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§ 128

Föreläsning om Stadsutveckling idag och i framtiden tillgänglighet, attraktivitet, hållbarhet och ledarskap
Sammanfattning
Professor Carl-Johan Engström håller föreläsningen: Stadsutveckling idag och i
framtiden – tillgänglighet, attraktivitet, hållbarhet och ledarskap. Efter föreläsningen ges ledamöterna möjlighet att ställa frågor.
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§ 129

2016-09-26

Dnr 2016-000104 - 030

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde behandlades inga frågor vid allmänhetens frågestund.
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§ 130

2016-09-26

Dnr 2016-000366 - 000

Ledamöters frågestund
Sammanfattning
1. Fråga från Andrea Bromhed (MP): När nu studievägledarna flaggar för att
inget intresse finns för Bromangymnasiets nya program " Media och Estetik,
vad gör kommunledningen för att värna att de estetiska ämnena överlever på
Broman?
Lärandenämndens ordförande Gerd Olsson (S) svarar: De estetiska ämnenas
överlevnad är ett problem i hela utbildningsväsendet. När nämnden tog beslut
om att inte starta upp estetiska program pga för lågt sökantal inför lå 16/17 så
gavs en uppmaning att båda inriktningarna musik och estetik och media ska
marknadsföras inför nästkommande läsår. Där har studie och yrkesvägledarna
en viktig roll. Förvaltningen har fått i uppdrag att se över fördjupningskurserna.
2. Fråga från Caroline Schmidt (C): Hur fortskrider arbetet med att se över antalet indikatorer inför 2017, som kommunfullmäktige ska ta beslut om i
december 2017?
Demokrati- och kvalitetsberedningens ordförande Sven-Åke Thoresen (S)
svarar: att arbetet har påbörjats och att Demokrati- och kvalitetsberedningen
fått i uppdrag att titta igenom indikatorerna för att till nästa sammanträde få ner
antalet indikatorer.
3. Fråga från Caroline Schmidt (C): Den inför denna mandatperiod inrättade
välfärdsberedningen som lades "på is" i samband med balanspaketet, kommer
den att återupptas?
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S) svarar: ett möte är
inplanerat till den 21 oktober där kommunstyrelsens två beredningar,
hållbarhetsberedningen och välfärdsberedningen, kommer att diskuteras.
4. Fråga från Sven Bergström Trolin (C): Är det rimligt att kommunens
renhållningsordning tillämpas så att även fäbodvallsstugor som inte nyttjas mer
än vid enstaka tillfällen måste ha en soptunna?
Tekniska nämndens ordförande Annika Huber (S) svarar att har man en
fastighet, måste man ha renhållningskärl. Det finns dock olika storlekar på
kärlen och möjlighet att söka dispens för glesare hämtningsperioder.
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§ 131

2016-09-26

Dnr 2016-000108 - 030

Medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslag 1 får väckas och lämnas till Glysisvallen AB för yttrande,
samt
att medborgarförslag 2 - 6 får väckas och lämnas till tekniska nämnden för
handläggning och beslut.
Sammanfattning
Följande medborgarförslag väcks vid sammanträdet:
1. Medborgarförslag om förbättrad/utökad idrottsarena. Dnr 2016-000337 035
2. Medborgarförslag angående belysning kring sjöbodarna på kanalsidan.
Dnr 2016-000325-035
3. Medborgarförslag om serviceanläggning för husbilar på Ulvberget.
Dnr 2016-000360-035
4. Medborgarförslag om att städa kanalen mellan Graveleijs och Magasinsgatan.
Dnr 2016-355-035
5. Medborgarförslag om husbilars möjlighet att tömma septitankar vid
avfallsanläggningen på Ulvberget. Dnr 2016-360-035
6. Medborgarförslag om att sätta upp ett räcke vid övergångsställe efter
Idenorsleden. Dnr 2016-391-035

Beslutet skickas till
Glysisvallen AB
Tekniska nämnden
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§ 132

2016-09-26

Dnr 2016-000398 - 009

Interpellation om att hos regeringen begära att den
nya jämnställdhetsmyndigheten placeras i Hudiksvall
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas, samt
att interpellationen besvaras vid ett senare tillfälle.
Sammanfattning
Föreligger interpellation till ansvarigt kommunalråd, från Ulla GustavssonJonsson (MP) om att hos regeringen begära att den nya jämnställdhetsmyndigheten placeras i Hudiksvall.
Beslutsunderlag
Ulla Gustavsson-Jonssons Interpellation 26 september 2016

