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§ 157

Allmänhetens frågestund
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde behandlas inga frågor vid allmänhetens frågestund
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§ 158

Ledamöters frågestund
Sammanfattning
1. Fråga från Andrea Bromhed (MP): Hållbarhetsberedningen var ett resultat av
den parlamentariska beredningen som ansvarade för den politiska
omorganisationen. Vem driver frågan att beslutet blir av?
2. Fråga från Caroline Schmidt (C): Den inför denna mandatperiod inrättade
välfärdsberedningen som lades "på is" i samband med balanspaketet, kommer
den att återupprättas?
Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam (S) svarar på fråga 1 och 2:
En gemensam aktivitet för bägge beredningarna i form av en
arbetsmiljöutbildning, anordnades i oktober, den fick tyvärr ställas in då det var
för få anmälningar till denna. Planen är nu att ta upp verksamheten nästa år och
då planera in ett sammanträde per termin per beredning.
3. Fråga från Sven Bergström Trolin (C): Vad händer i Hallfrågan?
Gruppledaren och fd kommunalrådet Daniel Pettersson (V) svarar:
Förhandlingar pågår med Glysisvallen AB.
4. Fråga från Andrea Bromhed (MP): Tillagningsköket för lokalt lagade måltider
även på Edsta skola, var en gemensam överenskommelse mellan MP, S och V.
När kan vi klippa banden till ytterligare ett lokalt tillagningskök i vår kommun?
Tekniska nämnden ordförande Annika Huber (S) svarar: Försök att påbörja
ombyggnad av Edsta och Idenors skolor, har inte gått att genomföra då det vid
upphandlingstillfällena inte funnits någon intresserad entreprenör. Nya försök
kommer att göras, men det ser svårt ut att engagera någon
byggnadsentreprenör.
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§ 159

Dnr 2016-000241 - 040

Långsiktig analys av kommunens ekonomi
Sammanfattning
Johan Skeri från PWC informerar kommunfullmäktige om innehållet i en
långsiktig analys av kommunens ekonomi och förutsättningar som PWC har
genomfört.
Rapporten innehåller bl.a. :
•

Bakgrund och uppdrag

•

Kommunens utfall i utjämningssystemen

•

Befolkningsstruktur

•

Demografisk framskrivning

•

Kommunens pensionskostnader

•

Intäkter från skatter och bidrag

•

Effektiviseringsbehov

•

Finansieringsbehov

•

Känslighetsvolym

•

Sammanfattande utmaningar
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§ 160

Dnr 2016-000087 - 042

Delårsrapport 2, 2016, med delårsprognos
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till delårsbokslut för 2016
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist föredrar delårsrapport för 2016, med
helårsprognos, inklusive sjukfrånvaron.
Revisorernas ordförande Joakim Westlund presenterar revisorernas utlåtande
och granskningsrapport avseende delårsrapport 2016.
Kommunfullmäktige emotser ett svar på granskningsrapporten, från
kommunstyrelsen, vid kommunfullmäktiges sammanträde 27 mars.
Yrkanden
Mikael Löthstam (S) och Jonas Holm (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutsunderlag
•
Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2016.
•

Allmänna utskottets protokoll 15 september 2016 § 128

•

Kommunstyrelsens protokoll 4 oktober 2016 § 165

•

Revisorernas utlåtande och granskningsrapport 17 november
2016

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder och bolag
Ekonomiavdelningen
Revisorerna
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur
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§ 161

Dnr 2016-000364 - 006

Sammanträdesplan för 2017
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för 2017, d.v.s. 27/2, 27/3, 24/4,
29/5, 19/6, 25/9, 23/10, 27/11 och 18/12, samt
att sammanträdena normalt börjar kl 17.30.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit följande sammanträdestider för
kommunstyrelsen, år 2017: 7 februari, 28 februari, 4 april, 2 maj, 7 juni (ons),
12 september, 10 oktober, 7 november och 5 december, samt
för kommunfullmäktige: 27/2, 27/3, 24/4, 29/5, 19/6, 25/9, 23/10, 27/11 och
18/12.
Beslutsunderlag
•
Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen
•

