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§ 50

2016-04-25

Dnr 2016-000104 - 030

Allmänhetens frågestund och ledamöters korta frågor
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C), frågar ansvarigt kommunalråd:
Det ihoprullade konstgräset; blir det spelbart under våren 2016?
Daniel Pettersson (V) svarar att Glysisvallen AB har ett förslag att rulla ut
konstgräset på Överås och att det kan ske ganska snart under våren eller
försommaren.
Kåge Wallner (MP) frågar ansvarigt kommunalråd :
Är ni i kommunledningen nöjda med den rådande könsfördelningen i
bolagsstyrelser och nämnder?
Om svaret är nej har jag en följdfråga:
Finns det en strategi hur vi skall gå till väga för att få mer jämställdhet i våra
beslutande organ?
Daniel Pettersson (V) svarar att kommunledningen inte är nöjda med rådande
könsfördelning. Det finns ingen strategi, då det är en fråga som partierna råder
över i sina nomineringar. Partierna bör gemensamt ta ansvar, ta tag i och
diskutera denna fråga vid lämpligt tillfälle.
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§ 51

2016-04-25

Dnr 2016-000108 - 030

Medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslag 1 får väckas och lämnas till tekniska nämnden för
handläggning och beslut, samt
att medborgarförslag 2 och 3 får väckas och lämnas till kommunstyrelsen för
handläggning.
Ärendebeskrivning
Följande medborgarförslag väcks vid sammanträdet:
Dnr 2016-172-035
1. Medborgarförslag, från Alf Pettersson, Hudiksvall, om
fyrverkerianvändningen.
Dnr 2016-189-035
2. Medborgarförslag, från Sixten Parlin, Hudiksvall, om parkourpark.
Dnr 2016-212-035
3. Medborgarförslag, från Kelvin Ekeland, Norrbo, om tematiskt tillägg
för dubbelspår på Ostkustbanan.

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Kommunstyrelsen
Alf Pettersson
Sixten Parlin
Kelvin Ekeland
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§ 52

2016-04-25

Dnr 2016-000193 - 007

Revisionsberättelse för Hudiksvalls kommun år 2015,
samt fråga om ansvarsfrihet
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja kommunstyrelsen, övriga nämnder, samt de enskilda förtroendevalda
i dessa organ, och de gemensamma nämnderna ansvarsfrihet för räkenskaper
och förvaltning för år 2015, samt
att lägga revisionsberättelsen för år 2015 till handlingarna.
Sammanfattning
Kommunrevisorerna har överlämnat revisionsberättelse och en redovisning av
omfattning och inriktning av revisorernas granskning, avseende Hudiksvalls
kommuns räkenskaper för år 2015.
Kommunrevisorerna har även granskat kommunens koncernredovisning.
Kommunrevisorerna tillstyrker att kommunens årsredovisning för år 2015
godkänns samt att kommunstyrelsen och övriga nämnder och gemensamma
nämnder, samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ, beviljas ansvarsfrihet.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde informerar kommunrevisorernas
ordförande, Joakim Vestlund, i ärendet.
Beslutsunderlag
 Revisionsberättelse för 2015samt bilaga.

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
Samtliga bolag
Revisorerna
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§ 53

Dnr 2016-000079 - 042

Hudiksvalls kommuns årsredovisning 2015
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna Hudiksvalls kommuns årsredovisning 2015
Sammanfattning
Hudiksvalls kommuns årsredovisning, år 2015 har presenterats för
kommunstyrelsen. Årsredovisningen har presenterats i två delar;
förvaltningsberättelsen samt den ekonomiska redovisningen.
Kommunstyrelsen och kommunrevisorerna har tillstyrkt att årsredovisningen
godkänns.
Yrkanden
Majvor Westberg-Jönsson (S), Håkan Rönström (M) och Jan-Erik Jonsson (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
 Hudiksvalls kommuns årsredovisning, år 2015


Allmänna utskottets protokoll 17 mars 2016 § 37



Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2016 § 50



Revisionsberättelse för 2015

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
Kommunrevisorerna
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Ekonomiavdelningen
Kvalitetsstrategen
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§ 54

Dnr 2016-000156 - 042

Tilläggsanslag 2016
Kommunfullmäktige beslutar
att för driftbudgeten bevilja tilläggsanslag på sammantaget 5 661 000 kronor
att för investeringsbudgeten bevilja tilläggsanslag på sammantaget 49 365 000
kronor
att tilläggsanslagen finansieras ur eget kapital
Sammanfattning
Efter genomgång av bokslut och behovet av att överföra resurser från 2015 till
2016 har underlag tagits fram som avser både drift- som investeringsbudgeten.
För driftbudgeten föreslås 5 661 000 kronor beviljas i tilläggsanslag. 5 097 000
kronor av detta avser regelsystemet där kommunens intraprenader bär med sig
konsekvenserna av sina resultat. Endast en resultatenhet, Lyckbacken, bär med
sig ett negativt resultat. De övriga delarna avser särskilda projekt som av olika
anledningar inte genomförts enligt plan.
Den totala summan investeringar som är nu ligger för förslag till tilläggsanslag
är 49 365 000 kronor. Objekt efter objekt gåtts igenom tillsammans med främst
tekniska förvaltningen. Några objekt ligger tidsmässigt före de tidplaner
investeringsbudgeten bygger på. Det mesta är dock kopplat till investeringar
som av olika anledningar ännu inte genomförts, men som fortfarande finns i de
planer som gäller.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 21 mars 2016