Beslutet skickas till

Ansvarigt kommunalråd
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§ 133

Dnr 2016-000279 - 106

Särskild medlemsinsats år 2016 för Kommuninvest
Kommunfullmäktige beslutar
att, i enlighet med Kommuninvest AB:s förfrågan, avsätta 12 000 000 kr i
extrainsats för år 2016 för att snabbare nå upp till högre insatsnivå. Detta
innebär att kommunen uppnår 75 % av insatskapitalet under 2016.
Sammanfattning
Kommuninvest AB efterfrågar i skrivelse 2016-05-23 om kommunens avsikt att
år 2016 erlägga en högre insats än erforderligt till bolaget. Medlem erbjuds efter
stadgeändring möjlighet att göra extrainsatser för att snabbare nå upp till 50 %,
75 % eller 100 % av insatsnivån.
Svaret, som är bindande, ska lämnas senast den 31 oktober och inbetalning ska
ske under 2016.
Allmänna utskottet har föreslagit att 12 000 000 kr avsätts i extrainsats för år
2016 för att snabbare nå upp till högre insatsnivå. Detta innebär att kommunen
uppnår 75 % av insatskapitalet under 2016
Kommunstyrelsen har tillstyrkt allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
•
Förfrågan från Kommuninvest 23 maj 2016
•

Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen 10 juni 2016

•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 104

•

Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2016 § 138

Beslutet skickas till
Kommuninvest
Ekonomiavdelningen
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§ 134

2016-09-26

Dnr 2016-000314 - 272

Hudiksvalls kommuns tomtkö
Kommunfullmäktige beslutar
att avskaffa tomtkön,
att tillskapade tomter enligt huvudregeln ska säljas på öppna marknaden
medelst lottning till anmälda intressenter,
att tekniska nämnden, i undantagsfall, kan frångå huvudregeln och istället sälja
tillskapade tomter på annat sätt när behov av detta kan anses föreligga,
att osålda eller återlämnade tomter efter lottning i första hand ska tilldelas
utsedda reserver, i andra hand säljas på öppna marknaden, via kommunens
hemsida till värderat marknadspris,
att vid reservation av tomt införa en reservationsavgift om 2 % av
köpeskillingen,
att reservationsavgiften tillgodoräknas köparen vid köp av tomt,
att reservationsavgiften ej återbetalas om reserverad tomt återlämnas,
att delegera till tekniska nämnden att fastslå formerna för tomtköns avskaffande
samt inrättande av rutiner för lottning,
att ge tekniska nämnden ett fortlöpande uppdrag att arbeta för tillskapande av
tomter inom alla prissegment med varierande läge, storlek och utformning samt
att om en privatperson kontaktar kommunen med en idé om var en ny
småhustomt kan tillskapas, utreder kommunen frågan och går vidare med
förslaget om det bedöms önskvärt och genomförbart. En småhustomt som
tillskapas på detta sätt kan efter värdering försäljas direkt till privatpersonen.
Tanken med denna metod är att uppmuntra nya, kreativa idéer som långsiktigt
kan bidra till utvecklingen av Hudiksvalls kommun och att uppfylla de
bostadspolitiska målen.
Sammanfattning
Tomtkön i dess nuvarande skepnad har funnits sedan 1991. I nuläget har endast
kötiden betydelse vid fördelning av tomter för småhus. Före 1991 användes ett
poängsystem, utöver kötiden, som hade stor påverkan på fördelningen av
tomter. När poängsystemet togs bort 1991 gjordes det inte av principiella skäl.
Anledningen till förändringen var att det dataprogram som använts för
tomtköadministrationen inte längre fanns tillgängligt. Kommunen hade att välja
på att ta bort poängsystemet eller upprätta en egen datarutin. Man valde det
förstnämnda och avskaffade poängsystemet men bevarade kötiden som den
enda fördelningsgrunden. Dessutom hade alla i tomtkön som anmält intresse
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fått tomt tilldelad vid de senaste årens tilldelningar. Behovet av bostadssociala
åtgärder bedömdes därför ha minskat.
I dagsläget premieras endast kötid. En genomförd genomlysning av tomtkön
visar att nuvarande regelverk innebär att sammanboende par gynnas framför
ensamboende, äldre gynnas framför yngre, män gynnas framför kvinnor,
höginkomsttagare gynnas framför låginkomsttagare och fastighetsägare gynnas
framför dem som inte äger sitt boende.
Ur Hudiksvalls kommuns vision kan dock ett annat mål uttolkas. För att kunna
erbjuda samhällstjänster av högsta kvalitet och därigenom bli Sveriges bästa
kommun att leva och verka i, ska kommunen, som ett delmål, tillse att det finns
ett utbud av byggbara småhustomter på marknaden.
Tekniska nämnden har föreslagit att tomtkön avskaffas.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
•
Tekniska nämndens protokoll 20 juni 2016 § 102
•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 108