Kommunstyrelsens protokoll 4 oktober 2016 § 171

Beslutet skickas till

Samtliga styrelser och nämnder
Kulturhuset
Anders Melin
Roger Palm
Anders Göransson
Tommy Sundin
Annika Forslin
Johanna Frick Lindberg
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§ 162

2016-11-28

Dnr 2016-000398 - 009

Svar på interpellation angående att
kommunledningen hos regeringen begär att den nya
jämnställdhetsmyndigheten placeras i Hudiksvall
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att rubricerade interpellation, till
ansvarigt kommunalråd, från Ulla Gustavsson-Jonsson (MP), får framställas.
Ansvarigt kommunalråd Mikael Löthstam (S) har besvarat interpellationen
genom skriftligt svar.
I interpellationsdebatten deltar förutom Ulla Gustavsson-Jonsson (MP) och
Mikael Löthstam (S), även Margareta B Kjellin (M), Caroline Schmidt (C) och
Andrea Bromhed (MP).
Beslutsunderlag
•
Interpellation från Ulla Gustavsson-Jonsson (MP), 22
september 2016

Justerandes signatur

•

Kommunfullmäktiges protokoll, 26 september 2016 § 132

•

Interpellationssvar från Mikael Löthstam (S) 24 november
2016
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§ 163

2016-11-28

Dnr 2016-000483 - 009

Interpellation angående lärares behörighet
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas, samt
att interpellationen besvaras vid ett senare tillfälle.
Sammanfattning
Föreligger interpellation till ordförande i lärandenämnden, från Peter
Åkerström (KD) om lärares behörighet.
Beslutsunderlag
•
Peter Åkerströms interpellation 24 november 2016

Beslutet skickas till

Gerd Olsson

Justerandes signatur
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§ 164

2016-11-28

Dnr 2016-000491 - 009

Interpellation angående behovet av ett
trygghetsboende 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 behovet av ett trygghetsboende i Hudiksvall.
Beslutsunderlag
•
Ulla Gustavsson-Jonsson interpellation 28 november 2016

Beslutet skickas till

Majvor Westberg-Jönsson

Justerandes signatur
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§ 165

Dnr 2016-000397 - 346

Ändring av VA-taxan för Hudiksvalls kommuns
allmänna vatten- och avloppsanläggningar 2017
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till VA-taxa för Hudiksvalls kommuns allmänna vattenoch avloppsanläggning 2017, samt
att den nya taxan gäller från och med 2017-01-01.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har lämnat ett förslag till ny VA-taxa som innebär en
beräknad höjning av intäkterna från brukningsavgifter med ca 2,2 %. I förslaget
höjs årskostnaden för en normal villa, typhus A, från ca 4850 kr/år till 5050
kr/år. Mediankostnaden för typhus A bland Sveriges alla kommuner 2016 är
6805 kr/år.
När det gäller anläggningsavgifter föreslås en höjning som motsvarar 6 % för
typhus A som då hamnar på 88 000 kr inklusive moms. Motsvarande median
för Sveriges kommuner är 2016 knappt 123 000 kr.
Utöver justeringen av taxenivåer finns i förslaget även mindre förändringar av
taxans konstruktion. Detta för att bättre anpassas till en mer funktionell
användning av taxan med avsikt att mer rättvist taxera ut avgifter till
abonnenterna.
Beslutsunderlag
•
Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 141
•

Tekniska nämndens protokoll 19 september 2016 § 119

•

Tjänsteutlåtande från VA-avdelningen 26 augusti 2016

•

Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2016 § 183

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Ekonomiavdelningen
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§ 166

2016-11-28

Dnr 2014-000624 - 356

Taxor och avgifter för hemtjänsten
Kommunfullmäktige beslutar
att införa en enhetlig taxa, samt
att timtaxan ska vara 250 kronor.
Reservationer

