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§1

2020-02-24

Dnr 2016-000288 - 003

Ledamöters frågestund
Sammanfattning
Charliene Kiffer Goude (V) frågar ansvarigt kommunalråd:
”Biblioteken är en otroligt viktig och fin verksamhet i samhället. Det är en
mötesplats, ett nav för bildning, tillgänglig för alla oavsett ålder, ekonomi eller
kultur.
Min fråga är varför det nu helt plötsligt börjat kosta pengar att gå på toaletten
på Hudiksvalls bibliotek? Om de beror på skadegörelse bör det finnas andra
sätt att lösa detta på. ”
Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande Adam Rydstedt (M) svarar:
Jag känner inte till detta och ska undersöka detta med personalen.
Caroline Schmidt (C) frågar Andrèa Bromhed (MP):
Som ni alla känner till så skall Kronofogdens verksamhet här i
Hudiksvall/Hälsingland läggas ner och flyttas till Sundsvall. Alla Statliga
myndigheter har ett sk insynsråd och där har du Andrea getts möjlighet att delta
som lokal politiker.
Har du för avsikt att påtala för regering och riksdag att regleringsbreven för
kronofogden skall bli likvärdiga som de för AF, gällande lokal närvaro? Detta så
att regleringsbreven kan ändras inför 2021?
Andrèa Bromhed (MP) svarar:
Jag deltar som representant för regeringen och inte i egenskap av lokal politiker.
Jag har redan påtalat detta inför när regleringsbrevet skulle tas fram. Jag har
även påtalat detta för ansvarig minister och för skatteutskottets ledamöter.
Caroline Schmidt (C) frågar ansvarig politiker:
”Det här är Agenda 2030 och de 17 målen som de innehåller. Här finns
”ALLT” mål 4 - utbildning av god kvalitet nr 5 Uppnå jämställdhet och nr 13
”Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och dess
konsekvenser”
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Var på Sundsvalls Regionen i fredags - Där talar ALLA kommuner AGENDA
2030. Om jag söker på Agenda 2030 på vår kommuns hemsida, finner jag 2
träffar.
Agenda 2030 finns överhuvudtaget inte med i de övergripande målen.
Arbetet med Agenda 2030 borde vara även vår kommuns viktigaste arbete just
nu.
Jag hoppas att mitt initiativ här i KF idag tas emot positivt — är det inte dags
att Hudiksvalls kommun börjar jobba med Agenda 2030? Gör det här
begreppet känt samt börja arbeta in Agenda 2030 i de övergripande målen, och
implantera i verksamheten och sen vidare ut i hela samhället?”
Ekostyrgruppens ordförande Andrèa Bromhed (MP) svarar:
Detta diskuteras i ekostyrgruppen, om hur detta ska kunna inarbetas i de
övergripande målen, och implanteras i verksamheterna. Det kommer i
fortsättningen att inarbetas i budget och bokslut.
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Dnr 2019-000759 - 007

Granskningsrapport av kommunens kapitalförvaltning
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna yttrandet till revisionen.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns revisorer har granskat hur kommunens
kapitalplaceringar hanteras bland annat i syfte att säkerställa att redovisningen
och värderingen är korrekt samt att bedöma om den interna kontrollen kring
efterlevnad av medelplaceringsreglemente och uppföljning är tillräcklig.
Revisionsrapporten har hanterats av kommunfullmäktige den 2019-11-25.
Kommunfullmäktige beslutade att uppdra till kommunstyrelsen att lämna
yttrande över revisorernas slutsatser och rekommendationer, för att behandlas i
kommunfullmäktige den 24 februari 2020.
Den sammanfattande bedömningen är att kommunstyrelsen delvis har
säkerställt en tillräcklig intern kontroll avseende redovisning och uppföljning av
finansiella instrument. Bedömningen har sin grund i de iakttagelser som
konstaterats med anledning av angivna kontrollmål.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-11 § 11
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 § 14
Tjänsteutlåtande 2020-01-13
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 301
Rapport 2019-10-22
Missiv 2019-10-22

Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Ekonomienheten
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Dnr 2019-000242 - 100

Komplettering till beslut gällande genomlysning av
taxor
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna det kompletterade förslaget till ny taxa för mätnings-, kart och
projekteringstaxa, samt
att årligen indexuppräkna taxan med prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
Reservationer

Till förmån för Jan-Erik Jonssons förslag reserverar sig Jan-Erik Jonsson (C),
Karin Hansson (C) och Anton Stark (C).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 17 december 2018 § 170 att uppdra till
kommunstyrelsen att göra en bred översyn av samtliga taxor och avgifter i
kommunen.
I slutet av år 2019 var översynen klar och kommunfullmäktige beslutade 201912-16 § 372 att godkänna förslag till nya taxor och avgifter som föreslås träda i
kraft den 1 februari 2020.
Efter att beslut tagits upptäcktes det att mätnings-, kart och projekteringstaxan
blivit fel och ärendet måste tas upp igen så att taxan blir korrekt.
Yrkanden
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till första att-satsen med tillägget att årliga
prisjusteringar beslutas i samband med budgeten.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till kommunstyrelsens
förslag, eller till Jan-Erik Jonssons förslag, och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-11 § 5
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 § 9
Tjänsteutlåtande 2020-01-14
Taxa 2020-01-13
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16 § 372
Taxor
Beslutet skickas till samtliga nämnder, ekonomienheten
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Dnr 2019-000878 - 452