•

Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2016 § 142

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
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§ 135

Dnr 2016-000349 - 042

Begäran om utökat investeringsutrymme för Vattenoch avloppsverksamheten 2016
Kommunfullmäktige beslutar
att utöka investeringsutrymmet för den kommunala vatten- och avloppsverksamheten till 40 miljoner kronor 2016, antingen genom ny upplåning eller
genom att använda eget kapital eller en kombination av dessa.
Sammanfattning
Den kommunala vatten- och avloppsverksamhetens investeringsbudget för
2016 är i dag 20 miljoner kronor kombinerat med tre tidigare kommunfullmäktigebeslut om fleråriga VA-utbyggnader, totalt belopp ca 26 miljoner
kronor 2016.
På grund av fördyrade utbyggnader och att upphandlade projekt uppgår till
större belopp än vad som avsatts samt tillkommande projekt utöver plan begär
vatten- och avloppsverksamheten att investeringsbudgeten utökas till totalt 40
miljoner kronor 2016, inklusive tidigare beslutade utbyggnader.
Samtliga projekt som planeras, är nödvändiga för VA-verksamheten och/eller
kommunens utveckling i stort. De tillkommande kostnader som den utökade
investeringen innebär för VA-kollektivet bedöms som möjliga ur ekonomiskt
perspektiv. Investeringar finansieras via VA-avgifter, och innebär antingen en
utökad upplåning eller nyttjande av eget kapital eller en kombination av detta.
En framflyttning av projekt bedöms inte som en bra lösning eftersom
ytterligare tunga investeringar planeras kommande år.
På grund av kort utförandetid mellan eventuellt beslut om utökade
investeringsmedel och slutet på året är det oklart om hela det begärda beloppet
kommer att kunna nyttjas fullt ut, men det utökade utrymmet skulle innebära en
frihet att optimera projektplanering och utförande så lämpligt som möjligt för
verksamheten vilket på sikt är optimalt för hela VA-kollektivet
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
•
Tekniska förvaltningens tjänsteutlåtande
•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 109

•

Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2016 § 143

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
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§ 136

Dnr 2016-000252 - 400

Tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer
Kommunfullmäktige beslutar
att delegera tillsynsansvaret för lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer till
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd samt komplettera 1 § andra
stycket i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område mm
Sammanfattning
Genom cirkulär 15:13 har Sveriges kommuner och landsting informerat landets
kommuner att de fått ett nytt tillsynsansvar. Lagen kompletterar en EUförordning och syftar till att minska möjligheterna för hemtillverkning av
sprängämnen. Kommunfullmäktige behöver delegera detta tillsynsansvar till
lämplig nämnd.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har föreslagit att nämnden blir
lokal tillsynsmyndighet över lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer och att
nämndens reglemente revideras utifrån detta.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
•
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll 28 april
2016 § 45
•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 113

•

Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2016 § 150

Beslutet skickas till

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
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§ 137

Dnr 2014-000538 - 003

Reglemente för Kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna den föreslagna revideringen, samt
att förtydliga i texten enligt nämndens förslag
Sammanfattning
I Kultur- och fritidsnämndens reglemente § 9, står det att "nämnden ansvarar
för samordning och administration av Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete". Det måste vara en formulering som följt med i Social- och
fritidsnämndens tidigare reglemente.
Det brottsförebyggande arbetet ska istället skrivas in i Social- och omsorgsnämndens reglemente § 2.
Det innebär att Kultur- och fritidsnämnden § 9, föreslås få följande lydelse
"nämnden ansvarar för samordning och administration av folkhälsan".
Nämnden vill förtydliga i reglementet att det gäller samordning av kommunens
folkhälsoarbete och tillstyrker förslaget
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
•
Kultur- och fritidsnämndens protokoll 18 maj 2016 § 50
•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 116