Emot beslutet reserverar sig Birgitta Medin (M), Jonas Holm (M), Margareta B
Kjellin (M), Anders Bengtsson (M), Bibbi Segerbrand (M), Tommy Ljung (M),
Adam Rydstedt (M), Gunnel Nordin (L) och Peter Åkerström (KD)
Sammanfattning
1 januari beslutade kommunstyrelsens allmänna utskott att återföra ärendet om
taxor och avgifter för hemtjänsten i Hudiksvalls kommun till social- och
omsorgsnämnden för ytterligare beredning genom att beskriva de fördelar,
respektive nackdelar, det nya förslaget har för brukarna, samt på ett tydligare
sätt beskriva skillnaden mellan gamla taxan och det nya förslaget.
Den största skillnaden mellan den gamla taxan och det nya förslaget är att avgift
införs även för omvårdnad, till skillnad från nuläget där endast service är
avgiftsbelagd. Detta möjliggör att gå från månadsavgift baserad på schabloner
till timtaxa baserad på individuellt insatsregistrerad tid. Skillnaden i
administration med det nya förslaget innebär att automatisk justerad faktura
genereras direkt ur förvaltningens verksamhetssystem, mot idag då en avsevärt
manuell handpåläggning är nödvändig.
Med avgiftsbelagd omvårdnad och service får vi ett mer jämlikt system där de
som har behov av olika insatser behandlas lika. De som har låg inkomst är
skyddade genom reglerna om förbehållsbelopp och behöver därför inte avstå
från omvårdnad på grund av ekonomi. För andra med bättre ekonomi kan det
nya förslaget innebära en ökad avgift för de som idag endast har mycket få eller
inga serviceinsatser.
Med en sänkning av timtaxan till 250 kronor anpassas denna till företagen som
erbjuder hushållsnära tjänster där man kan utnyttja skatteavdrag. Med dagens
schablon-prissättning är det ofta billigare för brukaren att nyttja dessa företag
för serviceinsatser i stället för den kommunala hemtjänsten. Med det nya
förslaget blir det enklare för brukaren att jämföra vilket alternativ som är bäst
för hen utifrån maxtaxa, förbehållsbelopp och avgiftsutrymme.
Fördelar för brukaren är att det blir lättare att kontrollera fakturan då denna
baseras på utförd insatsregistrerad tid. Fördelen för administratörerna är
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avsevärt mindre handpåläggning än med nuvarande system där många rättelser
manuellt måste läggas in för att sänka månadsavgiften vid olika uppehåll. I
dagsläget är det mycket svårt för brukaren att ha koll på om dessa rättelser har
gjorts eller inte.
Yrkanden
Margareta B Kjellin (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen
för att utreda förslagets skatteeffekter och laglighet.
Henrik Persson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden framställer först proposition om bifall antingen till att ärendet ska
avgöras idag eller att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen, och finner
att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till
kommunstyrelsens förslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.
Beslutsunderlag
•
Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 142
•

Social- och omsorgsnämndens protokoll 10 december 201

•

Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2016 § 187

Beslutet skickas till

Social- och omsorgsnämnden
Ekonomiavdelningen
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§ 167

Dnr 2015-000515 - 800

Höjning av lokalhyran för Hudiksvalls Teater
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget med förtydligandet att hyra för "heldag" avser
kommersiella verksamheters taxa, samt
att taxan årligen ska indexjusteras.
Sammanfattning
De budgeterade pengarna som finns för Hudiksvalls teater, plus intäkter, räcker
inte till för både drift och underhåll. Budget och intäkter från hyran täcker inte
kostnaderna för vaktmästare, städ, underhåll och förbrukning, vilket innebär att
teatern går med underskott när den hyrs ut. Med hänsyn till ovanstående har
kultur- och fritidsnämnden föreslagit att höja hyran för Hudiksvalls teater, i
enlighet med förvaltningens förslag
Beslutsunderlag
•
Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 140
•

Kultur- och fritidsnämndens protokoll 20 september 2016 §
810

•

Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2016 § 186

Beslutet skickas till

Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
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§ 168