Nya taxor för hushållsavfall 2020
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget till ny taxa för hushållsavfall i Hudiksvalls kommun,
att taxan gäller från och med 1 mars 2020, samt
att årligen indexuppräkna taxan med prisindex för kommunal verksamhet
(PKV).
Reservationer

Till förmån för Jan-Erik Jonssons förslag reserverar sig Jan-Erik Jonsson (C)
och Erika Söderström (C).
Sammanfattning
Tekniska nämndens yttrande:
Alla kommuner ska ha en avfallstaxa för hanteringen av kommunens
hushållsavfall. Avfallstaxan ska styra mot ökad återvinning av avfall, underlätta
att hålla hög servicegrad och vara ekonomiskt skälig utifrån gällande lagstiftning
och ambitionsnivå.
För att täcka kostnadsökningar och kommande miljösatsningar föreslås en
genomsnittlig ökning på ca 25 procent i den kommande taxan. Höjningen sker
på grundavgiften för att täcka ökade kostnader, medan större möjligheter ges
att sänka kostnaderna på den rörliga delen genom bra källsortering.
Yrkanden
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till första och andra attsatsen med tillägget att
årliga prisjusteringar beslutas i samband med budgeten.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till kommunstyrelsens
förslag, eller till Jan-Erik Jonssons förslag, och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag, varvid votering begäres.
Propositionsordningar
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som bifaller Jan-Erik Jonssons förslag
röstar nej.
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Omröstningsresultat
Omröstning utfaller med 37 ja-röster mot 14 nej-röster. Kommunfullmäktige
har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
Bilaga 1: Voteringsdetaljer
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-11 § 6
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 § 11
Tekniska nämndens protokoll 2019-12-09 §136
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2019-12-09
Taxor 2019-12-09
Taxor nya 2019-12-09

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Norrhälsinglands Miljö- och räddningsnämnd
Ekonomienheten
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Dnr 2019-000814 - 167

Styrdokument 2019–2022 gällande Krisberedskap extraordinära händelser
Kommunfullmäktige beslutar
att komplettera styrdokumentet med följande punkt under rubriken Planering:
"Tydliggöra kommunens ansvar avseende livsmedelsförsörjningen såväl internt
som externt.", samt
att godkänna förslaget till styrdokument gällande Krisberedskap – extraordinära
händelser för Hudiksvall kommun.
Sammanfattning
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds yttrande:
Överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019–2022 utgår från lag
om extraordinära händelser i fredstid hos kommuner och landsting, förordning
om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap samt kommunallagen. I Överenskommelse om
kommunernas krisberedskap 2019–2022 kap 5.3 har Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap och Sveriges kommuner och landsting fastslagit
vilka uppgifter som måste finnas med i styrdokumentet.
Styrdokumentet tas fram av miljö och räddningsnämnden på uppdrag av
respektive kommunfullmäktige enligt avtal om gemensam nämnd mellan
kommunerna.
Norrhälsinge räddningstjänst har tagit fram ett förslag till Styrdokument för
Hudiksvall och Nordanstigs kommuner för perioden 2019–2022.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-11 § 7
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 § 10
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll 2019-11-07 § 76
Styrdokument 2019-11-07
Beslutet skickas till
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
Krisledningsnämnden
Nordanstigs kommun

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

12(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§6

2020-02-24

Dnr 2018-000529 - 001

Reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder
Kommunfullmäktige beslutar
att ändra reglementet så att kommunstyrelsen får ansvaret för inköp och
upphandlingsfrågor
Sammanfattning
I och med att Gävle kommun begärde utträde ur Inköp Gävleborg kommer
organisationen för inköps- och upphandlingsfrågorna att förändras. Inköp
Gävleborg kommer att vara kvar som organisation tills sista avtalet löpt ut eller
annat bestämts. I stället kommer ett nätverkssamarbete genomföras
tillsammans med intresserade kommuner i enlighet med tidigare beslut i
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Samarbetet kommer att regleras i
ett samverkansavtal.
För Hudiksvalls kommuns del föreslås att det är kommunstyrelsen som blir
ansvarig för inköp- och upphandlingsfrågorna och att ett inköpsteam bildas
som organisatoriskt tillhör ekonomienheten. Detta innebär följande uppgifter;
• Samordna kommunens och de kommunala bolagens upphandlingar samt
bevaka att lagen om offentlig upphandling följs.
• Upphandla kommunens och de kommunala bolagens behov av varor och
tjänster efter avrop från dem.
• Teckna ramavtal och bevaka dessa.
• Bistå nämnderna och de kommunala bolagen med direktupphandlingar.
• Ge stöd och råd till förvaltningarna och bolagen i inköps- och
upphandlingsfrågor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-11 § 9
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 § 12
Tjänsteutlåtande 2020-01-08
Reglemente 2019-09-30
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Stabschefen
Ekonomichefen
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Dnr 2019-000799 - 003