•

Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2016 § 155

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Social- och omsorgsnämnden
Annika Forslin
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§ 138

Dnr 2016-000317 - 700

Revidering av Social och omsorgsnämndens
reglemente
Kommunfullmäktige beslutar
att komplettera social- och omsorgsnämndens reglemente § 2 med punkten
"Brottsförebyggande arbete"
Sammanfattning
I kultur- och fritidsnämndens reglemente i § 9 står det att ”nämnden ansvarar
för samordning och administration av Rådet för folkhälsa och
brottsförebyggande arbete. Det är en formulering som följt med från socialoch fritidsnämndens tidigare reglemente.
Det brottsförebyggande arbetet ska istället skrivas in i social- och
omsorgsnämndens reglemente i § 2 i form av en fjortonde punkt
”Brottsförebyggande arbete” i punktlistan som nu består av tretton punkter:
Kultur- och fritidsnämnden skriver även de fram ett ärende till
kommunfullmäktige med förslag att § 9 får följande lydelse ”nämnden ansvarar
för samordning och administration av folkhälsan.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
•
Social- och omsorgsnämndens protokoll 23 juni 2016
•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 117

•

Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2016 § 156

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Social- och omsorgsnämnden
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

16(35)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

Kommunfullmäktige

§ 139

Dnr 2016-000201 - 003

Förslag till nytt reglemente för revisorerna i Hudiksvall
Kommunfullmäktige beslutar
att anta, av kommunledningsförvaltningen reviderade, förslag till reglemente för
revisorerna i Hudiksvalls kommun.
Sammanfattning
Kommunens revisorer har överlämnat ett förslag till nytt reglemente för
revisorerna i kommunen.
Vid granskning av lämplighet och juridik, jämförelse med några andra
jämförbara kommuners reglementen för revisorer (Bollnäs, Sandviken, Gävle
och Vallentuna), samt samråd med ekonomiavdelningen har
kommunledningsförvaltningen konstaterat att vissa justeringar i förslaget
behöver göras.
Allmänna utskottet har förslagit att kommunledningsförvaltningen reviderade
förslag till reglemente för revisorerna i Hudiksvalls kommun, antas.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
•
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 9 augusti 2016
•

Kommunrevisorernas förslag till reglemente 13 april 2016

•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 118

•

Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2016 § 157

Beslutet skickas till
Kommunrevisorerna
Ekonomiavdelningen
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

17(35)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 140

2016-09-26

Dnr 2016-000133 - 008

Motion angående kommunens integrationsarbete
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå motionen.
Reservationer

Emot beslutet reserverar sig Birgitta Medin (M), Jonas Holm (M), Bibbi
Segerbrand (M), Håkan Rönström (M), Richard Schleenvoigt (M), Tommy
Ljung (M), Kamran Khalil (M), Daniel Johnsson (L) och Monika Stigås (KD).
Sammanfattning
Moderaterna har genom Jonas Holm lämnat in en motion angående
kommunens integrationsarbete. De pengar som föreslås avsättas till en
integrationsfond har fördelats för att täcka kostnader i samband med det stora
flyktingmottagandet hösten 2015.
Utifrån arbetsmarknadsenhetens beskrivning kring det arbetssätt som tillämpas
i dag bedöms det vara det bästa för alla parter, genom att varje individ som
önskar få en praktikplats, utifrån individuellt intresse, får det genom olika vägar
in.
Social- och omsorgsnämnden har förslagit att, de i motionen förslagna 300-500
generella praktikplatser, avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt social- och omsorgsnämndens förslag.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt allmänna utskottets förslag.
Yrkanden
Jonas Holm (M) yrkar bifall till motionen.
Henrik Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till kommunstyrelsens
förslag eller till Jonas Holms förslag, och finner ett kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

18(35)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
•
Social- och omsorgsnämndens protokoll 23 juni 2016 § 92
•

Motion angående kommunens integrationsarbete

•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 121

•

Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2016 § 158

Beslutet skickas till
Jonas Holm
Social- och omsorgsnämnden
Kommunjuristen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