Dnr 2016-000101 - 107

Ägardirektiv Glysisvallen AB
Kommunfullmäktige beslutar
att anta ägardirektiv för Glysisvallen AB
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade beslut 2015-12-14 (Dnr 2015-484-140) om att
köpa NCC AB:s aktiepost i Glysisvallen AB. Köpet genomfördes med tillträde
till aktierna från och med den 1 januari 2016 och kommunen blev därmed ensam ägare till bolaget. Med anledning av det har ägardirektiv utarbetats för
Glysisvallen AB. Ägardirektivet tydliggör Hudiksvalls kommuns syfte,
inriktning och mål med bolagets verksamhet.
Efter beslut om ägardirektiv i kommunfullmäktige ska de antas av
bolagsstämman.
Vid sammanträdet anmäler Matts Persson (C), Olle Borgström (S), Bo Nilsson
(S), Adam Rydstedt (M) och Andrea Bromhed (MP) jäv och deltar inte vid
handläggning och beslut i ärendet.
Yrkanden
Sven Bergström Trolin (C) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen
för att utreda lagligheten och lämpligheten i fjärde punkten i verksamhetens mål
- strategisk inriktning ("Bolaget ska följa de intentioner och strategier som avser
idrotts- och fritidsverksamhet som fastlagts av kultur- och fritidsnämnden").
Nina Burchardt (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordningar
Ordföranden framställer först proposition om bifall antingen till att ärendet ska
avgöras idag eller att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen, och finner
att ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen och avgöras vid senare
tillfälle.
Beslutsunderlag
•
Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 144
•

Ttjänsteutlåtande 4 oktober 2016 samt förslag till ägardirektiv.

•

Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2016 § 190
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Annika Lindfors

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

17(37)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-28

Kommunfullmäktige

§ 169

Dnr 2016-000307 - 107

Ändring av mandatperiod för styrelseledamöter i
bolagen
Kommunfullmäktige beslutar
att styrelseledamöterna i kommunens bolag nomineras och utses för hel
mandatperiod,
att tiden för utsedd styrelseledamot är från den årsstämma, som följer närmast
efter det att allmänt val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, samt
att anta bolagsordningarna för AB Hudiksvalls bostäder, Fastighets AB Glysis,
Glysisvallen AB, Hudiksvalls Näringslivs AB, Iftac AB, Visit Glada Hudik AB
med ovanstående ändringar.
Sammanfattning
För att förbättra förutsättningarna till ökad kontinuitet och effektivitet i
kommunens bolags styrelsearbete föreslår kommunledningsförvaltningen att
ordförande, styrelseledamöterna och lekmannarevisorer med suppleanter i
kommunens bolag utses för hel mandatperiod och intill slutet av den
årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Tidpunkten för när ansvaret övergår från sittande styrelse till ny styrelse sker
vid registreringen av styrelsen till bolagsverket.
För att perioden för vald styrelse ska träda i kraft avseende Visit Glada Hudik
AB måste ändringen i bolagsordning godkännas av dels kommunfullmäktige
och dels av ideella föreningen Destination Glada Hudik.
Yrkanden
Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
•
Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 145
•

Kvalitetsstrateg Annika Lindfors tjänsteutlåtande 30
september 2016

•

Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2016 § 191

Beslutet skickas till

Kommunens bolag
Kommunledningsstaben

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-28

Kommunfullmäktige

§ 170

Dnr 2016-000378 - 015

Förslag till handlingsplan enligt lag om skydd mot
olyckor
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna förslaget till handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
Sammanfattning
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska en kommun ha ett handlingsprogram
som beskriver målen för kommunernas förebyggande verksamhet gällande de
risker som kan leda till räddningsinsats. Det ska också finnas ett handlingsprogram för kommunernas förmåga att utföra räddningsinsatser såväl i fredstid
som under höjd beredskap
Beslutsunderlag
•
Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 147
•