Nytt reglemente och namnbyte för Kommunala
handikapprådet
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna att Kommunala handikapprådet från och med 2020 byter namn
till Rådet för funktionshindersfrågor,
att stycket i § 3 ändras från "Ordföranden från kommunala nämnder kallas till
rådens sammanträden inom ramen för ordförandeuppdraget" till "Vid rådets
sammanträden deltar ordförande från kommunala nämnder utifrån behov",
samt
att, med ovannämnd ändring, godkänna reviderat reglemente för kommunala
handikapprådet.
Sammanfattning
Social- och omsorgsnämndens yttrande:
Med anledning av att reglementet ska aktualiseras varje mandatperiod
uppmärksammades i handikapprådet att reglementet innehöll inaktuella
referenser, inkonsekventa benämningar, upprepningar med mera. Rådet valde
därför att bearbeta reglementet i sin helhet. Innehållet är dock fortfarande i
princip detsamma.
Det konstaterades också att rådets namn idag inte uppfyller Socialstyrelsens
rekommendationer om terminologi. Socialstyrelsen avråder från att använda
begreppet handikapp och rekommenderar istället att det ersätts med
funktionshinder eller funktionsnedsättning. Eftersom rådets uppgift främst är
att vara rådgivande och samarbetspartner när funktionshinder uppstår eller
riskerar att uppstå anses termen funktionshinder bäst beskriva de frågor rådet
hanterar.
Handikapprådet föreslår därför att rådet byter namn till Rådet för
funktionshindersfrågor.
I reglementet har det tidigare funnits inkonsekventa benämningar av
handikapprådet och funktionshindersrörelsen. I föreliggande förslag benämns
handikapprådet konsekvent rådet och funktionshindersrörelsen benämns
konsekvent föreningarna. Handikappades lokala samarbetskommitté, HLS, har
under 2018 bytt namn till Funktionsrätt Hudiksvall-Nordanstig. I förslaget till
ändring av reglementet omnämns de med sitt nya namn.
I övrigt förslås strykningar där flera punkter har i princip samma innehåll. Även
några tillägg föreslås.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-11 § 10
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 § 13
Protokoll Social- och omsorgsnämnden 2019-01-17
Tjänsteutlåtande social- och omsorgsförvaltningen 2019-01-17

Beslutet skickas till
Rådet för funktionshindersfrågor
Samtliga nämnder och förvaltningar
Tillgänglighetsstrategen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

15(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§8

2020-02-24

Dnr 2019-000335 - 200

Träbyggnadsstrategi Hudiksvalls kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslag till träbyggnadsstrategi för Hudiksvalls kommun, och
att i ägardirektiv se till att berörda bolag omfattas av strategin.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade enligt § 7/2018 att bifalla en motion av Sven
Bergström Trolin och Gunnar Grenholm, båda (C) om att Hudiksvalls
kommun ska ta fram en strategi för ökat byggande i trä. Förvaltningen har
utarbetat förslag på sådan strategi som bygger på kommunens övergripande
vision och med specifika mål och aktiviteter. Kommunstyrelsen har remitterat
förslaget till berörda förvaltningar och bolag.
Yrkanden
Anna-Karin Keisu (S), Charliene Kiffer Goude (V), Jan-Erik Jonsson (C),
Henrik Persson (S), Andrèa Bromhed (MP), Peter Åkerström (KD) och
Yvonne Andersson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-11 § 12
Plan- och utvecklingsutskottet protokoll 2020-01-28 § 8
Tjänsteutlåtande 2019-04-23
Strategi 2019-04-23
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2019-05-21 § 48

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Samtliga bolag
Kvalitetsstrategen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

16(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-24

Kommunfullmäktige

§9

Dnr 2019-000702 - 102

Val av ny ersättare i Kommunstyrelsen, efter Nina
Burchardt (S) som har entledigats
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i kommunstyrelsen utse Jim Svensk Larm (S), Fäskärsvägen
41, 824 91 Hudiksvall.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, vid sitt sammanträde 30 september 2019, att
från och med 1 januari 2020, entlediga Nina Burchardt (S) från uppdrag som
ersättare i Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-02-20 § 1
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-09-20 § 261

Beslutet skickas till
Jim Svensk Larm
Kommunstyrelsen
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

17(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-24

Kommunfullmäktige

§ 10

Dnr 2019-000824 - 102

Val av ny revisor i kommunrevisionen, efter Britta
Svalfors (L) som har entledigats
Kommunfullmäktige beslutar
att ny revisor i kommunrevisionen utses vid senare tillfälle
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, vid sitt sammanträde 28 oktober 2019, att
entlediga Britta Svalfors (L) från uppdrag som revisor i kommunrevisionen.
Kommunfullmäktige har att utse ny revisor
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-02-20 § 2
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-11-25 § 311