19(35)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

Kommunfullmäktige

§ 141

Dnr 2016-000212 - 035

Medborgarförslag om dubbelspår Ostkustbanan
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat genom att Kelvin Ekelands förslag
registreras som inkommit yttrande i pågående utställning av tematiskt tillägg till
översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan.
Sammanfattning
Kelvin Ekeland har inkommit med medborgarförslag som underlag inför
planeringen av det tematiska tillägget till översiktsplan för dubbelspår på
Ostkustbanan.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget anses besvarat genom
att Kelvin Ekelands förslag registreras som inkommit yttrande i pågående
utställning av tematiskt tillägg till översiktsplan för dubbelspår på
Ostkustbanan.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
•
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 4 augusti 2016
•

Motion om OKB: Tematiskt tillägg för dubbelspår på
ostkustbanan

•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 122

•

Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2016 § 159

Beslutet skickas till
Kelvin Ekeland
Tf planeringschef

Justerandes signatur

Byggnadsnämnden
Kommunjuristen

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

Kommunfullmäktige

§ 142

Dnr 2016-000189 - 035

Medborgarförslag om parkourpark
Kommunfullmäktige beslutar
att frågan om parkourpark eller liknande prövas i samband med planeringen av
nya bostads- eller verksamhetsområden där park anläggs. Medborgarförslaget
anses därmed besvarat
Sammanfattning
Sixten Parlin, 8 år, har inkommit med ett medborgarförslag om att en parkourpark byggs i Hudiksvall. Sixten har besökt en sådan i Umeå och tycker att den
är jätterolig. Parkour är en holistisk träningsmetod, som går ut på att träna
kroppen till att på ett smidigt och kontrollerat sätt kunna forcera olika typer av
hinder i omgivningen, med enbart kroppen som hjälpmedel. Parkour innehåller
rörelser som hopp och rullar, olika tekniker för att forcera hinder, och även
övningar för att testa fysisk och mental styrka hos utövaren.
Parkourparker växer nu upp i rask takt i landet. Svenska gymnastikföreningen
satsar för närvarande på parkour i särskilt projekt för att locka särskilt pojkar till
gymnastik.
Allmänna utskottet har förslagit att frågan om parkourpark eller liknande
prövas i samband med planeringen av nya bostads- eller verksamhetsområden
där park anläggs och Medborgarförslaget anses därmed besvarat
Kommunstyrelsens har tillstyrkt allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
•
Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 8 augusti 2016
•

Medborgarförslag ang Parkourpark

•

Allmänna utskottets protokoll 25 augusti 2016 § 123

•

Kommunstyrelsens protokoll 6 september 2016 § 160

Beslutet skickas till
Sixten Parlin
Planeringschef
Tf planeringschef
Byggnadsnämnden
Tekniska nämnden
Kommunjuristen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

Kommunfullmäktige

§ 143

Dnr 2016-000362 - 102

Daniel Petterssons (V) begäran om entledigande av
uppdrag som kommunalråd, samt val av nytt
kommunalråd
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Daniel Pettersson anhållan om entledigande från uppdraget som
kommunalråd på 50 %, samt
att till nytt kommunalråd på 50 % utse Charliene Kiffer (V), Hudiksvall.
Sammanfattning
Daniel Pettersson (V), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
•
Daniel Pettersson skrivelse inkommen 7 september 2016
•

Valberedningens protokoll 26 september 2016 § 19

Beslutet skickas till

Daniel Pettersson
Charliene Kiffer
Personalavdelningen
Johanna Frick Lindberg
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

Kommunfullmäktige

§ 144

Dnr 2016-000363 - 102

Daniel Petterssons (V) begäran om entledigande av
uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen, samt val av
ny ledamot
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Daniel Pettersson anhållan om entledigande från uppdraget som
ledamot i kommunstyrelsen,
att till ny ledamot i kommunstyrelsen utse Charliene Kiffer (V), Hudiksvall,
samt
att till ny ersättare (efter Charliene Kiffer) utse Daniel Pettersson (V),
Hudiksvall.
Sammanfattning
Daniel Pettersson (V), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
Beslutsunderlag
•
Daniel Pettersson skrivelse inkommen 7 september 2016
•

Valberedningens protokoll 26 september 2016 § 18

Beslutet skickas till

Daniel Pettersson
Charliene Kiffer
Personalavdelningen
Johanna Frick Lindberg
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