Planutskottets protokoll 22 mars 2016 § 17



Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2016 § 51

Beslutet skickas till

Samtliga nämnder
Kommunstyrelsen
Kommunrevisorerna
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§ 55

2016-04-25

Dnr 2016-000113 - 133

Extra statsbidrag för flyktingmottagande 2016
Kommunfullmäktige beslutar
att fördela de extra statliga medlen om 22 150 000 kronor som beviljats
kommunen under 2016 för flyktingmottagande enligt upprättat budgetförslag,
samt
att nämnderna ska redovisa till kommunstyrelsen hur de statliga medlen
används.
Reservationer

Emot beslutet och till förmån för Caroline Schmidts förslag reserverar sig
Gunnel Nordin (L), Monika Stigås (KD), Birgitta Medin (M), Bibbi Segerbrand
(M), Margareta B Kjellin (M), Adam Rydstedt (M), Richard Schleenvoigt (M),
Tommy Ljung (M), Anders Bengtsson (M) och Cecilia Natander (C).
Sammanfattning
För 2015 och 2016 har Hudiksvalls kommun erhållit 24 miljoner i statsbidrag
för att täcka extra kostnader pga. den akuta flyktingsituationen. 1/13 av medlen
har hänförts till 2015 för att förstärka social och omsorgsnämndens
merkostnader. Återstående medel för 2016 är 22 150 000 kr. Pengarna är av
engångskaraktär, beslut om extra statsbidrag för 2017 och framåt finns inte och
det har heller inte utlovats något sådant. Tanken är att pengarna ska hjälpa
kommunerna att ställa om i den akuta situationen. Verksamheter som är tänkta
som varaktiga måste därför beaktas i budgetarbetet för 2017.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till fördelning av
medlen till berörda verksamheter att fördela de extra statliga medlen om 22 150
000 kronor som beviljats kommunen under 2016 för flyktingmottagande enligt
upprättat budgetförslag, samt
att nämnderna ska redovisa till kommunstyrelsen hur de statliga medlen
används.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag..
Yrkanden
Caroline Schmidt (C) yrkar :
att en miljon flyttas från lärandenämnden, de får totalt 3 500 0000 kronor
att 500 000 kronor flyttas till rekrytering av personal, totalt 500 000 kronor
att 500 000 kronor flyttas till meningsfull fritid, totalt 2 000 000 kronor.
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Kommunfullmäktige

Fredrik Forslund (SD) meddelar att han och övriga ledamöter från SD inte
kommer att delta i beslutet
Margareta B Kjellin (M), Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) yrkar
bifall till Caroline Schmidts förslag.
Gerd Olsson (S), Daniel Pettersson (V) och Nina Burchardt (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till kommunstyrelsens
förslag eller till Caroline Schmidts förslag, och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag, varvid votering begärs.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som bifaller
kommunstyrelsens förslag röstar JA, den som bifaller Caroline Schmidts förslag
röstar NEJ. Vinner nej har kommunfullmäktige bifallit Caroline Schmidts
förslag.
Bilaga § 55
Omröstningsresultat
Omröstningen utfaller med 27 ja-röster mot 19 nej-röster, 5 avstår från att
rösta. Kommunfullmäktige har därmed bifallit kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens skrivelse, 6 mars 2016


Allmänna utskottets protokoll 17 mars 2016 § 39



Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2016 § 53

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Kommunchefen
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§ 56

Dnr 2016-000045 - 299

Försäljning av Gamla skolan 2 och 3, korsningen
Långgatan / Lastagegatan
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna försäljning av Gamla Skolan 2 och 3, till Skålbo förvaltning AB.
Sammanfattning
Fastigheterna Gamla Skolan 2 och 3, som är detaljplanelagda för bostäder, har
lagts ut till försäljning på Objekt vision. Fyra intressenter som anmält intresse
av att förvärva kommunens fastigheter. Efter budgivningen lämnade Robert
Fredriksson, Skålbo förvaltning AB, Hudiksvall, det högsta budet på 1 860 000
kronor.
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens protokoll 1 februari 2016, § 10


Allmänna utskottets protokoll 17 mars 2016 § 43



Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2016 1 57.

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Skålbo förvaltning AB
Ekonomiavdelningen

Justerandes signatur
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§ 57

Dnr 2016-000111 - 253

Försäljning av fastigheten Sanna 23:2, Tärnvägen 11
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna försäljning av Sanna 23:2, enligt upprättat köpekontrakt
Sammanfattning
Byggprogrammet på Bromangymnasiet har för att få praktisk erfarenhet,
förvärvat en tomt i Sanna, Tärnvägen 11 och där i projektform, färdigställt ett
småhus. Tekniska förvaltningen, ska efter att projekttidens slut försälja
fastigheten för kommunens och byggprogrammets räkning.
En upphandling av mäklare har gjorts och Svensk Fastighetsförmedling fick
förmedlingsuppdraget som nu är slutfört och köpare finns genom, Peter
Lundvall och Linda Billberg. Köpeskillingen är 3 927 100 kronor
Beslutsunderlag
 Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll, 29 februari 2016, § 22


Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 4 mars 2016



Allmänna utskottets protokoll 17 mars 2016 § 44



Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2016 § 58

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Bromangymnasiet
Peter Lundvall och Linda Billberg
Ekonomiavdelningen