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll 1
september 2016 § 63

•

Förslag till Handlingsprogram för mandatperioden 2015-2018

•

Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2016 § 194

Beslutet skickas till

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-28

Kommunfullmäktige

§ 171

Dnr 2015-000417 - 008

Motion om HBTQ-certifierad förskola
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Andréa Bromhed (MP) har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit att
Hudiksvalls kommun aktivt undersöker om det finns intresse bland en eller
flera förskolor att genomgå utbildning för hbtq-certfiering och att i så fall ge
berörd personal möjlighet till detta.
Lärandenämnden har lämnat ett yttrande till kommunfullmäktige i ärendet. Vid
sammanträde 4 april 2016 behandlade kommunstyrelsen ärendet och beslutade
att återremittera ärendet till lärandenämnden för att se över kostnaden för
införande av hbtq-certifierad förskola.
Lärandenämnden har i protokoll 1 september 2016 § 80 yttrat sig över
motionen och även lämnat en redovisning över kostnader.
Beslutsunderlag
•
Allmänna utskottets protokoll 20 oktober 2016 § 150
•

Lärandenämndens protokoll 1 september 2016 § 80

•

Andrea Bromheds motion 16 september 2015

•

Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2016 § 188

Beslutet skickas till

Andrea Bromhed
Lärandenämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-28

Kommunfullmäktige

§ 172

Dnr 2015-000191 - 035

Medborgarförslag om att göra Hudik till en studentstad
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
Sammanfattning
Cicki Nilsson, Hudiksvall, har väckt frågor kring utbildning av bl.a. medicinsk
personal på orten i Hudiksvall, vilket har betraktats som ett medborgarförslag.
Förslagsställaren har väckt frågor om behovet av utbildningar för läkare, sjuksköterskor, ingenjörer, lärare m fl. En del av frågorna hamnar utanför
kommunens ansvarsområde när det handlar om dimensionering av utbildningar
inom till exempel landstingets verksamhet. Klart är dock att Hudiksvalls
sjukhus fortfarande är ett utbildningssjukhus för bland andra AT-läkare.
Förslagsställaren har helt rätt i att det finns många fördelar med att ha tillgång
till en högre utbildning på orten. Ungdomar kan bli kvar och få sin utbildning
på hemmaplan, orten blir intressantare för arbetsgivare om det finns god
tillgång till kompetens samtidigt som andra branscher gynnas av ett ökat antal
studenter.
I Hudiksvall finns tillgång till yrkeshögskoleutbildningar medan de som önskar
studera vid universitet och högskolor hänvisas till andra orter. Närmaste
universitet är Mittuniversitetet i Sundsvall och påi Gävle högskola.
Kommunens strategi är att arbeta för goda förbindelser med främst Sundsvall,
Gävle och Uppsala; på sikt, med ett dubbelspår på järnvägen kan restiderna i
det närmaste halveras vilket ökar möjligheterna att bo kvar i Hudiksvall och
ändå få tillgång till högre utbildning. Vidare arbetar kommunen med att vara
attraktiv för näringsliv och högskoleutbildad arbetskraft att etablera sig i och
verka i. Dit hör ett brett (diversifierat) näringsliv, tillgång till bra bostäder samt
attraktiva levnadsvillkor i övrigt.
Beslutsunderlag
•
Planeringsutskottets protokoll 25 oktober 2016 § 73
•

Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 12 oktober
2016

•

Kommunstyrelsens protokoll 8 november 2016 § 196

Beslutet skickas till

Cicki Nilsson
Hans Gyllow
Anders Göransson

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-28

Kommunfullmäktige

§ 173

Dnr 2016-000326 - 102

Val av huvudmän Hälsinglands sparbank år 20162020
Kommunfullmäktige beslutar
att utse följande personer till huvudmän i Hudiksvalls Sparbank t o m
årsstämman 2020 :
S

Olle Borgström, Hudiksvall

C

Birgitta Sjölin, Hudiksvall

S

Lena Hallqvist, Iggesund

M

Jonas Holm, Hudiksvall

Mp

Bengt Sahlin, Hudiksvall

S

Bo Nilsson, Hudiksvall

V

Alf Norberg, Hudiksvall

C

Mats Olsson, Näsviken

S

Leif Rogell, Näsviken

M

Håkan Rönström, Hudiksvall

SD

vakant

S

Sven-Åke Thoresen, Iggesund

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).
Kommunfullmäktige beslutade 26 september 2016 att återremittera ärendet till
valberedningen för att se över platsfördelningen.
Valberedningen har förslagit proportionell fördelning av platser.
Beslutsunderlag
•
Skrivelse från Hälsinglands Sparbank 28 juni 2016

