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§ 30 Allmänheten frågestund och ledamöters korta frågor
Sammanfattning
Sammanfattning
Matts Persson (C) frågar ansvarigt kommunalråd Daniel Pettersson (V):
Hur ser planeringen för den begagnade konstgräsplanen som kommunen fått i gåva av
Glysisvallen AB ?
Ansvarigt kommunalråd Daniel Pettersson (V) svarar att bollen förnärvarande ligger
hos Glysisvallen AB som utreder kostnaden för att förlägga en konstgräsplan nedanför
Bromangymnasiet.
Bengt-Åke Nilsson (C) frågar kultur- och fritidsnämndens ordförande Nina Burchardt
(S):
Utbudet som kultur- och fritidsförvaltningen presenterar för våren 2016 är 17
aktiviteter, varav en utanför centralorten. Skall vi ha barn kultur i hela kommunen, eller
bara i centrala Hudiksvall?
Kultur- och fritidsnämndens ordförande Nina Burchardt svarar att hon vill återkomma
med ett svar vid nästa sammanträde.
____
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§ 31 Medborgarförslag
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslag 1 får väckas och lämnas till social- och omsorgsnämnden för
handläggning och beslut, samt
att medborgarförslag 2 får väckas och lämnas till kommunstyrelsen för handläggning
och beslut.
Ärendebeskrivning
Följande medborgarförslag väcks vid sammanträdet:
Dnr 2016-120-035
1. Medborgarförslag, från Marianne Ekblom och May Bäckström, Bjuråker, om
projekt för fysisk träning för äldre i Dellenbygden.
Dnr 2015-526-035
2. Medborgarförslag, från Ingrid Durhem, Iggesund, om att sponsra
kommuninvånarna med reflexvästar.
____
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§ 32 Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer
Dnr 2014-625-005
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer.
Sammanfattning
Upphandlingspolicyn omfattar riktlinjer för att tydliggöra ambitionsnivå och riktlinjer
för kravställning vid inköp/upphandling. Direktionen för Inköp Gävleborg har
bedömt det viktigt att policyn är likalydande i alla ägarkommuner varför remissarbetet
har genomförts över lång tid och i många steg. Policyn är tänkt att antas av samtliga
ägarkommuners kommunfullmäktige före den 31 mars 2016.
Allmänna utskottet har beslutat att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag, att ta
fram ett förslag till inköpspolicy, samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag,
att se över inköpsorganisationen.
Beslutsunderlag


Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer, 22 januari 2016



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 29 januari 2016



Allmänna utskottets protokoll 11 februari 2016 § 30



Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2016 § 32

____
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§ 33 Ansökan från Enångers bygdegårdsförening om
omskrivning av lån
Dnr 2015-041-138
Kommunfullmäktige beslutar
att Enångers bygdegårdsförening kortfristiga lån på 285 000 kronor, skrivs om till ett
ränte- och amorteringsfritt lån som skrivs av under tio år.
Sammanfattning
Enångers bygdegårdsförening ansöker om att det kortfristiga lån som föreningen
erhållit under 2015 skrivs om till ett 10-årigt ränte- och amorteringsfritt lån. Ansökan
är föranledd av att taket på bygdegården behövde åtgärdas. Föreningen ansökte under
2014 med anledning av detta om dels bidrag från Hudiksvalls kommun, dels bidrag
från Boverket.
Kommunfullmäktige beslutade § 39/2015, att kommunen bidrar med 30 procent av
den kostnad som Boverket godkänner som bidragsunderlag, att kommunen i övrigt
beviljar ett kortfristigt ränte- och amorteringsfritt lån på 285 000 kronor till
föreningen, till dess att beslut i ärendet meddelas från Boverket, att kommunens
slutliga bidragsnivå fastställs efter Boverkets beslut, dock minst till den nivå som
Boverket kräver och i andra hand till den ansökta nivån, samt att investeringsbidraget
finansieras ur eget kapital.
Föreningen fick dock avslag från Boverket på grund av att de gjorde en annan
prioritering. Genom att föreningen behövt åtgärda taket kan ny ansökan inte göras till
Boverket.
Beslutsunderlag


Ansökan från Enångers bygdegårdsförening, 4 december 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 13 januari 2016