Justerandes signatur
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§ 58

Dnr 2014-000225 - 026

Anslutning till gemensam företagshälsonämnd Företagshälsa Region Gävleborg
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls kommun ansluter sig som medlem i samordningsförbundet,
FöretagsHälsa Region Gävleborg, från och med 1 juni 2016.
Sammanfattning
FöretagsHälsa Region Gävleborg består av ett antal medlemmar som
tillsammans har ca. 20 000 medarbetare i länet. Medlemmarna kan vara
kommuner i länet, Region Gävleborg samt bolag/förbund. Organisatoriskt är
verksamheten inplacerad inom Region Gävleborg och styrs av en gemensam
politisk nämnd med ledamöter från medlemmarna. Ett treårigt avtal sluts för
köp av tjänster inom företagshälsovård. Grundfinansiering är fastställd med en
summa per anställd och år. Varje medlem tecknar årligen ett avtal om basutbud.
Därutöver kan tilläggsbeställningar tecknas.
Beslutsunderlag
 Avtal om samverkan och Reglemente för företagshälsovårdsnämnd, 19
februari 2016.


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 19 februari 2016.



Allmänna utskottets protokoll 17 mars 2016 § 46



Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2016 § 60

Beslutet skickas till

Företagshälsa Region Gävleborg
Personalavdelningen
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§ 59

Dnr 2015-000488 - 168

Risk och sårbarhetsanalys 2015 - 2018
Kommunfullmäktige beslutar
att, med nedanstående redaktionella ändring, godkänna Risk- och
sårbarhetsanalys, 2015-2018
Sammanfattning
Norrhälsinge räddningstjänst har tagit fram ett förslag till Risk- och
sårbarhetsanalys för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner för perioden
2015-2018. Förslaget har processats i respektive kommuns säkerhetsgrupp, där
representation finns från samtliga verksamheter.
Ärendet har återremitterats, Kf § 75/2015 och Ks § 228/2015, för att analysera
vilka åtgärder som behövs för att kommunens krishanteringsförmåga och
förmåga att motstå allvarliga störningar kan förbättras och uppfylla
bedömningskriteriet ”God” samt att nämnden ser över och påvisar
självförsörjningsgraden i risk- och sårbarhetsanalysen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde konstateras att under stycke 8.1
Genomförda åtgärder punkt tolv, ska Butikscentret Guldsmeden och
Idrottshallen i Hudiksvall också betecknas som trygghetsnav i händelse av
extraordinära händelser.
Beslutsunderlag
 Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018


Kommunfullmäktiges protokoll 25 maj 2015 § 75



Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll, 27 augusti
2015, § 67



Kommunstyrelsens protokoll, 3 december 2015, § 228



Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll, 27 januari
2016, § 3



Allmänna utskottets protokoll 17 mars 2016 § 48



Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2016 § 62

Beslutet skickas till

Norrhälsinge räddningstjänst
Säkerhetssamordnaren

Justerandes signatur

Kommunchefen
Informationschefen
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§ 60

Dnr 2016-000052 - 170

Krisledningsplan och styrdokument krisberedskap
2015-2018
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna, Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun 2015-2018

Sammanfattning
Norrhälsinge räddningstjänst har tagit fram ett förslag till Krisledningsplan för
Hudiksvalls kommun. Planen är framtagen i händelse av att en extraordinär
påfrestelse inträffar i kommunen.
Norrhälsinge räddningstjänst har tagit fram ett förslag till Styrdokument för
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. I styrdokumentet ska kommunerna
redovisa till staten hur man jobbar med de åtagande, som Lagen (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och beredskap föreskriver.
Förslaget har processats i respektive kommun. Krisledningsplanen och
styrdokumentet har antagits av kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun.
Kommunfullmäktige beslutar om Krisledningsplanen och kommunstyrelsen
behandlar styrdokumentet efter det att ett godkännande av Krisledningsplan
beslutats i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 att godkänna, Krisledningsplan för Hudiksvalls kommun 2015-2018


Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2016 § 60

Beslutet skickas till

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
Kommunchef
Kommunikationschef
Säkerhetssamordnare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 61

2016-04-25

Dnr 2016-000074 - 008

Redovisning av ej färdigberedda motioner
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisning av ej färdigberedda motioner
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen, två
gånger per år, redovisa till kommunfullmäktige de motioner som inte är
besvarade.
Vid redovisningarna har fullmäktige möjlighet att avskriva gamla och/eller
inaktuella motioner från vidare handläggning.
15 motioner är den 26 februari 2016, inte färdigbehandlade/-beslutade
Beslutsunderlag
 att godkänna redovisning av ej färdigberedda motioner

Beslutet skickas till

Kansliavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 62

2016-04-25

Dnr 2015-000214 - 008

Motion om mer integrerande SFI
Kommunfullmäktige beslutar
att anse motionens första förslag (praktikveckor under SFI studietiden) vara
besvarat, samt
att bifalla motionens övriga förslag.
Sammanfattning
Richard Schleenvoigt, (M), har lämnat in en motion till kommunfullmäktige. I
motionen föreslår han att Hudiksvalls kommun verkar för införandet av
följande inom Sfi, svenska för invandrare: Praktikveckor, sommaröppet,
kvällsöppet, helgöppet, språkguider samt inriktad Sfi mot den yrkeskår som
deltagaren vill ta del av.
Yttrande
Sfi-studierna har sedan länge kunnat kombineras med praktik. Efter
etableringsreformens genomförande är det Arbetsförmedlingens
ansvarsområde.
En stor del av Sfi-eleverna hör till Etableringen och har aktiviteter även under
sommaren. Under våren 2016 kommer förvaltningen att utreda behovet av
ytterligare insatser under sommar, kvällsundervisning och undervisning under
helger. Cul erbjuder idag Sfi en kväll i veckan och kan utöka till fler kvällar.
Hudiksvalls kommun deltar sedan flera år i ett samarbete i länet med
yrkesutbildningar i Arbetsförmedlingens regi där eleverna läser yrkeskurser och
Sfi samtidigt. Förvaltningen ser gärna att detta samarbete fortsätter och utökas.
Om kommunfullmäktige vill avsätta medel för att införa någon form av
språkguider ställer förvaltningen sig positiv och vill gärna vara med och
diskutera hur det ska utformas.
Lärandenämnden föreslår därmed kommunfullmäktige att anse motion
besvarad.
Kommunstyrelsen har tillstyrkt att motionen ska anses vara besvarad.
Yrkanden
Richard Schleenvoigt (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag gällande
första förslaget i motionen, yrkar bifall till de övriga fem förslagen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-25