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

22(37)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-28

Kommunfullmäktige

•

Valberedningens protokoll 26 september 2016 § 14

•

Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2016 § 150

•

Valberedningens protokoll 28 november 2016 § 25

Beslutet skickas till

De valda
Hälsinglands Sparbank
Annika Forslin
Personalavdelningen
Kommunfullmäktigen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-28

Kommunfullmäktige

§ 174

Dnr 2016-000389 - 102

Val av ersättare i överförmyndarnämnden efter
Agneta Palmqvist (M) som har entledigats
Kommunfullmäktige beslutar
att som ny ersättare i överförmyndarnämnden utse Louise Jonsson (M),
Hudiksvall.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har entledigat Agneta Palmqvist (M), från uppdrag som
ersättare i Överförmyndarnämnden. Kommunfullmäktige har därför att välja en
ny ersättare.
Beslutsunderlag
•
Agneta Palmqvists skrivelse 22 september 2016
•

Valberedningens protokoll 26 september 2016 § 22

•

Kommunfullmäktiges protokoll 26 september 2016 § 151

•

Valberedningens protokoll 28 november 2016 § 26

Beslutet skickas till

Louise Jonsson
Överförmyndarnämnden
Annika Forslin
Personalavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-28

Kommunfullmäktige

§ 175

Dnr 2016-000292 - 102

Val av ny ledamot i den länsgemensamma nämnden
för FoU m.m efter Henrik Persson (S), som entledigats
Kommunfullmäktige beslutar
att som ny ledamot i den länsgemensamma nämnden för FoU m.m utse
Elisabet Svedman (V), Iggesund.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har entledigat Henrik Persson (S), från uppdrag som
ledamot i den länsgemensamma nämnden för FoU Välfärd, RegNet,
Hjälpmedel SAM och Helge. Kommunfullmäktige har därför att nominera ny
ledamot.
Beslutsunderlag
•
Henrik Perssons (S), skrivelse, 3 juni 2016
•

Kommunfullmäktiges protokoll 20 juni 2016 § 118

•

Valberedningens protokoll 28 november 2016 § 27

Beslutet skickas till

Elisabeth Swedman
Länsgemensam nämnd för FOU mm
Annika Forslin
Personalavdelningen
Social- och omsorgsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-28

Kommunfullmäktige

§ 176

Dnr 2016-000417 - 102

Begäran, från Ulla Persson (MP), om entledigande från
uppdrag som ersättare i lärandenämnden, samt val av
ny ersättare
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Ulla Persson (MP), anhållan om entledigande från uppdraget som
ersättare i lärandenämnden, samt
att som ny ersättare i lärandenämnden utse Barbro Ryttlinger (MP), Hudiksvall
Sammanfattning
Ulla Persson (MP), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
Beslutsunderlag
•
Ulla Perssons (MP), skrivelse, 17 oktober 2016
•

Valberedningens protokoll 28 november 2016 § 28

Beslutet skickas till

Ulla Persson
Barbro Ryttlinger
Lärandenämnden
Annika Forslin
Personalavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-28

Kommunfullmäktige

§ 177

Dnr 2016-000413 - 102

Begäran från, Fredrik Segerbrand (M), om
entledigande från uppdrag som ersättare i Tekniska
nämnden, samt val av ny ersättare.
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Fredrik Segerbrand (M), anhållan om entledigande från uppdraget
som ersättare i tekniska nämnden, samt
att som ny ersättare i tekniska nämnden utse Cecilia Natander (M), Enånger.
Sammanfattning
Fredrik Segerbrand (M), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
Beslutsunderlag
•
Skrivelse från Fredric Segerbrand 6 oktober 2016
•

