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§ 42 Redovisning av Fiberstaden
Sammanfattning
Fiberstadens ordförande Björn Eriksson informerar kommunstyrelsen om
Fiberstadens verksamhet avseende ekonomisk utfall för 2014 och det ekonomiska
läget för 2015.
____

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 43 Redovisning av kostnader och hantering av
kommunens fakturor
Kommunledningsförvaltningen fick på kommunstyrelsens sammanträde 5 mars 2015
§ 33 i uppdrag att på kommande kommunstyrelse redovisa dels hur stor del av
kommunens fakturor som inte betalas i tid och dels kommunens totala kostnader för
dessa.
Ekonomichef Staffan Lindvall informerar att 2014 hade Hudiksvalls kommun ca
86 000 externa leveransfakturor. Av dessa var det ca 400 fakturor som kommunen fick
betala dröjsmålsränta på. Dröjsmålsräntan uppgick till ca 68 000 kr.
____
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Utdragsbestyrkande:
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§ 44 Årsredovisning Hudiksvalls kommun 2014
Dnr 2015-111-042
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Årsredovisningen innehåller två delar; del 1 omfattar en kvalitetsredovisning och del 2
innehåller den ekonomiska redovisningen.
Den ekonomiska redovisningen sammanfattas enligt följande:


Årets resultat är 12,9 mkr, medan det i budget planerade resultatet är 10,2 mkr



Nämndernas avvikelse mot budget är 21,4 mkr



Fem av nio nämnder klarade inte sin verksamhet inom budget



Nämnderna hade små budgetavvikelser, förutom omsorgsnämnden som
redovisade -7,8 mkr och social- och fritidsnämnden som redovisade -12,5 mkr



Ett starkt positivt finansnetto, väger upp resultatet



Finansmarknaden – en låg räntenivå och stigande aktiekurser



Kommunens nettoinvesteringar hamnade på 199,5 mkr, vilket är lägre än budget,
men högre än tidigare år



Kommunens finansiella mål är infriade



Resultatet inklusive koncernbolagen är 36,2 mkr.

Beslutsunderlag


Årsredovisning Hudiksvalls kommun 2014 del 1 och 2.



Allmänna utskottets protokoll, 17 mars 2015, § 27
____
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§ 45 Årsredovisning för kommunstyrelsens
verksamhetsområde
Dnr 2015-152-042
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna årsredovisningen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens årsredovisning för 2014 presenteras.
Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens årsredovisning 2014

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 46 Taxa för hushållsavfall
Dnr 2015-023-452
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta avfallstaxa för Hudiksvalls kommun, att gälla fr.o.m. 1 juni 2015.
Sammanfattning
Alla kommuner ska ha en avfallstaxa för hanteringen av kommunens hushållsavfall.
Avfallstaxan ska styra mot ökad återvinning av avfall, underlätta att hålla hög
servicegrad och vara ekonomiskt skälig utifrån gällande lagstiftning.
Beslutsunderlag


Taxa för hushållsavfall 2015 - förslag



Tekniska nämndens protokoll den 16 februari 2015, § 27



Allmänna utskottets protokoll, 17 mars 2015, § 28

Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Majvor Westberg-Jönsson (S), Jan-Erik Jonsson (C), Annika
Huber (S), Patrik Nilsson och Ann Berg (FP) yrkar bifall till förslaget.
____
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 47 Uppföljning av styrelse och nämnders intern kontroll
2014
Dnr 2014-637-100
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna sammanställningen av nämndernas uppföljning av den interna kontrollen
2014.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen och kommunens samtliga nämnder har genomfört uppföljning av
den interna kontrollen för år 2014. Rutiner har gåtts igenom och åtgärder har i vissa
fall föreslagits.
Beslutsunderlag


Uppföljning av internkontroll 2014 – tekniska nämnden, Norrhälsinglands
miljö- och räddningsnämnd, lärande- och kulturnämnden, omsorgsnämnden,
byggnadsnämnden. Svågadalsnämnden social- och fritidsnämnden samt
kommunstyrelsen