Allmänna utskottets protokoll 11 februari 2016 § 22



Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2016 § 29
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§ 34 Ansökan från Högsgården Bygdegårdsförening om
bidrag för investering i samlingslokal
Dnr 2014-152-276
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunfullmäktiges beslut § 84/ 2014 kvarstår vilket innebär, att under
förutsättning att bidrag från Boverket beviljas erhåller Högsgårdens
Bygdegårdsförening ett 10-årigt räntefritt avskrivningslån. Avskrivningslånet får uppgå
till 30 % av det totala belopp som Boverket grundar sitt bidrag på, dock högst 808 350
kr.
Sammanfattning
Högsgårdens Bygdegårdsförening har kommit in med förnyad ansökan om
kommunalt bidrag med 808 125 kr eller 30 % av det bidragsunderlag som Boverket
fastställer.
Bygdegårdsföreningen ansökte år 2014 om i princip samma belopp och fick enligt
beslut i kommunfullmäktige, § 84/2014, beviljat ett 10-årigt avskrivningslån om
808 350 kr under förutsättning att Boverket beviljar anslag enligt begäran.
Boverket avslog dock vid detta tillfälle föreningens begäran. Föreningen söker åter
bidrag från Boverket.
Föreningen avser använda medlen till: Energibesparing, ombyggnad för att göra
lokalen tillgänglig för rörelsehindrade, samt arbetsmiljöförbättrande åtgärder i form av
ombyggnad av kök och tillbyggt förråd.
Kommunens energirådgivare har tillstyrkt energiåtgärden där direktverkande el ersätts
med ett vattenburet system med bergvärmepump.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Beslutsunderlag


Ansökan från Högsgården Bygdegårdsförening, 21 december 2015



Yttrande från Hudiksvalls kommuns energi- och klimatrådgivare, 4 januari
2016



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 21 januari 2016



Allmänna utskottets protokoll 11 februari 2016 § 23



Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2016 § 30

Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
____
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§ 35 Införande av parkeringsavgifter i centrala Hudiksvall
Dnr 2011-140-514
Kommunfullmäktige beslutar
att införa en parkeringsavgift om 10 kr per timme på de centrala kommunala
parkeringsplatserna Garvaren, Salutorget, Milstolpen och Muséet i Hudiksvall, under
vardagar kl. 09-16,
att delegera till tekniska nämnden att vid behov göra mindre justeringar av
parkeringstiden, anpassa parkeringsavgiften till inflationen och pröva om framtida
nyanlagda parkeringsplatser i centrum ska omfattas av avgiften eller inte, samt
att delegera till tekniska nämnden att besluta om betalningssätt för parkeringsavgiften
Reservation

Till förmån för Bengt-Åke Nilssson mfl förslag reserverar sig Caroline Schmidt (C),
Jan-Erik Jonsson (C), Gunnar Grenholm (C), Cecilia Natander (C), Bengt-Åke Nilsson
(C), Matts Persson (C), Lena Jendel (C), Jörgen Bengtson (C), Birgitta Medin (M),
Jonas Holm (M), Bibbi Segerbrand (M), Håkan Rönström (M), Richard Schleenvoigt
(M) Tommy Ljung (M), Kamran Khalil (M) och Monika Stigås (KD).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, § 188/2015, att återremittera ärendet om att införa
parkeringsavgift vid vissa kommunala parkeringar i Hudiksvall. Detta för att
genomföra en dialog med företrädare för handel och fastighetsägare. Enligt
återremissen ska även effekterna av att kunna erbjuda kunderna möjlighet att betala
avgiften med sms, telefon och app utredas närmare.
Kommunen har vänt sig till de företrädare som kommunfullmäktige beslutat om,
sammantaget 12 intressenter för handeln och fastighetsägande samt lokala större
fastighetsägare inklusive Region Gävleborg för att efterhöra synpunkter på
kommunens aviserade åtgärder inom parkeringspolitiken. 7 har svarat. Svaren ger inte
en samlad bild av hur företrädarna ser på införandet av parkeringsavgifter.
Kommunledningsförvaltningen föreslår:
att införa en parkeringsavgift om 10 kr per timme på de centrala kommunala
parkeringsplatserna Garvaren, Salutorget, Milstolpen och Muséet i Hudiksvall, under
vardagar kl 09-16, att delegera till tekniska nämnden att vid behov göra mindre
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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justeringar av parkeringstiden, anpassa parkeringsavgiften till inflationen och pröva om
framtida nyanlagda parkeringsplatser i centrum ska omfattas av avgiften eller inte, samt
att delegera till tekniska nämnden att besluta om betalningssätt för parkeringsavgiften
Beslutsunderlag