23(35)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

Kommunfullmäktige

§ 145

Dnr 2016-000351 - 102

Bengt Gills (opol) begäran om entledigande från uppdrag som ordförande i valnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Bengt Gills anhållan om entledigande från uppdraget som ledamot
tillika ordförande i valnämnden, samt
att ny ledamot tillika ordförande utses vid ett senare tillfälle.
Sammanfattning
Bengt Gill (opol), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
Beslutsunderlag
•
Bengt Gills skrivelse 19 augusti 2016.
•

Valberedningens protokoll 26 september 2016 § 17

Beslutet skickas till
Bengt Gill
Valberedningen
Valnämnden
Personalavdelningen
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

Kommunfullmäktige

§ 146

Dnr 2016-000373 - 102

Björn Erikssons (opol) begäran om entledigande från
uppdrag som ordförande i Fiberstaden AB
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Björn Erikssons anhållan om entledigande från uppdraget som ordförande i styrelsen för Fiberstaden AB från och med Fiberstadens årsstämma
våren 2017, samt
att ny ordförande utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Björn Eriksson (opol), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag från
och med Fiberstadens årsstämma våren 2017.
Beslutsunderlag
•
Björn Erikssons skrivelse 5 juni 2016
•

Valberedningens protokoll § 21

Beslutet skickas till
Björn Eriksson
Fiberstaden AB
Valberedningen
Personalavdelningen
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

25(35)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

Kommunfullmäktige

§ 147

Dnr 2016-000300 - 102

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Kåge Wallner
(MP)
Kommunfullmäktige beslutar
att som ny ersättare i kommunstyrelsen utse Bengt Sahlin (MP), Hudiksvall.
Sammanfattning
Kåge Wallner (MP) entledigades från rubricerat uppdrag vid kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni 2016. Kommunfullmäktige har att utse ny
ersättare
Beslutsunderlag
•
Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2016 § 121
•

Kåge Wallners (MP), skrivelse 12 juni 2016

•

Valberedningens protokoll 26 september 2016 § 15

Beslutet skickas till

Bengt Sahlin
Personalavdelningen
Annika Forslin
Johanna Frick Lindberg
Ekonomiavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

Kommunfullmäktige

§ 148

Dnr 2016-000301 - 102

Val av ledamot i demokrati- och kvalitetsberedningen
efter Kåge Wallner (MP)
Kommunfullmäktige beslutar
att som ny ledamot i demokrati- och kvalitetsberedningen utse Anders J
Eriksson (MP), Forsa.
Sammanfattning
Kåge Wallner (MP) entledigades från rubricerat uppdrag vid kommunfullmäktiges sammanträde 20 juni 2016. Kommunfullmäktige har att utse ny
ledamot.
Beslutsunderlag
•
Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2016 § 122
•

Kåge Wallners (MP), skrivelse 12 juni 2016

•

Valberedningens protokoll 26 september 2016 § 16

Beslutet skickas till

Anders J Eriksson
Demokrati- och kvalitetsberedningen
Annika Lindfors
Pia Embretsén
Personalavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

Kommunfullmäktige

§ 149

Dnr 2016-000310 - 102

Miriam Berjlunds (V) begäran om entledigande av
uppdrag som ersättare i Byggnadsnämnden, samt av
ny ersättare
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Miriam Berjlunds anhållan om entledigande från uppdraget som ersättare i byggnadsnämnden, samt
att till ny ersättare utse Tommy Cavallin (V), Iggesund.
Sammanfattning
Miriam Berjlund (V), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
•
Mirjam Berjlunds skrivelse 12 maj 2016
•

Valberedningens protokoll 26 september 2016 § 20

Beslutet skickas till
Miriam Berjlund
Tommy Cavallin
Byggnadsnämnden
Personalavdelningen
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

Kommunfullmäktige

§ 150

Dnr 2016-000326 - 102

Val av huvudmän Hälsinglands sparbank år 20162020
Kommunfullmäktige beslutar
att återremittera ärendet till valberedningen, för att se över platsfördelningen.
Sammanfattning
Hälsinglands Sparbank har begärt att kommunen utser 12 huvudmän för en tid
av 4 år (år 2016-2020). Följande personer är förnärvarande huvudmän
Sparbanken:
Olle Borgström (S), Ann-Chatrin Bryngelsdotter (C), Lena Hallqvist (S), Jonas
Holm (M), Pärlennart Larsson (KD), Bo Nilsson (S), Alf Norberg (V), Mats
Olsson (C), Leif Rogell (S), Håkan Rönström (M), Carina Ericsson (L), SvenÅke Thoresen (S).
Valberedningen har föreslagit omval av nuvarande huvudmän.
Beslutsunderlag
•
Skrivelse från Hälsinglands Sparbank 28 juni 2016
•