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

18(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-24

Kommunfullmäktige

§ 11

Dnr 2019-000829 - 102

Val av ny ersättare i tekniska nämnden, efter Daniel
Fors (S) som har entledigats
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i tekniska nämnden utse Pär Söderström (S),
Kvavtjärsvägen 3, 825 93 Njutånger.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, vid sitt sammanträde 16 december 2019, att
entlediga Daniel Fors (S) från uppdrag som ersättare i tekniska nämnden.
Kommunfullmäktige har att utse ny ersättare.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-02-20 § 3
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16 § 382

Beslutet skickas till
Pär Söderström
Tekniska nämnden
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

19(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-24

Kommunfullmäktige

§ 12

Dnr 2019-000882 - 102

Begäran att få kvarstå som ersättare lärandenämnden
vid byte av bostadsort, Wilhelm Kallträsk (S)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Willhelm Kallträsks anhållan om att få kvarstå som ersättare i
lärandenämnden under resten av mandatperioden.
Sammanfattning
Willhelm Kallträsk (S) anhåller om att få kvarstå som ersättare i
lärandenämnden under tiden han studerar i Gävle.
Enligt 4 kap 7 § i kommunallagen kan fullmäktige besluta om att förtroendevald
kan få behålla sitt uppdrag under mandatperioden. Fullmäktige ska då göra en
bedömning om det är rimligt att den förtroendevalde får behålla sitt uppdrag.
Då bör vägas in om den förtroendevalde avser flytta tillbaka till hemkommunen
när studier eller motsvarande slutförts och om den förtroendevalde har för
avsikt och har reella möjligheter att delta i sammanträden.
Yrkanden
Bo Nilsson (S) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-02-20 § 4
Anhållan

Beslutet skickas till
Willhelm Kallträsk
Lärandenämnden
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

20(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-24

Kommunfullmäktige

§ 13

Dnr 2019-000883 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot
och ordförande i Visit Glada Hudik AB, Sven-Åke
Thoresen (S)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Sven-Åke Thoresens anhållan om entledigande från uppdrag som
ordförande och ledamot i Visit Glada Hudik, samt
att till ny ledamot och tillika ordförande i Visit Glada Hudik utse Stefan
Bäckström (S), Skeppsdalsvägen 31 C, 824 51 Hudiksvall.
Sammanfattning
Sven-Åke Thoresen (S) anhåller om entledigande från rubricerade uppdrag
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-02-20 § 5
Avsägelse

Beslutet skickas till
Sven-Åke Thoresen
Stefan Bäckström
Visit Glada Hudik
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

21(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-24

Kommunfullmäktige

§ 14

Dnr 2020-000023 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot
och vice ordförande i lärandenämnden från och med
2020-03-01, Gerd Olsson (S)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Gerd Olssons anhållan om entledigande från uppdrag som vice ordförande och ledamot i lärandenämnden,
att till ny ledamot i lärandenämnden utse Lotta Beijersdorf (S), Finkvägen 32,
824 33 Hudiksvall,
att till ny ersättare (efter Lotta Beijersdorf) utse Anna-Karin Keisu (S),
Forsavägen 44, 820 65 Forsa, samt
att till ny vice ordförande utse Jim Svensk Larm (S), Fäskärsvägen 41, 824 91
Hudiksvall.
Sammanfattning
Gerd Olsson (S) anhåller om entledigande från rubricerade uppdrag från och
med 2020-03-01.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-02-20 § 6
Avsägelse

Beslutet skickas till
Gerd Olsson
Lotta Beijersdorf
Anna-Karin Keisu
Jim Svensk Larm
Lärandenämnden
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

22(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-24

Kommunfullmäktige

§ 15

Dnr 2020-000025 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare
i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, Tord
Larsson (C)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Tord Larssons anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, samt
att till ny ersättare utse Anna Lindgren (C), Ekvägen 5, 820 65 Forsa.
Sammanfattning
Tord Larsson (C) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-02-20 § 7
Avsägelse

Beslutet skickas till
Tord Larsson
Anna Lindgren
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

23(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-24

Kommunfullmäktige

§ 16

Dnr 2019-000891 - 102

Begäran om val av ny nämndeman vid Hudiksvalls
tingsrätt
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny nämndeman vid Hudiksvalls Tingsrätt utse Susanne Lundin (V),
Olnirsvägen 62 B, 824 71 Delsbo.
Sammanfattning
Nämndemannen vid Hudiksvalls tingsrätt Nina Labbart, Brännås 102, 820 62
Bjuråker, har entledigats från sitt uppdrag som nämndeman vid tingsrätten.
Tingsrätten begär därför att kommunfullmäktige föranstaltar om val av ny
nämndeman i hennes ställe. Valet ska avse återstoden av Nina Labbarts
mandatperiod.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-02-20-§ 8
Tingsrättens skrivelse

Beslutet skickas till
Susanne Lundin
Hudiksvalls Tingsrätt
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

24(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-02-24

Kommunfullmäktige

§ 17

Dnr 2019-000700 - 102

Val av ersättare i demokrati- och kvalitetsberedningen
efter Nina Burchardt (S) som entledigats.
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i demokrati- och kvalitetsberedningen utse Gerd Olsson (S),
Gårdsmyra 6, 824 79 Bjuråker.
Sammanfattning
Nina Burchardt (S) har entledigats från samtliga uppdrag i kommunen.
Kommunfullmäktige har därför att utse ny ersättare i demokrati- och
kvalitetsberedningen
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-02-20 § 9