Kommunfullmäktige

Andrea Bromhed (MP), Monika Stigås (KD), Caroline Schmidt (C), Gunnel
Nordin (L) och Daniel Pettersson (V) yrkar bifall till Richard Schleenvoigts
förslag.
Fredrik Forslund (SD) yrkar bifall till att förslag 1 till 5 anses vara besvarade
och bifall till förslag 6.
Sammanträdet ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters ajournering
återupptas förhandlingarna.
Propositionsordningar
Ordföranden framställer proposition om bifall dels till Kommunstyrelsens
förslag, dels till Richard Schleenvoigts förslag och dels till Fredrik Forslunds
förslag, och finner att kommunfullmäktige bifaller Richard Schleenvoigts
förslag
Beslutsunderlag
 Richard Schleenvoigt, (M), motion, 13 maj 2015


Lärandenämndens protokoll, 22 oktober 2015, § 123



Allmänna utskottets protokoll 17 november 2015 § 168



Kommunstyrelsens protokoll 3 december 2015 § 231

.

Beslutet skickas till

Lärandenämnden
Richard Schleenvoigt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-25

Kommunfullmäktige

§ 63

Dnr 2014-000400 - 008

Motion angående koloniområde i Iggesund
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
Sammanfattning
Sven-Åke Thoresen (S) har i en motion förslagit att Hudiksvalls kommun
förhandlar med Holmen om ett markbyte alternativt köp av ett område
nedanför Östanåberget vid västra utfarten från Iggesund. Detta för att marken
ska delas upp i lotter för odling, samt att vatten dras fram till området.
Tekniska förvaltningens yttrande
Tekniska förvaltningen har inlett förhandlingar med Holmen om ett markbyte
av det aktuella markområdet. Tekniska förvaltningen ämnar sedan arrendera ut
koloniområdet till en förening som sköter drift och underhåll av området.
Kommunstyrelsen har föreslagit att motionen bifalls.
Beslutsunderlag
 Sven-Åke Thoresens (S) motion, 4 september 2014


Tekniska nämndens protokoll, 1 februari 2016, § 8



Allmänna utskottets protokoll 17 mars 2016 § 51



Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2016 § 65

Beslutet skickas till

Sven-Åke Thoresen
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2016-04-25

Kommunfullmäktige

§ 64

Dnr 2014-000418 - 008

Motion om att skapa möjlighet till fler kolonilotter
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
Sammanfattning
Margareta Sidenvall (KD) har i en motion föreslagit att man ska utreda och
fastställa vilka områden som är lämpliga för kolonilotter inom eller i närheten
av bostadsområden med flerfamiljshus i Hudiksvalls kommun, samt att
utredningens direktiv ska vara att se till att fler, billiga och lättillgängliga
kolonilotter ska tillskapas i Hudiksvalls kommun. Tekniska nämnden har fått i
uppdrag att yttra sig i ärendet.
Tekniska förvaltningens yttrande

Tekniska förvaltningen är positiv till att fler kolonilotter tillskapas i kommunen.
Då tekniska förvaltningen endast råder över den kommunägda marken kan vi
bara upplåta kolonilotter på de markområdena. Kring flerfamiljshus är
vanligtvis inte kommunen markägare och där kan vi heller inte upplåta mark.
De kommuninvånare som är intresserade av att, genom en förening, uppföra
kolonilotter på kommunens mark är välkomna att kontakta tekniska
förvaltningen med en förfrågan.
Kommunstyrelsen har föreslagit att bifalla motionen.
Yrkanden
Jörgen Bengtson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsunderlag
 Margareta Sidenvalls (KD) motion, 18 september 2014


Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll, 1 februari 2016, § 7



Allmänna utskottets protokoll 17 mars 2016 § 52



Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2016 § 68

Beslutet skickas till

Margareta Sidenvall (KD)
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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2016-04-25

Kommunfullmäktige

§ 65

Dnr 2015-000213 - 008

Motion om LOV inom särskilt boende för äldre
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
Sammanfattning
Jonas Holm (M), skriver i en motion att han önskar att en utredning tillsätts för
att undersöka möjligheter och förutsättningar för införande av LOV inom
särskilt boende.
Social och omsorgsnämnden och kommunstyrelsen har föreslagit att motionen
bifalls.
Yrkanden
Gunnar Grenholm (C) yrkar bifall till motionen.
Beslutsunderlag
 Jonas Holm (M) motion, 13 maj 2015


Social- och omsorgsnämndens protokoll, 12 november 2015



Allmänna utskottets protokoll 17 mars 2016 § 53



Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2016 § 69

.