SWECO Sundsvall – Studie av effekter efter införande av gratis parkering med P-skiva
2014-03-31



Kommunstyrelsens protokoll, 8 maj 2014, § 106



Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 29 juli 2015



Tekniska nämndens protokoll, 24 augusti 2015, § 118



Allmänna utskottets protokoll, 20 oktober 2015, § 133



Kommunstyrelsens protokoll, 5 november 2015, § 194



Kommunfullmäktiges protokoll, 23 november 2015, § 188



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 8 februari 2016.



Planeringsutskottets protokoll 16 februari 2016 § 14



Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2016 § 30

Beslutsgång
Mikael Löthstam (S), Daniel Pettersson (V), Delshad Saleh (V) och Annika Huber (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar att fri parkering bibehålls på de centrala kommunala
parkeringsplatserna Garvaren, Salutorget, Milstolpen och Museet i Hudiksvall under
vardagar 9-16, samt att ändra parkeringstid från 3 timmar till 2 timmar på de aktuella
platserna.
Jonas Holm (M), Jörgen Bengtson (C), Håkan Rönström (M), Caroline Schmidt (C)
och Cecilia Natander (C) och yrkar bifall till Bengt-Åke Nilssons förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till kommunstyrelsens förslag
eller till Bengt-Åke Nilssons med fleras förslag, och finner att kommunfullmäktige
bifaller kommunstyrelsens förslag, varvid votering begärs.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till
kommunstyrelsens förslag röstar JA. Den som röstar bifall till Bengt-Åke Nilsson mfl.
förslag röstar NEJ. Vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Bengt-Åke Nilssons mfl
förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.

Bilaga § 35

Resultatet i omröstningen blir 33 ja-röster mot 17 nej-röster, 1 ledamot är frånvarande.
Kommunfullmäktige har således beslutat bifalla kommunstyrelsens förslag.
____
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Delges:
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§ 36 Ansökan om medel ur Hudiksvalls kommuns
miljöinvesteringsfond för våtmarksanläggning i f.d.
Ängasjön, Enånger
Dnr 2009-385-430
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja 230 000 kr ur Hudiksvalls kommuns miljöinvesteringsfond till
medfinansiering av en våtmarksanläggning i före detta Ängasjön i Enånger.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun avser att restaurera/anlägga ett större våtmarksområde i före
detta Ängasjön, Enånger i samarbete med markägarna. Åtgärderna resulterar i ett
våtmarksområde på ca 30 ha. Syftet är att minska utläckaget av näringsämnen från i
huvudsak jordbruksmark från området samt att gynna biologisk mångfald och
rekreationsmöjligheterna i området.
För att genomföra projektet ansökes om 230 000 kr ur miljöinvesteringsfonden.
Medlen kommer tillsammans med markägarnas egna arbetsinsatser att användas som
medfinansiering till investeringen som uppgår till 2 295 000 kr totalt. Övriga medel
söks via Landsbygdsprogrammet där ersättningen uppgår till maximalt 90 % av
kostnaden.
Kommunledningsförvaltningens förslag:
att bevilja 230 000 kr ur Hudiksvalls kommuns miljöinvesteringsfond till
medfinansiering av en våtmarksanläggning i före detta Ängasjön i Enånger.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2 december 2015



Allmänna utskottets protokoll 11 februari 2016 § 21



Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2016 § 28

Beslutsgång
Charliene Kiffer (V), Majvor Westberg-Jönsson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar
bifall tillkommunstyrelsens förslag.
Justerandes
sign:
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§ 37 Reglemente för pensionärsrådet
Dnr 2015-494-003
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reglemente för pensionärsrådet
Sammanfattning
I och med ny organisationen och ny mandatperiod har pensionärsrådets reglemente
setts över och vissa förändringar föreslås av social- och omsorgsnämnden
Förslaget är framtaget av ordförande och ledamot i social- och omsorgsnämnden tillsammans med tre representanter från pensionärsorganisationerna PRO och SPF.
Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare
beredning.
Förslaget till reglemente för pensionärsrådet har, efter återremissen, kompletterats med
en andre vice ordförande.
Beslutsunderlag