Beslutet skickas till
Gerd Olsson
Demokrati- och kvalitetsberedningen
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

25(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 18

2020-02-24

Dnr 2019-000801 - 102

Val av ersättare i valberedningen efter Bengt Sahlin
(MP) som entledigats
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ersättare i valberedningen utse Lina Johnsson (MP), Sved 51, 824 94
Hudiksvall
Sammanfattning
Bengt Sahlin (MP) har entledigats från samtliga uppdrag i kommunen.
Kommunfullmäktige har därför att utse ny ersättare i valberedningen.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-02-20-§ 10

Beslutet skickas till
Lina Johnsson
Valberedningen
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

26(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 19

2020-02-24

Dnr 2020-000067 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ledamot
i Byggnadsnämnden, Monika Flöjt (S)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Monika Flöjts anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
byggnadsnämnden, samt
att ny ledamot utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Monika Flöjt (S) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-02-20 § 11
Anhållan

Beslutet skickas till
Monika Flöjt
Byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige
Valberedningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

27(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 20

2020-02-24

Dnr 2020-000069 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare
i Lärandenämnden, Karin Hansson (C)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Karin Hanssons anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare
i lärandenämnden, samt
att till ny ersättare utse Jan-Erik Jonsson (C), Krusänga 110, 824 72 Delsbo.
Sammanfattning
Karin Hansson (C) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-02-20 § 12
Anhållan

Beslutet skickas till
Karin Hansson
Jan-Erik Jonsson
Lärandenämnden
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

28(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 21

2020-02-24

Dnr 2020-000092 - 102

Begäran om entledigande från uppdrag som ersättare
i social- och omsorgsnämnden, Caroline Schmidt (C)
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Caroline Schmidts anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i social- och omsorgsnämnden, samt
att till ny ersättare utse Agneta Bengtson (C), Kungsgården Långvind, 825 96
Enånger.
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-02-20 § 13
Anhållan

Beslutet skickas till
Caroline Schmidt
Agneta Bengtson
Social- och omsorgsnämnden
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

29(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 22

2020-02-24

Dnr 2020-000093 - 102

Val av nämndeman vid Hudiksvalls tingsrätt
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny nämndeman utse Jesse Ljung (C), Bänbro 206, 824 72 Delsbo
Sammanfattning
Då nämndemannen vid Hudiksvalls tingsrätt, Eva Myrgren, avlidit har Tingsrätten begärt att kommunfullmäktige väljer ny nämndeman i hennes ställe. Valet
ska avse återstoden av mandatperioden, eller till och med den 31 december
2023.
Beslutsunderlag
Valberedningens protokoll 2020-02-20 § 14
Skrivelse från Tingsrätten

Beslutet skickas till
Jesse Ljung
Hudiksvalls Tingsrätt
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

30(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 23

2020-02-24

Dnr 2020-000104 - 102

Begäran om entledigande av uppdrag som ersättare i
tekniska nämnden, Linda Östblom
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Linda Östbloms anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare
i tekniska nämnden, samt
att till ny ersättare utse Per-Olof Nyberg (C), Johannesberg 404, 824 74 Delsbo.
Sammanfattning
Linda Östblom(C) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.

Beslutet skickas till
Linda Östblom
Per-Olof Nyberg
Tekniska nämnden
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

31(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 24

2020-02-24

Dnr 2020-000105 - 102

Val av ny ledamot i byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att till ny ledamot i byggnadsnämnden utse Erik Jensen (C), Ingsta 39, 824 93
Hudiksvall, samt
att till ny ersättare (efter Erik Jensen) utse Cecilia Bäckström (C), Strömvägen
24, 824 66 Näsviken
Sammanfattning
Då ledamoten i byggnadsnämnden, Eva Myrgren (C) avlidit, har
kommunfullmäktige att välja ny ledamot i hennes ställe.

Beslutet skickas till
Jesse Ljung
Cecilia Bäckström
Byggnadsnämnden
Monika Lindblom
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

32(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 25

2020-02-24

Dnr 2015-000416 - 008

Motion om friluftsliv och respekt för den privata sfären
gör Glada Hudik gladare
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Reservationer