Beslutet skickas till

Jonas Holm (M)
Social- och omsorgsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 66

2016-04-25

Dnr 2015-000393 - 008

Motion om solenergi
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla motionen
Sammanfattning
Kåge Wallner (MP) har i en motion föreslagit att kommunen tar fram en aktiv
handlingsplan för hur vi tar tillvara möjligheten med solenergin, att denna plan
dels tar upp kommunens (och de kommunala bolagens) egna befintliga
fastigheter liksom de nybyggen som planeras, samt att planen även innehåller en
beskrivning av hur allmänheten informeras, uppmuntras och ges stöd för att ta
egna initiativ till att bruka solenergi i någon form.
Motionären utesluter inte ekonomiska subventioner och ser gärna att en s.k.
solkarta på kommunens hemsida tas fram som ett stöd.
Kommunledningsförvaltningens yttrande och överväganden
Kommunens fastighetsavdelning uppger att förvaltningen vid samtliga
nybyggnationer de senaste åren tagit solenergi i beaktande vilket resulterat i
anläggningar på Kristinebergs LSS, Granebo LSS, Björkbackens förskola i
Idenor samt på förvaltningens egen byggnad på Håstaäng. Våren 2016 hjälper
fastighetsavdelningen avfallsavdelningen med en solcellsupphandling till
Ulvberget. Det finns inget politiskt fattat inriktningsbeslut i tekniska nämnden
utan ovanstående görs inom ramen för Fastighetsavdelningens ordinarie
utvecklingsarbete och marknadsbevakning.
Hudiksvallsbostäder har meddelat att bolaget inte har någon egen
handlingsplan/strategi för solenergi men att de följer utvecklingen på området.
Energi-och klimatrådgivningen (EKR) har tagit kontakt med tre andra
kommuner för framtagande av kostnadsuppgift för solkarta. Eskilstuna
kommun har solkarta av den typ som motionen efterlyser. Den har kostat ca
167 000 kronor att ta fram. Inga underhållskostnader bedömda. Kommunen
säljer en detaljerad solkarta till intresserade fastighetsägare för 1 400 kr/st.
Hittills under ca 1 år, har 3 st. sålts.
Arbete pågår med en ny ”Energi- och klimatstrategi” som ska ersätta
kommunens Energiplan från 2007. I det dokumentet berörs ämnet solenergi.
Någon särskild plan för solenergi behövs därför inte.
Allmänheten informeras och uppmuntras kontinuerligt bland annat genom den
årliga informationskampanjen ”European Solar Days” i maj varje år där Sverige
och Hudiksvall aktivt deltar genom Energi- och klimatrådgivningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-25

Kommunfullmäktige

Sedan något år tillbaka drivs ett EU-projekt ”Energiväderrapporten”
http://energizair.se/ där man på en karta kan se hur mycket solel, solvärme och
vindkraft som kunde ha producerats föregående dag/vecka. En mätpunkt finns
i Hudiksvall. Projektet pågår till 2017-06-30 och om det permanentas bedöms
en årlig kostnad på ca 40-50 € per mätpunkt. EKR har försökt få den
momentana mätpunkten för Hudiksvall inlagd på hemsidan men det tillåts inte
av säkerhetsskäl; endast länk till Energiväderrapporten tillåts.
Kostnaden för framtagandet av detaljerade solkartor i Hudiksvall bedöms inte
motiverat då det redan finns karttjänst (Energiväderrapporten) och mycket
annat inspirerande på nätet.
Det breda intresset för, och viljan att investera i, solenergi kommer av allt att
döma att öka när energipriserna stiger och regelverk och styrmedel är enkla,
långsiktiga och tydliga. För närvarande är elpriserna relativt låga och
administrationen av skattesubventioner och momsregler för mikroproducenter
av el betungande, vilket ger en avvaktande hållning hos villaägare.
EKR delar åsikten att solenergi är en angelägen energikälla i arbetet med att
skapa ett hållbart samhälle. Däremot bedöms förslagen i motionen redan vara
beaktade eller åtgärdade på andra sätt varför motionen inte bör bifallas.
Eftersom motionen ligger i linje med kommunens redan pågående arbete bör
den anses vara besvarad.
Kommunstyrelsen har föreslagit bifall till motionen..
Yrkanden
Kåge Wallner (MP) och Sven-Åke Thoresen (S) yrkar bifall till motionen
Beslutsunderlag
 Kåge Wallner (MP) motion, 17 september 2015.


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 29 februari 2016 .



Allmänna utskottets protokoll 17 mars 2016 § 54



Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2016 § 70

.

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Hudiksvallsbostäder
Energi- och klimatrådgivaren

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2016-04-25

Kommunfullmäktige

§ 67

Dnr 2011-000508 - 035

Medborgarförslag gällande anslagstavlorna i
Centrum-Hudiksvall
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget, samt
att kommunen inte ska utöka antalet anslagstavlor, men vid behov omprioritera
lägena
Sammanfattning
Ett medborgarförslag har inlämnats som föreslår att den anslagstavla, som togs
bort i samband med ombyggnationen av Salutorget, ersätts med en ny vid
gågatan, Salutorget-Bergmansparken. Vidare bör den placeras så att båda sidor
kan användas. Regeln om max A5 på kommunens anslagstavlor bör efterlevas
även på tavlorna vid gågatan, Storgatan -V:a Tullgatan, kanalen, turistbyrån och
vid Härvan.
Tekniska förvaltningens yttrande
Anslagstavlor i kommunen är informationsplatser, men också stora skräpställen
som kräver ständiga åtgärder. Platsen som anges är undersökt och har bedömts
som olämplig då platsen fungerar som ett snöupplag vintertid. Det är även flera
träd där, som i framtiden kan vara ett hinder för en anslagstavla. Tillgången på
anslagstavlor i staden är god, dessutom söker man idag den mesta
informationen via sociala medier, så behovet är att betrakta som ringa. En
inventering visar att antalet anslagstavlor upplevs som tillräckligt.
Kommunstyrelsen har föreslagit att medborgarförslaget avslås, samt att
kommunen inte ska utöka antalet anslagstavlor, men vid behov omprioritera
lägena
Beslutsunderlag
 Medborgarförslag, 27 september 2011