Valberedningens protokoll 28 november 2016 § 29

Beslutet skickas till

Fredrik Segerbrand
Cecilia Natander
Tekniska nämnden
Annika Forslin
Personalavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-28

Kommunfullmäktige

§ 178

Dnr 2016-000443 - 102

Begäran, från Helmut Klingenberg (opol), om
entledigande från uppdrag som vice ordförande och
ledamot i Svågadalsnämnden, from 1 januari 2017,
samt val av ny vice ordförande
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Helmut Klingenberg (opol), anhållan om entledigande från uppdraget
som vice ordförande i Svågadalsnämnden från och med 1 januari 2017, samt
att som ny vice ordförande i Svågadalsnämnden utse Eva Edström (opol),
Bjuråker, från och med 1 januari 2017.
Sammanfattning
Helmut Klingenberg (opol), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
från 1 januari 2017.
Beslutsunderlag
•
Skrivelse från Helmut Klingenberg 19 oktober 2016
•

Svågadalsnämndens protokoll § 90

•

Valberedningens protokoll 28 november 2016 § 30

Beslutet skickas till

Helmut Klingenberg
Eva Edström
Svågadalsnämnden
Annika Forslin
Personalavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-28

Kommunfullmäktige

§ 179

Dnr 2016-000433 - 102

Begäran, från Kenneth Kalén (opol), om entledigande
från uppdrag som ordförande och ledamot i
Svågadalsnämnden, from 1 januari 2017, samt val av
ny ledamot och ordförande
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Kenneth Kaléns (opol), anhållan om entledigande från uppdragen
som ordförande tillika ledamot i Svågadalsnämnden från och med 1 januari
2017, samt
att som ny ordförande i Svågadalsnämnden utse Ann-Marie Rosvall (opol)
Bjuråker, från och med 1 januari 2017, samt
att ny ledamot utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Kenneth Kalén (opol), anhåller om entledigande från rubricerade uppdrag från
1 januari 2017.
Beslutsunderlag
•
Skrivelse från Kenneth Kalén 19 oktober 2016
•

Svågadalsnämndens protokoll § 90

•

Valberedningens protokoll 28 november 2016 § 31

Beslutet skickas till

Kenneth Kalén
Ann-Marie Rosvall
Svågadalsnämnden
Annika Forslin
Personalavdelningen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-28

Kommunfullmäktige

§ 180

Dnr 2016-000450 - 102

Begäran, från Lina Johnsson (MP), om entledigande
från uppdrag som ersättare i Norrhälsinglands miljöoch räddningsnämnd, samt val av ny ersättare
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Lina Johnssons (MP), anhållan om entledigande från uppdraget som
ersättare i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, samt
att som ny ersättare i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd utse,
Ann-Catrin Bergman (MP), Bjuråker.
Sammanfattning
Lina Johnsson (MP), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
Beslutsunderlag
•
Skrivelse från Lina Johnsson 1 november 2016.
•

Valberedningens protokoll 28 november 2016 § 32

Beslutet skickas till

Lina Johnsson
Ann-Catrin Bergman
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
Annika Forslin
Personalavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-28

Kommunfullmäktige

§ 181

Dnr 2016-000472 - 102

Begäran från Karin Hjelm (C) om entledigande från
uppdrag som ledamot i kultur- och fritidsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Karin Hjelms (C), anhållan om entledigande från uppdraget som
ledamot i kultur- och fritidsnämnden, samt
att ny ledamot utses vid senare tillfälle..
Sammanfattning
Karin Hjelm (C), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
•
Skrivelse från Karin Hjelm 13 november 2016.
•

Valberedningens protokoll 28 november 2016 § 33

Beslutet skickas till

Karin Hjelm
Kultur- och fritidsnämnden
Annika Forslin
Personalavdelningen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-28

Kommunfullmäktige

§ 182

Dnr 2016-000475 - 102

Begäran från Karin Hjelm (C) om entledigande från
uppdrag som ledamot i valnämnden, samt val av ny
ledamot
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Karin Hjelms (C), anhållan om entledigande från uppdraget som
ledamot i valnämnden, samt
att ny ledamot utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Karin Hjelm (C), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
•
Skrivelse från Karin Hjelm 13 november 2016
•