Emot beslutet reserverar sig Anton Stark (C) och Karin Hansson (C).
Sammanfattning
Med den nya strandskyddslagen och i och med allt fler skyltar och inhängningar
utan tillstånd föreslår Andréa Bromhed (MP) i en motion följande;
att kommunen gör en översyn över otillbörlig skyltning där allmänheten avvisas
att man i arbetet med att bli ”Sveriges bästa kommun att leva och verka i” även
betjänar allmänheten med informationstavlor på platser som ansvarig
förvaltning anser vara strategiskt viktiga för samhällsinformation av denna art.
Remissinstanser:
Byggnadsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden har haft
motionen på remiss.
Byggnadsnämnden:
Allmänheten ska fritt kunna ströva i marker och till och med övernatta på mark
utan fastighetsägarens tillstånd. Detta måste stävjas och informationsskyltar om
allemansrätten bör sättas upp så att allmänheten påminns om sina rättigheter.
Plan- och bygglovskontoret arbetar ständigt med dessa frågor, både i
strandskyddsärenden, bygglovsskedet och vid tillsyn. En tjänsteperson har i
uppdrag att hantera de anmälningar som inkommer vilket ofta handlar om
strandskydd. Nämnden anser att motionen därmed är besvarad.
Kultur- och fritidsnämnden:
Strandskyddet är viktigt för det rörliga friluftslivet Med hänvisning till
byggnadsnämndens arbete med dessa frågor anser nämnden att motionen är
besvarad.
Tekniska nämnden:
Nämnden har möjlighet att yttra sig till byggnadsnämnden i samtliga plan- och
bygglovsärenden där nämnden ur ett lagstadgat, tekniskt eller strategiskt
perspektiv är berörd. Nämnden anser att motionen ska skickas tillbaka till
kommunfullmäktige eftersom de inte anser att det är deras fråga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

33(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2020-02-24

Yrkanden
Anton Stark (C) yrkar att motionen ska anses vara besvarad.
Bo Nilsson (S), Andrèa Bromhed (MP) och Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag att bifalla motionen.
Charliene Kiffer Goude (V) yrkar bifall till motionen och vill, till protokollet,
göra följande särskilda yttrande:
" Vänsterpartiet anser att intentionerna i motionen är goda, att strandskyddet är
viktigt att värna. Vi kommer därför yrka bifall till motionen. Vi anser dock att
det måste finnas finansieringsförslag för att uppfylla att-satserna, precis det som
de remissinstanserna lyfte fram i sina förslag."
Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till Anton Starks förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till kommunstyrelsens
förslag eller till Anton Starks förslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-11 § 13
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 § 15
Tjänsteutlåtande 2019-01-10
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-11-18 § 111
Byggnadsnämndens protokoll 2019-06-11 § 63
Tekniska nämndens protokoll 2018-06-11 § 74
Motion 2015-10-01

Beslutet skickas till
Andréa Bromhed
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

34(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 26

2020-02-24

Dnr 2017-000426 - 008

Motion om ställplatser för husbilar
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen vara besvarad
Sammanfattning
Jonas Holm och Håkan Rönström (båda M) har i en motion föreslagit att
detaljplanen för f d Cementmagasinet på Stenkajen ändras för att möjliggöra att
byggnaden rivs och ersätts med café, restaurang, saluhall eller liknande, att det
görs i ordning ställplatser för husbilar på det tidigare industrispåret, att
kommunen flyttar den anläggning som finns på Kattvikskajen för att möjliggöra
latrintömning, vattenpåfyllnad och elnätsanslutning samt att Visit Glada Hudik
får i uppdrag att tillsammans med extern entreprenör sköta denna verksamhet.
Tekniska nämnden anser att det ligger utanför nämndens ansvarsområde att
anlägga ställplatser för husbilar och camping. Om annan aktör vill anlägga
ställplatser i berört område måste detaljplanen medge detta och vid behov
ändras. Tekniska nämnden är villig att utreda behovet av ställplatser på
Stenkajen invid Cementmagasinet.
Byggnadsnämnden anser att motionen ska vara besvarad och att aktuella frågor
ska utredas i pågående översiktsplanearbete. Byggnadsnämnden anser att
uppställningsplatser för husbilar i aktuellt område strider mot gällande
detaljplan som anger hamnändamål. Byggnadsnämnden påtalar också att
området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården och erinrar om att
områden ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada
kulturmiljön. Vid en prövning av ev. camping i området behöver påverkan på
riksintressevärdena beaktas. Byggnadsnämnden anser att frågan om
uppställningsplatser bör utredas i det översiktsplanearbete som pågår, detta
särskilt som ett sådant ändamål är ytkrävande och föreslagen lokalisering är
centralt i staden. Först därefter bör ett ev. detaljplanearbete starta enligt
nämnden.
Kommunledningsförvaltningens överväganden:
Kommunledningsförvaltningen erinrar om ett antal beslut som fattats i närtid
och som är av betydelse för denna motion, utöver det som remissinstanserna
angivit ovan.
• Kommunfullmäktige har beslutat om ett särskilt uppdrag som gäller fr o m
2019 till tekniska nämnden att ta fram förslag på ställplatser för husbilar i olika
delar av kommunen, jfr kommunfullmäktige § 82/2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige
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• Kommunstyrelsens planutskott har i § 45/2019 beslutat att hos byggnadsnämnden ansöka om detaljplaneläggning av del av Stenkajen som bl.a. om-fattar
det f d Cementmagasinet. Tanken är att planen ändras från hamn- till
centrumändamål i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Östra
hamnen. Byggnadsnämnden har lämnat positivt planbesked i oktober 2019.
• Styrelsen för Glysisvallen AB har ställt sig positiv till att inrätta 8 ställplatser
för husbilar inom Glysisområdet. Beslutet förutsätter att anläggningen för
sanitet flyttas över från Kattvikskajen till Glysis. Bolaget ansöker om erforderliga lov under hösten 2019. Kommunstyrelsen har i oktober 2019
(§ 158/2019) beslutat att överlåta den serviceutrustning för husbilar som
funnits på Kattvikskajen till Glysisvallen AB under förutsättning att bolaget får
erforderliga tillstånd.
Sammantaget bedömer kommunledningsförvaltningen att det finns goda skäl
att tro att frågan om husbilsplatser i Hudiksvalls stad kan lösas på Glysisvallens
område. Området ligger på gångavstånd till centrum och närheten till Lillfjärden
med vattenglitter och strövområde gör att lokaliseringen kan fungera väl. Går
dessa planer i lås behöver tekniska nämnden fokusera fullmäktigeuppdraget
som ovan redovisats på att utreda lokaliseringar i andra områden i kommunen.
En ändrad detaljplan på Stenkajen öppnar för att kunna använda området till
annat än idag. Senare får då prövas det motionärerna föreslår om att riva
befintlig byggnad för att möjliggöra någon form av restaurang eller liknande
verksamhet.
Mycket av det motionärerna föreslår om ställplatser för husbilar i Hudiksvall ser
ut att realiseras, om än på annan plats än det som motionärerna föreslår.
Motionen bör därför anses vara besvarad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-11 § 14
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 §16
Tjänsteutlåtande 2019-12-16
Byggnadsnämndens protokoll 2019-06-11 § 60
Tekniska nämndens protokoll 2018-10-29 § 116
Allmänna utskottets protokoll 2018-05-17 § 92
Tekniska nämndens protokoll 2018-02-12 § 7
Motion
Beslutet skickas till Jonas Holm, Håkan Rönström, Tekniska nämnden,
Byggnadsnämnden, Planeringschefen
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§ 27