Tekniska nämndens protokoll, 1 februari 2016, § 9



Allmänna utskottets protokoll 17 mars 2016 § 56



Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2016 § 72.
Beslutet skickas till

Ulf Sundh
Tekniska nämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Kommunfullmäktige

§ 68

2016-04-25

Dnr 2016-000152 - 009

Interpellation till ansvarigt kommunalråd, från Gunnar
Grenholm (C), om användning av miljövänliga
byggnadsmaterial
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att rubricerade interpellation, till
ansvarigt kommunalråd, från Gunnar Grenholm (C), får framställas.
Ansvarigt kommunalråd Majvor Westberg-Jönsson (S) har besvarat
interpellationen genom skriftligt svar.
I interpellationsdebatten deltar förutom Gunnar Grenholm (C) och Majvor
Westberg-Jönsson (S) även Olle Borgström (S), Sven Bergström Trolin (C) och
Madeleine Lundberg (C).
Beslutsunderlag

Interpellation från Gunnar Grenholm (C) inkommen 21 mars 2016

Justerandes signatur



Kommunfullmäktiges protokoll, 21 mars 2016 § 40



Interpellationssvar från Majvor Westberg-Jönsson (S) 21 april 2016

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 69

2016-04-25

Dnr 2016-000226 - 009

Interpellation ang policy för skogs- och markägande
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas, samt
att interpellationen besvaras vid ett senare tillfälle.
Sammanfattning
Föreligger interpellation till kommunalrådet Mikael Löthstam (S), från Sven
Bergström Trolin (C) om policy för skogs- och markägande.
Beslutsunderlag

Interpellation från Sven Bergström Trolin (C) 25 april 2016

Beslutet skickas till

Mikael Löthstam
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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Sammanträdesdatum

2016-04-25

Kommunfullmäktige

§ 70

Dnr 2016-000157 - 001

Organisation av bolagens presidium
Kommunfullmäktige beslutar
att bolagens presidium, med fem ordinarie ledamöter och fem ersättare, består
av ordförande och vice ordförande, utsedda av majoriteten .
Reservationer

Mot beslutet och till förmån för Jan-Erik Jonssons förslag reserverar sig
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Sven Bergström Trolin (C),
Gunnar Grenholm (C), Lena Jendel (C), Madeleine Lundberg (C) och Jörgen
Bengtson (C).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, § 219/2015, att återremittera ett ärende till
kommunstyrelsen som den parlamentariska gruppen för översyn av
samhällsbyggnadsområdet (PÖS) i sin tur har fått att ta ställning till.
Återremissen lyder: ”att återremittera ärendet till kommunstyrelsen som får i
uppdrag att föreslå antingen ett presidium med ordförande, förste vice
ordförande och andre vice ordförande och ytterligare fyra ledamöter alternativt
ett presidium med ordförande och vice ordförande där oppositionen i båda
alternativen tillsätter en vice ordförandepost.”
PÖS yttrande
Genom PÖS har samtliga partier givits möjlighet att lämna sina synpunkter
över hur bolagens presidium ska formeras framöver.
De som lämnat synpunkter är Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna
och Socialdemokraterna, som samtliga förordar dagens system med ordförande
och vice ordförande utsedda av majoriteten, samt Miljöpartiet och Centern som
svarat att de förordar dagens system med ordförande och vice ordförande, men
att vice ordförande utses av oppositionen.
Beslutsunderlag
 Kommunfullmäktiges protokoll, 14 december 2015, § 219

Justerandes signatur



Parlamentariska gruppen för översyn av samhällsbyggnadsområdets
skrivelse, 23 februari 2016.



Allmänna utskottets protokoll 17 mars 2016 § 58



Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2016 § 74

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-04-25

Yrkanden
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar att ordförande utses av majoriteten och vice
ordförande utses av oppositionen.
Bo Nilsson (S), Adam Rydstedt (M), Uno Jonsson (S) och Margareta B Kjellin
(M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Bengtson (C) och Sven Bergström Trolin (C) yrkar bifall till Jan-Erik
Jonssons förslag.
Propositionsordning
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till kommunstyrelsens
förslag eller till Jan-Erik Jonssons förslag, och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag.