Reglemente för pensionärsrådet



Social- och omsorgsnämndens protokoll, 12 november 2015, § 136



Allmänna utskottets protokoll 8 december 2015 § 184



Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2016 § 17



Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2016 § 5



Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2016 § 43

____
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§ 38 Motion om integrerad SFI
Dnr 2015-214-008
Kommunfullmäktige beslutar
att bordlägga ärendet till nästa sammanträde.
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.
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Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-03-21

Kommunfullmäktige

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



Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2016 § 10

____
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§ 39 Medborgarförslag om sportpark i Iggesund
Dnr 2015-262-035
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
Sammanfattning
Klass 2 A vid Iggesunds skola har via sin mentor Madelene Forslund lämnat in ett
medborgarförslag att en sportpark ska byggas i Iggesund.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunen saknar för närvarande ekonomiska förutsättningar för att genomföra
förslaget. Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet och föreslår att den skrivning som
tekniska förvaltningen gjort ska utgöra svar.
Tekniska förvaltningen lämnar följande yttrande:
”Hudiksvall har sedan en tid tillbaka två sportparker, en i Hudiksvall och en i Delsbo.
Det som möjliggjort detta är till största delen ideellt engagemang av ungdomar och
vuxna via en extremsportförening. Dessa föreningar har lagt ned otaliga timmar och
stort engagemang för att förverkliga parkerna i samverkan med kommunen och andra
finansiärer.
Så rådet till barnen/ungdomarna i Iggesund är att bilda en förening som visar
engagemang och uthållighet för att söka kommunalt bidrag hos kultur – och
fritidsförvaltningen eller kommunstyrelsen, eller bidrag hos Sociala fonden i Iggesund,
och annat stöd för att förverkliga sina planer och ambitioner. Förutsättningar för
kommunala pengar avgörs i kommande års budgetförhandlingar.”

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-03-21

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag


Medborgarförslag, 2 juni 2015



Kommunfullmäktiges protokoll, 15 juni 2015, § 95



Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 29 september 2015, § 100



Lärandenämndens protokoll, 3 oktober 2015, § 122



Tekniska nämndens protokoll, 16 november 2015, § 177



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 14 januari 2016.



Allmänna utskottets protokoll 11 februari 2016 § 29



Kommunstyrelsens protokoll 1 mars 2016 § 35

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

19 (29)

Protokoll

20 (29)

Sammanträdesdatum

2016-03-21

Kommunfullmäktige

§ 40 Interpellation till ansvarigt kommunalråd, från Gunnar
Grenholm (C), om användning av miljövänliga
byggnadsmaterial
Dnr 2016-152-009
Kommunfullmäktige beslutar
att interpellationen får framställas, samt
att interpellationen besvaras vid ett senare tillfälle.
Ärendebeskrivning
Föreligger interpellation till ansvarigt kommunalråd, från Gunnar Grenholm (C) om
användning av miljövänliga byggnadsmaterial
Beslutsunderlag


Interpellation från Gunnar Grenholm (C), 21 mars 2016

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

21 (29)

Sammanträdesdatum

2016-03-21

Kommunfullmäktige

§ 41 Val av ledamot i Svågadalsnämnden efter Mia
Liljestrand Wedin (opol) som har entledigats.
Dnr 2015-533-102
Kommunfullmäktige beslutar
att som ny ledamot i Svågadalsnämnden utse Peter Jons (opol), Ängebo, samt
att till ny ersättare i Svågadalsnämnden (efter Peter Jons) utse Birgitta Söderström
(opol), Ängebo.
Sammanfattning
Mia Liljestrand Wedin (opol) entledigades från rubricerat uppdrag vid
kommunfullmäktiges sammanträde 22 februari 2016.
Av resultatet vid nomineringsvalet till Svågadalsnämnden 2014, framgår att Peter Jons
(opol) (90 röster) står i tur att inträda som ledamot och att Birgitta Söderström (opol)
(44 röster) står i tur att inträda som ersättare.
Beslutsunderlag


Avsägelse från Mia Liljestrand Wedin 15 december 2015



Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2016 § 15

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

22 (29)