2020-02-24

Dnr 2018-000599 - 008

Motion om Fältassistent
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad
Sammanfattning
Peter Åkerström (KD och Monika Stigås (KD) har lämnat in en motion till
kommunfullmäktige med rubriken ”Fältassistent hjälper ungdomar att inte
hamna i drogmissbruk och kriminalitet”.
Social- och omsorgsnämndens yttrande:
Inom Individ- och familjeomsorgen (IFO) eftersträvas att prioritera det
uppsökande, förebyggande arbetet samt arbetet med att ge tidiga insatser,
särskilt när det gäller barn och unga i riskzon och i behov av stödinsatser. Detta
sker både på individ- och gruppnivå. Att komma in tidigt med socialt stöd
gynnar dem vi är till för och är ett effektivt resursanvändande. Även upplevs
arbetet ofta mera meningsfullt för socialtjänstens medarbetare.
Inom barn- och ungdomsenheten, IFO, har en ungdomsgrupp inrättats.
Ungdomsgruppen består sedan tidigare av socialsekreterare och har uppdraget
att tidigt upptäcka barn och ungdomar med normbrytande beteende. Arbetet
innebär nära samverkan med skolan, polis och fritidsgårdar. Ungdomsgruppen
utökas under hösten 2019 med två behandlare i syfte att ge tidiga insatser till
ungdomarna och deras föräldrar/familjer som upptäcks i och med det nya
arbetssättet.
Yrkanden
Peter Åkerström (KD) yrkar bifall till motionen.
Henrik Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Kommunstyrelsens
förslag eller till Peter Åkerströms förslag, och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag, varvid votering begärs.
Propositionsordning
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar ja, den som bifaller Peter Åkerströms förslag
röstar nej.
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Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 42 ja-röster och 9 nej-röster. Kommunfullmäktige
har således bifallit kommunstyrelsens förslag.
Bilaga 1 Voteringsdetaljer
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-11 § 15
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 § 17
Social- och omsorgsnämndens protokoll 2019-11-21 § 170
Tjänsteutlåtande social och omsorgsförvaltningen 2019-11-21
Motion 2018-11-26

Beslutet skickas till
Peter Åkerström
Monika Stigås
Social- och omsorgsnämnden
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§ 28