Beslutet skickas till

Parlamentariska gruppen för översyn av samhällsbyggnadsområdets
Valberedningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Sammanträdesdatum

2016-04-25

Kommunfullmäktige

§ 71

Dnr 2016-000148 - 102

Val av ledamöter och ersättare i FöretagsHälsa Region
Gävleborg
Kommunfullmäktige beslutar
att utse Mikael Löthstam (S) och Bengt-Åke Nilsson (C) till ledamöter och
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Birgitta Medin (M) till ersättare att
representera Hudiksvalls kommun i den gemensamma nämnden FöretagsHälsa
Region Gävleborg
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att utse två ledamöter och två ersättare att
representera Hudiksvalls kommun i den gemensamma nämnden, FöretagsHälsa
Region Gävleborg .
Allmänna utskottet har föreslagit att Hudiksvalls kommuns representanter bör
ha förankring i kommunstyrelsen och att dessa utses ur majoritet, respektive
opposition.
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige utser Mikael Löthstam
(S) och Bengt-Åke Nilsson (C) till ledamöter och Majvor Westberg-Jönsson (S)
och Birgitta Medin (M) till ersättare att representera Hudiksvalls kommun i den
gemensamma nämnden FöretagsHälsa Region Gävleborg.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 17 mars 2016 § 47


Kommunstyrelsens protokoll 4 april 2016 § 61



Valberedningens protokoll 25 april 2016 § 14

Beslutet skickas till

Mikael Löthstam
Bengt-Åke Nilsson
Majvor Westberg-Jönsson
Birgitta Medin
FöretagsHälsa Region Gävleborg
Personalavdelningen
Kansliavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

30(44)

Protokoll
Sammanträdesdatum
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Kommunfullmäktige

§ 72

Dnr 2016-000141 - 102

Anhållan från Maria SundbergLindh (M), om
entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Maria SundbergLindhs anhållan om entledigande från uppdrag som
ersättare i kommunfullmäktige, samt
att anhålla om ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen.
Sammanfattning
Maria SundbergLindh (M) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Maria SundbergLindh (M), 12 mars 2016.


Valberedningens protokoll 25 april 2016 § 15

Beslutet skickas till

Länsstyrelsen
Maria SundbergLindh
Personalavdelningen
Kansliavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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31(44)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-25

Kommunfullmäktige

§ 73

Dnr 2015-000536 - 102

Val av ledamöter och ersättare till Hudiksvalls
Näringslivsbolag AB (HNA) 2016 (1år)
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter och ersättare i Hudiksvalls Näringslivs AB, för ovan nämnda
tid, föreslå följande:
Ledamöter

Ersättare

Kjell Persson, (S), ordf
Östanbräck 39
824 93 Hudiksvall

Ann-Margret Knapp, (S)
Lärkvägen 28
824 33 Hudiksvall

Uno Jonsson, (S), v ordf
Gammelbansvägen 26
824 40 Hudiksvall

Veronika Pettersson, (S)
Skäktvägen 11
824 50 Hudiksvall

Sven-Åke Thoresen, (S)
Bodarnevägen 12 D
825 32 Iggesund

Börje Sundin, (S)
Soldatvägen 1 B lgh 1001
820 60 Delsbo

Caroline Schmidt, (C)
Överbergebacken 9
824 40 Hudiksvall

Mats Guldbrand, (C)
Dalgatan 1B
824 42 Hudiksvall

Håkan Rönström, (M),
Tomtegatan 1
824 42 Hudiksvall

Martin Lundström, (M)
Östra Tullgatan 6
824 52 Hudiksvall

Revisor

Ersättare

Anders Ohlsson, (V)
Överbergevägen 24
824 40 Hudiksvall

Lennart Almstedt, (MP)
Långby
820 64 Näsviken

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att föreslå ledamöter och ersättare, revisor samt
ersättare för denne till Hudiksvalls Näringslivs AB för 1 år, mellan 2016 års
bolagsstämma och bolagsstämman år 2017.
Beslutet skickas till

HNA
Kansliavdelningen

Justerandes signatur

De valda

Utdragsbestyrkande

Sida

32(44)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-25

Kommunfullmäktige

§ 74

Dnr 2016-000175 - 102

Begäran från Per Dahlqvist (L) om entledigande från
uppdrag som ledamot i demokrati- och
kvalitetsberedningen, samt val av ny ledamot
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Per Dahlqvists begäran om entledigande från uppdrag som ledamot i
demokrati- och kvalitetsberedningen, samt
att till ny ledamot utse , Daniel Johnsson, (L), Ljungvägen 13,
824 33 Hudiksvall
Sammanfattning
Per Dahlqvists (L) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Per Dahlqvists (L) 4 april 2016


Valberedningens protokoll 25 april 2016 § 17

Beslutet skickas till

Per Dahlqvist
Daniel Johnsson
Demokrati-och kvalitetsberedningen
Personalavdelningen
Kansliavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

33(44)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-25

Kommunfullmäktige

§ 75

Dnr 2016-000179 - 102

Begäran, från Fredrik Forslund (SD), om entledigande
från uppdrag som ledamot i kultur- och
fritidsnämnden, samt val av ny ledamot
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Fredrik Forslund begäran om entledigande från uppdrag som ledamot
i kultur- och fritidsnämnden, samt
att till ny ledamot utse, Jari Ropponen, ,Skolgatan 4D, 82 531 Iggesund
Sammanfattning
Fredrik Forslund (SD) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Fredrik Forslund (SD) 6 april 2016


Valberedningens protokoll 15 april 2016 § 18

Beslutet skickas till

Fredrik Forslund
Jari Ropponen
Kultur- och fritidsnämnden
Personalavdelningen
Kansliavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

34(44)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 76

2016-04-25

Dnr 2016-000180 - 102

Begäran, från Fredrik Forslund (SD), om entledigande
från uppdrag som ledamot i tekniska nämnden, samt
val av ny ledamot
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Fredrik Forslund begäran om entledigande från uppdrag som ledamot
i tekniska nämnden, samt
att till ny ledamot utse, Kjell-Evert Evertsson, (SD), Norra Sannäs 45, 820 60
Delsbo, samt
att till ny ersättare (efter Kjell-Evert Evertsson) utse Torbjörn Eriksson (SD),
Bodarnevägen 47, 825 32 Iggesund.
Sammanfattning
Fredrik Forslund (SD) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Fredrik Forslund (SD) 6 april 2016.