Valberedningens protokoll 28 november § 34

Beslutet skickas till

Karin Hjelm
Valnämnden
Annika Forslin
Personalavdelningen
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-11-28

Kommunfullmäktige

§ 183

Dnr 2016-000487 - 102

Begäran från Petter Pettersson (M) om entledigande
från uppdrag som ersättare i lärandenämnden för
Hudiksvalls kommun
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Petter Petterssons (M), anhållan om entledigande från uppdraget som
ersättare i lärandenämnden, samt
att som ny ersättare i lärandenämnden utse Peter Andersson (M), Delsbo.
Sammanfattning
Petter Pettersson (M), anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
•
Petter Petterssons skrivelse 28 november 2016
•

Valberedningens protokoll 28 november 2016 § 35

Beslutet skickas till

Petter Pettersson
Peter Andersson
Lärandenämnden
Annika Forslin
Personalavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-11-28

§ 184

Medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslag 1 och 6 får väckas och lämnas till kommunstyrelsen för
handläggning och beslut,
att medborgarförslag 3 får väckas och lämnas till kultur- och fritidsnämnden för
handläggning och beslut,
att medborgarförslag 2, 4 och 7 får väckas och lämnas till tekniska nämnden för
handläggning och beslut, samt
att medborgförslag 5 får väckas och lämnas till AB Hudiksvallsbostäder för
yttrande.
Sammanfattning
1. Medborgarförslag ang Ostkustbanan (OKB)
Dnr 2016-465
2. Medborgarförslag om vägen utanför fritidsgården i Delsbo
Dnr 2016-432
3. Medborgarförslag om byggande av motionsredskap vid motionsslingor i
Hudiksvall. Dnr 2016-425
4. Medborgarförslag om skogens som ett viktigt område. Dnr 2016-412
5. Medborgarförslag om att få fler hyreslägenheter under överskådlig tid i
Hudiksvall. Dnr 2016 409
6. Medborgarförslag om att låta ett konsultföretag titta närmare på alternativ
Mellan. Dnr 2016 410
7. Medborgarförslag om gång- och cykelväg mellan Idenors skola och ut mot
Saltvik. Dnr 2016-395

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-11-28

§ 185

Meddelanden om väckta motioner
Sammanfattning
1. Motion från Patrik Nilsson (SD) om digitalisering av kommunfullmäktige
Dnr 2016-468
2. Motion från Patrik Nilsson (SD) om mer fysisk aktivitet i skolan
Dnr 2016-469
3. Motion från Tommy Ljung (M) om fria busskort
Dnr 2016-411
4. Motion från Jonas Holm (M), Caroline Schmidt (C) och Andrea Bromhed
(MP) om Vision 2020. Dnr 2016-474
5. Motion från Nina Buchardt (S) om "Antimobbingapp” till mobiler och
surfplattor. Dnr 2016-429
6. Motion från Jonas Holm (M) om översyn av farliga skolvägar samt revidering
av skolskjutsreglemente. Dnr 2016-476

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-11-28

§ 186

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden 2016-09-20 och 2016-10-24
Tekniska nämnden 2016-09-19 och 2016-10-17
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2016-09-01
Lärandenämnden 2016-09-29 och 2016-10-20
Social- och omsorgsnämnden 2016-10-21

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-11-28

§ 187

Meddelanden till kommunfullmäktige
Sammanfattning
1. 2. Rapportering enligt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) av ej verkställda beslut enligt 9 § LSS.
Dnr 2016-000441
2. Rapportering enligt 16 kap 6 f-g §§ socialtjänstlagen (SoL) av ej
verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § SoL. Dnr 2016-000440
3. Beslut från länsstyrelsen om ny ledamot i kommunfullmäktige, efter
Cecilia Natander, blir Gunnar Grenholm (C). Ny ersättare, efter Gunnar
Grenholm blir Anna Guldbrand (C)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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