2020-02-24

Dnr 2019-000696 - 008

Motion om lokal handlingsplan för suicidprevention
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen.
Sammanfattning
I en gemensam motion föreslår Peter Åkerström och Lisa Östberg (C) att
kommunfullmäktige ska besluta att utarbeta och fastställa en lokal
handlingsplan för suicidprevention utifrån den lokala lägesbilden och med
förankring i den regionala handlingsplanen.
Kultur- och fritidsnämndens yttrande:
Bakgrunden till motionen är att Gävleborgs län ligger högt när det gäller antalet
suicid, både bland kvinnor och bland män. Därför har det tagits fram en
regional handlingsplan för suicidprevention. Den regionala handlingsplanen kan
vara ett stöd för lokala handlingsplaner. I den regionala handlingsplanen
betonas att de lokala handlingsplanerna bör ta hänsyn till den lokala lägesbilden.
Den lokala lägesbilden visar att självmordstalen i kommunen har varierat
kraftigt under 2000-talet, särskilt bland män. En orsak till variationen är
troligtvis bland annat att det rör sig om få individer. 2017 var andelen självmord
bland män i Hudiksvalls kommun markant fler jämfört med både länet och
riket. Andelen självmord bland kvinnor var i samma nivå som riket 2017.
Det finns ett förslag hos kultur- och fritidsnämnden att i den kommande,
fyraåriga, nämndsplanen lägga särskilt fokus på målgruppen barn och unga med
psykisk ohälsa och/eller neuropsykiatrisk funktionsvariation. En handlingsplan
för suicidprevention med en lokal lägesbild kommer att öka kunskapen i frågan
och blir ett bidrag till arbetet med nämndens utpekade målgrupp. Under 2020
ska två stora områden inom social hållbarhet genomföras; Hudiksvalls kommun
blir en Mänskliga Rättigheter-kommun och den nya barnrättslagen börjar gälla.
Därför är det lämpligt att arbetet med en handlingsplan för suicidprevention
planeras till 2021.
Yrkanden
Peter Åkerström (KD), Lisa Östberg (C), Adam Rydstedt (M), Ulrica Högberg
(V), Patrik Nilsson (SD), Henrik Persson (S), Lina Johnsson (MP) och Lars
Sjögren (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll 2020-02-11 § 16
Allmänna utskottets protokoll 2020-01-23 § 18
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-12-18 § 127
Tjänsteutlåtande 2019-12-18
Motion 2019-09-30

Beslutet skickas till
Peter Åkerström
Lisa Östberg
Kultur- och fritidsnämnden
Social- och omsorgsnämnden
Lärandenämnden
Svågadalsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

40(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 29

2020-02-24

Dnr 2019-000873 - 009

Interpellation om hemmasittare i skolorna. Svar
Kommunfullmäktige beslutar
att anse interpellationsdebatten avslutad
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att rubricerad interpellation från
Monika Stigås (KD) får ställas.
Lärandenämndens ordföranden Jonas Holm (M) har lämnat ett skriftligt svar.
I interpellationsdebatten deltar förutom Jonas Holm (M) och Monika Stigås),
även Stina Jonsson (C), Peter Åkerström (KD) och Alf Norberg (V).
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges protokoll 2019-12-16 § 391
Interpellation
Interpellationssvar
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Dnr 2020-000077 - 009

Interpellation om dyslexiutredningar för barn
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas, samt
att interpellationen besvaras vid ett senare tillfälle
Sammanfattning
Föreligger interpellation till lärandenämndens ordförande, från Peter Åkerström
(KD) om dyslexiutredningar för barn.
Beslutsunderlag
Interpellation

Beslutet skickas till
Jonas Holm
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

42(47)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 31
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Dnr 2020-000091 - 009

Interpellation om skolstrukturutredningen
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas, samt
att interpellationen besvaras vid ett senare tillfälle
Sammanfattning
Föreligger interpellation till lärandenämndens ordförande, från Caroline
Schmidt (C) om skolstrukturutredningen.

Beslutet skickas till
Jonas Holm
Kommunfullmäktige
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§ 32

2020-02-24

Dnr 2019-000743 - 035

Elektroniska Medborgarförslag, som fått tillräckligt
många röster
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslag nr 1 får framställas och skickas till kommunstyrelsen för
handläggning och beslut.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i juni 2019 att från och med 1 juli 2019 införa eförslag som då skulle ersätta medborgarförslag.
Medborgarna lämnar ett förslag och får förslaget tillräckligt många röster så tas
det upp politiskt.
Förslagen visas på kommunens webbplats för e-förslag. Förslagsställaren får
själv marknadsföra sitt förslag på olika sätt, exempelvis i sociala medier, lokala
tidningar med mera.
Följande förslag har inom tre månader fått 202 röster:
1. Elektroniskt medborgarförslag Bygg ny Håstaskola (Emma Paulina Palm,
Hudiksvall). Dnr 2020-000001 035

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 33

2020-02-24

Dnr 2016-000106 - 030

Meddelanden om väckta motioner
Sammanfattning
1. Motion om hållbart återbruk. Dnr 2020-000011 008
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Dnr 2016-000107 - 030

Meddelanden till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att notera informationen till protokollet.
Sammanfattning
1. Information om uppdrag att ta fram en långsiktig infrastrukturplan och
handlingsplan för underhåll av kommunala bil-, gång- och cykelvägar. Dnr
2019-000263 042
2. Efterträdarval Lina Johnsson (MP) blir ledamot i kommunfullmäktige efter
Bengt Sahlin, Ronald Krathmann (MP) blir ersättare. Dnr 2019-000801 102
3. Efterträdarval, Rolf Sundell (S) blir ledamot i kommunfullmäktige efter Siw
Karlsson, Mona Celander (S) blir ersättare. Dnr 2019-000856 102
4. Efterträdarval, Barbro Ryttlinger (MP) blir ersättare i kommunfullmäktige
efter Eva Bovin (MP). Dnr 2019-000867 102
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Dnr 2016-000105 - 030

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Byggnadsnämndens protokoll 2019-12-10
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 2019-12-18 och 2020-01-29
Lärandenämndens protokoll 2019-12-19 och 2020-01-30
Social- och omsorgsnämndens protokoll 2020-01-30
Tekniska nämndens protokoll 2019-12-09
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