Beslutet skickas till

Fredrik Forslund
Kjell-Evert Evertsson

Justerandes signatur

Personalavdelningen
Kultur- och fritidsnämnden

Utdragsbestyrkande

Sida

35(44)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-04-25

Torbjörn Eriksson
Kansliavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

36(44)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 77

2016-04-25

Dnr 2016-000186 - 102

Nominering av ledamöter, ersättare, revisor och
ersättare för denna i Glysisvallen AB (1år)
Kommunfullmäktige beslutar
att till ledamöter och ersättare i Glysisvallen AB mellan 2016 års bolagsstämma
och bolagsstämman 2017, föreslå följande:
Ledamöter

Ersättare

Bo Nilsson, (S), ordf
Bolagsvägen 4
824 42 Hudiksvall

Olle Borgström, (S)
Svartuddevägen 27
824 91 Hudiksvall

Lennart Jäderström, (S), v ordf
Laduvägen 21
824 40 Hudiksvall

Pär Söderström, (S)
Kvavtjärsvägen 3
825 93 Njutånger

Martin Askne, (C)
Prästgården 121
820 65 Forsa

Matts Persson, (C)
Stömne 210
820 60 Delsbo

Torsten Myrgren, (M)
Marielundsvägen 29
824 31 Hudiksvall

Adam Rydstedt, (M)
Marielundsvägen 14
824 31 Hudiksvall

Ulrica Högberg, (V)
Breda Gatan 18B
824 52 Hudiksvall

Vakant

Sture Åkesson, (opol)
Bengt Olofsson (opol)
Revisor
Kjell-Olof Hofsberger (M)
Kavelbrogatan 1
824 52 Hudiksvall

Justerandes signatur

Ersättare
Roger Nygren (SD)
Håstagatan 20 A
824 43 Hudiksvall.

Utdragsbestyrkande

Sida

37(44)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

2016-04-25

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att föreslå ledamöter och ersättare, revisor samt
ersättare för denne till Glysisvallen AB för 1 år, mellan 2016 års bolagsstämma
och bolagsstämman år 2017.

Beslutet skickas till

Glysisvallen AB
De valda
Kansliavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

38(44)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-25

Kommunfullmäktige

§ 78

Dnr 2016-000219 - 102

Begäran, från Jari Ropponen (SD), om entledigande
från uppdrag som ersättare i byggnadsnämnden,
samt val av ny ersättare
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Jari Ropponens begäran om entledigande från uppdrag som ersättare i
byggnadsnämnden, samt
att till ny ersättare utse, Kjell-Evert Evertsson, (SD), Norra Sannäs 45, 820 60
Delsbo
Sammanfattning
Jari Ropponen (SD) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Jari Ropponen (SD) 22 april 2016


Valberedningens protokoll 25 april 2016 § 21

Beslutet skickas till

Byggnadsnämnden
Jari Ropponen
Kjell-Evert Evertsson
Personalavdelningen
Kansliavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

39(44)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-25

Kommunfullmäktige

§ 79

Dnr 2016-000227 - 102

Begäran, från Cecilia Natander (C), om entledigande
från uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Cecilia Natanders begäran om entledigande från uppdrag som
ledamot i byggnadsnämnden, samt
att ny ledamot utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Cecilia Natander (C) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Cecilia Natander (C) 24 april 2016


Valberedningens protokoll 25 april 2016 § 22

Beslutet skickas till

Byggnadsnämnden
Cecilia Natander
Kommunfullmäktige
Personalavdelningen
Kansliavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

40(44)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 80

2016-04-25

Dnr 2016-000228 - 102

Begäran, från Cecilia Natander (C), om entledigande
från uppdrag som ersättare i lärandenämnden
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Cecilia Natanders begäran om entledigande från uppdrag som
ersättare i lärandenämnden, samt
att ny ledamot utses vid senare tillfälle.
Sammanfattning
Cecilia Natander (C) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Beslutsunderlag
 Skrivelse från Cecilia Natander (C) 24 april 2016.

Beslutet skickas till

Lärandenämnden
Cecilia Natander
Kommunfullmäktige
Personalavdelningen
Kansliavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

41(44)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 81

2016-04-25

Dnr 2016-000106 - 030

Meddelanden om väckta motioner
Sammanfattning
Meddelas att följande motion väckts genom att den inlämnats till
kommunledningsförvaltningen och till dagens sammanträde:
Dnr 2016-178-008
Motion om feministiskt självförsvar i skolan, Charliene Kiffer (V), Daniel
Pettersson (V), Elisabeth Swedman (V), Delshad Saleh (V), Siv Cavallin (V) och
Olle Jonsson (V).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

42(44)

Protokoll
Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige

§ 82

2016-04-25

Dnr 2016-000107 - 030

Meddelanden till kommunfullmäktige
Sammanfattning
Meddelas och läggs till handlingarna
Dnr 2016-0013-102
Meddelande från länsstyrelsen : Maria Sundberg Lindh (M) är ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Mattias Galin (M) som entledigats.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

43(44)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-04-25

Kommunfullmäktige

§ 83

Dnr 2016-000105 - 030

Delegationsbeslut

Justerandes signatur



Lärandenämnden 2016-02-24 och 2016-03-24



Tekniska nämnden 2016-03-14



Byggnadsnämnden 2016-03-15



Kultur- och fritidsnämnden 2016-03-23

Utdragsbestyrkande

Sida

44(44)