Sammanträdesdatum

2016-03-21

Kommunfullmäktige

§ 42 Val av ledamot i kultur- och fritidsnämnden efter Ulla
Gustafsson Jonsson (MP) som har entledigats
Dnr 2016-06-102
Kommunfullmäktige beslutar
att som ny ledamot i kultur- och fritidsnämnden utse Per Palm (MP), Hudiksvall, samt
att till ny ersättare (efter Per Palm) utse Lina Johnsson (MP), Hudiksvall.
Sammanfattning
Ulla Gustafsson Jonsson (MP) entledigades från rubricerat uppdrag vid
kommunfullmäktiges sammanträde 22 februari 2016.
Beslutsunderlag


Avsägelse från Ulla Gustafsson Jonsson (MP)



Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2016 § 16

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

23 (29)

Sammanträdesdatum

2016-03-21

Kommunfullmäktige

§ 43 Val av ersättare i social- och omsorgsnämnden efter
Ida Vallin (S) som har entledigats
Dnr 2016-14-102
Kommunfullmäktige beslutar
att som ny ersättare i social- och omsorgsnämnden utse Christina Mattisson (S),
Näsviken.
Sammanfattning
Ida Vallin (S) entledigades från rubricerat uppdrag vid kommunfullmäktiges
sammanträde 22 februari 2016.
Beslutsunderlag


Avsägelse från Ida Vallin (S)



Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2016 § 18

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (29)

Sammanträdesdatum

2016-03-21

Kommunfullmäktige

§ 44 Val av ersättare i Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd efter Maria Walther Rosenberg (MP)
som har entledigats
Dnr 2016-28-102
Kommunfullmäktige beslutar
att som ny ersättare i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd utse Lina Johnsson
(MP), Hudiksvall.
Sammanfattning
Maria Walther Rosenberg (MP) entledigades från rubricerat uppdrag vid
kommunfullmäktiges sammanträde 22 februari 2016.
Beslutsunderlag


Avsägelse från Maria Walther Rosenberg (MP)



Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2016 § 19

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-03-21

Kommunfullmäktige

§ 45 Anhållan från Mattias Galin (M), om entledigande
från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Dnr 2016-128-102
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Mattias Galins anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige, samt
att anhålla om ny röstsammanräkning hos Länsstyrelsen.
Sammanfattning
Mattias Galin (M) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
Beslutsunderlag


Skrivelse från Mattias Galin (M) 9 mars 2016

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

25 (29)

Protokoll

26 (29)

Sammanträdesdatum

2016-03-21

Kommunfullmäktige

§ 46 Anhållan från Adam Rydstedt (M) om entledigande
från uppdrag som ersättare i kultur- och
fritidsnämnden, samt val av ny ersättare
Dnr 2016-155-102
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla Adam Rydstedts anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
kultur- och fritidsnämnden, samt
att till ny ersättare utse Lars Vestlund (M), Hudiksvall.
Sammanfattning
Adam Rydstedts (M) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag
Beslutsunderlag


Skrivelse från Adam Rydstedt (M), 21 mars 2016.

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-03-21

Kommunfullmäktige

§ 47 Anmälan av delegationsbeslut


Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2016-01-27



Tekniska nämnden 2016-02-01



Lärandenämnden 2016-01-28



Byggnadsnämnden 2016-02-09

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

27 (29)

Protokoll

28 (29)

Sammanträdesdatum

2016-03-21

Kommunfullmäktige

§ 48 Meddelande om väckta motioner
Sammanfattning
Meddelas att följande motioner väckts genom att de inlämnats till kommunledningsförvaltningen och till dagens sammanträde.
Dnr 2016-133-008
1.

Motion om kommunens integrationsarbete, Jonas Holm (M).
Dnr 2016-132-008

2.

Motion om bevakning och planering av tillgänglighetsarbetet, Jonas Holm
(M).
Dnr 2016-153-008

3.

Motion om elevombudsman, Matts Persson (C).
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-03-21

Kommunfullmäktige

§ 49 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna
Dnr 2016-0013-102
1. Meddelande från länsstyrelsen : Mikael Snäll (S) är ny ersättare i
kommunfullmäktige efter Ida Wallin (S) som entledigats.
Dnr 2015-0049-008
2. Kommunens yttrande över överklagat beslut. Laglighetsprövning enligt
kommunallagen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

29 (29)

