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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Anders Blank (S) och Solveig Wiberg (SD).

ÄRENDE 2
Val av fullmäktiges presidium.
Fullmäktige ska välja en ordförande, förste vice ordförande och andre
vice ordförande i fullmäktige för mandatperioden 15 oktober 2014 till
14 oktober 2018.

ÄRENDE 3
Allmänhetens frågestund.
Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter,
ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder,
bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och ledande
tjänstemän.

ÄRENDE 4
Ledamöternas frågestund.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd,
styrelsen, utskott eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i
kommunens bolag.

ÄRENDE 5
Skattesats 2015.
Fullmäktige ska varje år besluta om skattesatsen för nästkommande år.
Ekonom Marianne Unborg föredrar ärendet utifrån de prognoser på
kommunens skatteintäkter som Sveriges kommuner och landsting har
lämnat.
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FORTS. ÄRENDE 5
2015
2016
2017
2018

517 mnkr
531 mnkr
541 mnkr
560 mnkr

En skattesänkning med 25 öre per skattekrona ger sänkta
skatteintäkter med 4 106 tkr under 2015.
En skattesänkning med 10 öre per skattekrona ger sänkta
skatteintäkter med 1 642 tkr under 2015.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sänka 2015 års
skattesats med 10 öre till 22:51 kronor per skattekrona
(ledningsutskottets protokoll § 187/2014).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag, d.v.s. en sänkt
skattesats med 10 öre per skattekrona.
Monica Olsson (S) yrkar oförändrad skattesats.
Håkan Larsson (M) yrkar en sänkt skattesats med 25 öre per
skattekrona.
Propositionsordning
Ordföranden utser ledningsutskottets förslag som huvudförslag.
Som motförslag ställer ordföranden proposition på sitt och Håkan
Larssons yrkanden och finner sitt yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Monica Olssons yrkande röstar Ja.
Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster för Monica Olssons yrkande mot fyra Nej-röster för
Håkan Larssons yrkande antar kommunstyrelsen Monica Olssons
yrkande som motförslag (se omröstningsbilaga).
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FORTS. ÄRENDE 5
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och sitt
yrkande och finner sitt yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Monica Olssons yrkande röstar Ja.
Den som stöder ledningsutskottets förslag röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med fem Ja-röster för Monica Olssons yrkande mot fyra Nej-röster för
ledningsutskottets förslag antar kommunstyrelsen Monica Olssons
yrkande. Fyra ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa skattesatsen för 2015 till 22:61 kronor per skattekrona d.v.s.
oförändrad.

ÄRENDE 6
Riktlinjer för serveringstillstånd.
Enligt alkohollagen (2010:1622) framgår att alla kommuner i landet
skall ha egna riktlinjer för serveringstillstånd.
Riktlinjerna skall efter det de blivit antagna skickas till Länsstyrelsen.
Genom riktlinjerna säkerställs att alla som ansöker om ett
serveringstillstånd i förväg får veta vad som förväntas av dem samt
vilka lokala tolkningar av lagen som görs i kommunen.
Genom riktlinjerna ges kommunen möjlighet att besluta om mer
specifika tolkningar av alkohollagens regler. Det är därför av stor vikt
att riktlinjerna antas av kommunens högsta beslutande instans.
Utredare Marika Almström föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att anta föreslagna
riktlinjer för serveringstillstånd (Marika Almströms tjänsteutlåtande
2014-08-11).
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FORTS. ÄRENDE 6
2. Myndighetsutskottet föreslår att fullmäktige antar föreslagna
riktlinjer för serveringstillstånd, daterade 2014-08-11
(myndighetsutskottets protokoll § 132/2014).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta föreslagna riktlinjer för serveringstillstånd, daterade 2014-08-11.

ÄRENDE 7
Val av valberedningsnämnd.
Fullmäktige ska utse nio ledamöter och nio ersättare till
valberedningsnämnden för mandatperioden 15 oktober 2014 till
14 oktober 2018.
Alla partier i fullmäktige har rätt till en plats.

ÄRENDE 8
Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(ledningsutskottets protokoll § 198/2014.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.
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ÄRENDE 9
Sammanträdesdagar 2015.
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens och fullmäktiges
sammanträden 2015 ska fastställas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta följande sammanträdesdatum för kommunstyrelsen under
2015:
8 januari
12 februari
19 mars
16 april
21 maj
11 juni
20 augusti
17 september
22 oktober
19 november
17 december
2. Uppdra till kommunstyrelsens presidium att upprätta en planering
för kommunstyrelsens verksamhetsår 2015.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande sammanträdesdatum för fullmäktige under 2015:
26 januari
2 mars
11 maj
8 juni
7 september
5 oktober
9 november
7 december
2. Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning.
3. Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2015.
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ÄRENDE 10
Anmälan om inkomna motioner.
Följande motioner har inkommit:
Motion om tätortsplan för Bergsjö och Gnarp.
Per-Ola Wadin (FP), Tor Tolander (M) och Sarah Faxby-Bjerner (MP)
har lämnat en motion där de föreslår att en översyn av befintliga
fastigheter under kommunens kontroll skyndsamt genomförs i avsikt att
där det är möjligt snabbt ställa om dessa till bostäder. Fördjupade
översiktsplaner för Bergsjö och Gnarp ska omedelbart tas fram i syfte
att skyndsamt åtgärda bostadssituationen och befintliga behov av
affärslokaler, aktivitetsytor och skolutrymmen samt säkerställa en
skyndsam hantering genom att överväga att ta in yttre kompetens i
syfte att inte vidare försena övriga infrastrukturella utredningar.
Motion om återställande av skattesats.
Tor Tolander (M) och Per-Ola Wadin (FP) har lämnat en motion där de
föreslår att kommunalskatten sänks med 25 öre och därmed återställs
till nivån före omorganisationen.
Förslag till beslut
Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