Valberedningens protokoll 26 september 2016 § 14

Beslutet skickas till
Valberedningen
Pia Embretsén
Agneta Brendt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

Kommunfullmäktige

§ 151

Dnr 2016-000389 - 102

Agneta Palmqvists begäran om entledigande från
uppdrag som ersättare i överförmyndarnämnden,
samt val av ny ersättare
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Agneta Palmqvists anhållan om entledigande från uppdraget som
ersättare i Överförmyndarnämnden, samt
att ny ersättare utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Agneta Palmqvist (M) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
•
Agneta Palmqvists skrivelse 22 september 2016
•

Valberedningens protokoll 26 september 2016 § 22

Beslutet skickas till

Agneta Palmqvist
Överförmyndarnämnden
Valberedningen
Personalavdelningen
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

Kommunfullmäktige

§ 152

Dnr 2016-000393 - 102

Cecilia Natanders begäran om entledigande från
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Cecilia Natanders anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, samt
att anhålla om ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen
Sammanfattning
Cecilia Natander, anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
•
Cecilia Natanders skrivelse 1 september 2016
•

Valberedningens protokoll 26 september 2016 § 23

Beslutet skickas till

Cecilia Natander
Länsstyrelsen
Personalavdelningen
Johanna Frick Lindberg
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

Kommunfullmäktige

§ 153

Dnr 2016-000394 - 023

Anna Viola Sidéns begäran om entledigande från
uppdrag som ersättare i lärandenämnden, kultur och
fritidsnämnden och Norrhälsinglands miljö och
räddningsnämnd, samt val av nya ersättare
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Anna-Viola Sidéns anhållan om entledigande från uppdrag som
ersättare i lärandenämnden, kultur- och fritidsnämnden samt Norrhälsinglands
miljö-och räddningsnämnd,
att till ny ersättare i lärandenämnden utse Torbjörn Eriksson (SD), Iggesund,
att till ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden utse Torbjörn Eriksson (SD),
Iggesund, samt
att till ny ersättare i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd utse Michael
Andreén (SD), Hudiksvall.
Sammanfattning
Anna-Viola Sidén (SD), anhåller om entledigande från rubricerade uppdrag.
Beslutsunderlag
•
Anna-Viola Sidéns skrivelse 17 augusti 2016.
•

Valberedningens protokoll 26 september 2016 § 24

Beslutet skickas till
Anna-Viola Sidén
Torbjörn Eriksson
Michael Andreén
Lärandenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
Personalavdelningen
Annika Forslin

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-09-26

Kommunfullmäktige

§ 154

Delegationsbeslut
Sammanfattning
•
Byggnadsnämnden 2016-06-14 och 2016-08-30

Justerandes signatur

•

Kommunstyrelsen 2016-06-30

•

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2016-04-28 och
2016-06-16

•

Tekniska nämnden 2016-06-20

•

Kultur- och fritidsnämnden 2016-06-15

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-26

§ 155

Meddelanden om väckta motioner
Sammanfattning
Meddelas att följande motioner väckts genom att de inlämnats till kommunledningsförvaltningen och till dagens sammanträde:
1. Motion om kommunens indelning i valkretsar vid valet 2018, Monica
Stigås (KD), Jonas Holm (M), Caroline Schmidt (C), Gunnel Nordin
(L). Dnr 2016-396-008
2. Motion om organisationsöversyn inom förskolan, Jonas Holm (M).
Dnr 2016-385-008

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-09-26

§ 156

Meddelanden till kommunfullmäktige
Sammanfattning
Meddelas och läggs till handlingarna:
1. Meddelande från länsstyrelsen : Ulla Gustavsson Jonsson (MP) är ny
ledamot i kommunfullmäktige efter Kåge Wallner (MP) som entledigats,
ny ersättare är Ann-Sofi Sundsten (MP). Dnr 2016-000334-101
2. Naturreservat i Nianåns utlopp. Dnr 2016-000107-030
3. Inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet.
Dnr 2016-000331-191
4. Rapportering av ej verkställda beslut enligt socialtjänstlagen (SoL).
Dnr 2016-000128-790
5. Rapportering av ej verkställda beslut enligt Lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LLS.) Dnr 2016-000345-790

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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