Allmänna utskottets protokoll, 17 mars 2015, § 30

____
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 48 Intern kontrollplan 2015 – kommunstyrelsen
Dnr 2015-123-100
Kommunstyrelsen beslutar
att anta internkontrollplanen för kommunstyrelsen 2015
att en delrapportering av internkontrollen sker under hösten till kommunstyrelsen
att rekommendera övriga nämnder att anta kontrollaktiviteten på rutinen
riskbedömning avseende arbetsmiljö i sina internkontrollplaner för 2015
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges beslut 2008, § 74, ska nämnderna årligen anta en plan för
arbetet med den interna kontrollen. Nämnderna ska sedan rapportera resultatet från
årets uppföljning av den interna kontrollen inom nämnden, till kommunstyrelsen.
Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.
Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens interna kontrollplan 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2015-03-03



Allmänna utskottets protokoll, 17 mars 2015, § 31

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 49 Översyn av kommunens näringslivsarbete
Dnr 2014-525-140
Kommunstyrelsen beslutar
att organisera kommunens näringslivsarbete i ett näringslivsbolag,
att uppdra till den politiska styrgruppen att med stöd av en extern resurs lämna förslag
på justering av bolagets ägardirektiv samt se över ansvarsfördelning mellan styrelsen
och bolaget i frågor om nyetableringar för senare beslut i kommunfullmäktige,
att uppdra till den politiska styrgruppen att ansvara för att nödvändiga justeringar av
ansvarsfördelning, bemanning etc. görs mellan bolaget och
kommunledningsförvaltningen i enlighet med styrgruppens påpekanden i rapporten,
att uppdra till den politiska styrgruppen att tillsammans med det lokala näringslivet
föreslå hur samverkan mellan kommunen och näringslivet bäst kan ske med
utgångspunkt i kommunens organisation för näringslivsarbete, samt
att meddela bolagets styrelse att den, med de beslutade förutsättningarna, omedelbart
kan påbörja rekryteringen av en ny VD.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade i november 2014 att utse en parlamentarisk styrgrupp
med uppdrag att utreda hur kommunens näringslivsarbete ska organiseras – som nu i
bolagsform eller via ett näringslivskontor
Den parlamentariska styrgruppen som sett över hur kommunens näringslivsarbete ska
organiseras har utrett två alternativa förslag som kommunstyrelsen har att ta ställning
till: Antingen ska verksamheten fortsatt vara organiserad i bolag (HNA) med bibehållet
uppdrag eller med en förflyttning av ansvaret för etableringsfrågor till
kommunstyrelsen och med ett delvis förändrat ägardirektiv, vilket behöver utredas
ytterligare. Eller ska verksamheten vara organiserad i ett näringslivskontor
(förvaltningsform under kommunstyrelsen) där frågor om var kontoret ska vara
beläget, grad av verksamhet i egen regi eller upphandling samt relation till AB
Forssågruppen behöver besvaras. Oavsett lösning behöver kommunen fördjupa
frågeställningen hur den bäst kan samverka i dessa frågor med det lokala näringslivet.
Majoriteten i den politiska styrgruppen har lämnat förord för ett näringslivsbolag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Styrgruppen anser att det är en fördel om alla politiska partier kan delta i det fortsatta
arbetet med att implementera eller vidareutveckla organisationen för näringslivsarbete.
Styrgruppen föreslår därför att detta uppdrag kvarstår tills arbetet är slutfört.
Beslutsunderlag


Parlamentariska styrgruppens skrivelse, 2015-03-06



Allmänna utskottets protokoll, 17 mars 2015, § 32

Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Patrik Nilsson (SD), Uno Jonsson (S) och Ann Berg (FP) yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag att näringslivsarbetet fortsatt ska bedrivas i
bolagsform.
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar bifall till att näringslivsarbetet fortsatt ska bedrivas i ett
näringslivskontor. Andrea Bromhed (MP) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till
Bengt-Åkes förslag.
Ordförande framställer proposition om bifall till antingen allmänna utskottets förslag
eller Bengt-Åke Nilssons förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
Andrea Bromhed (MP), Jan-Erik Jonsson (C) och Bengt-Åke Nilsson (C) reserverar
sig mot beslut till förmån för Bengt-Åke Nilssons förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 50 Arvodering av lekmannarevisorer i kommunala
bolag
Dnr 2014-292-100
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att rekommendera de kommunala bolagen att utge ersättning för uppdragen som
lekmannarevisorer med ett årligt engångsbelopp som anses täcka både arvode och
eventuella kostnader med 15 % av månatligt riksdagsarvode för uppdraget som
lekmannarevisor i AB Hudiksvallsbostäder och 10 % av månatligt riksdagsarvode för
lekmannarevisorerna i övriga kommunala bolag.
Sammanfattning
Kommunrevisorerna har väckt fråga om behovet av rekommendation till kommunens
bolag om arvodering av dess lekmannarevisorer. Frågan behandlades inte i den
översyn av ekonomiska ersättningar till förtroendevalda som gjordes inför valet 2014.
Av övriga Hälsingekommuner är Bollnäs den enda kommun som i sina övergripande
ersättningsbestämmelser har ett särskilt arvode till denna kategori av förtroendevalda.
Med det som bakgrund föreslås kommunfullmäktige besluta att, i likhet med Bollnäs
kommun, rekommendera bolagen att utge ett årligt engångsbelopp som anses utgöra
total ersättning (dvs. både arvode och ev. kostnadsersättningar såsom förlorad
arbetsförtjänst) för insatsen som lekmannarevisor i bolagen enligt följande:


Lekmannarevisor i AB Hudiksvallsbostäder: 15 % av det månatliga
riksdagsarvodet1 i engångsersättning (f.n. 9.150 kr per år).



Lekmannarevisorer i kommunens övriga bolag: 10 % av det månatliga
riksdagsarvodet i engångsersättning (f.n. 6.100 kr per år).

I samtliga fall förutsätts ersättningen betalas av respektive bolag.
Om ersättare för lekmannarevisor behöver tjänstgöra föreslås samma
sammanträdesersättning som för nämndsledamöter tillämpas. Regler om detta
återfinns i kommunens bestämmelser om ekonomiska ersättningar för förtroendevalda
1

Det månatliga riksdagsarvodet är f.n. 61.000 kr.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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(halv- respektive heldagsarvode samt ev. förlorad arbetsförtjänst och andra
kostnadsersättningar).
Noterbart är att ersättningen till lekmannarevisorer i bolagen i Hudiksvalls kommun
hamnar i detta förslag på en nivå som överstiger ersättningarna i Bollnäs kommun,
vars arvoden varierar mellan 2.000 kr och 4.000 kr per år beroende på bolag. Dock
ligger ersättningarna som kommunrevisor högre i Bollnäs, varför den samlade
revisorsersättningen i Hudiksvall ändå understiger den i Bollnäs kommun.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 17 mars 2015



Allmänna utskottets protokoll 9 december 2014 § 39



Allmänna utskottets protokoll 17 mars 2015, § 33

____
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 51 Motion om trafikreglering av Forsavägen, Iggesund
Dnr 2014-399-008
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen ska beaktas i det fortsatta arbetet med ”Rätt fart i staden”, och
att den i övrigt ska anses vara besvarad.
Sammanfattning
Sven-Åke Thoresen, S, har i en motion föreslagit att Hudiksvalls kommun förhandlar
med Trafikverket om en hastighetsbegränsning till 50 km/h på del av väg 669 väster
om Iggesund med början vid västra delen av Industriområdet, att fartkameror sätts
upp på sträckan från E4 till Iggesund och att en gångtunnel byggs vid nedfarten till
Iggesunds bruk.
Tekniska nämnden har berett ärendet och föreslår att motionen dels ska beaktas i det
fortsatta arbetet med ”Rätt fart i staden” och dels ska anses vara besvarad.
Efter behandlingen i tekniska nämnden har Trafikverket lämnat några uppgifter i
ärendet. När det gäller hastighetsgränser utanför tätbebyggt område är det länsstyrelsen
som är beslutande myndighet och således adressat för en eventuell åtgärd från
kommunens sida. Trafikverket bedömer att trafikkameror på föreslagen plats inte är
aktuellt i nuläget, men önskemålet har noterats och frågan om automatisk övervakning
kommer att utredas vidare av verket. Trafikverket avvisar förslaget att bygga en
gångtunnel vid nedfarten till Iggesunds bruk då det i närtid har byggts en gångpassage
på platsen – en åtgärd som Trafikverket med hänsyn till trafikmiljön bedömer vara
tillräcklig i nuläget.
Kommunledningsförvaltningen kan dela tekniska nämndens bedömning om att
motionen bör beaktas när projektet ”Rätt fart i staden” genomförs i Iggesund. Om
behovet av en fartsänkning inte kan regleras inom ”Rätt fart i staden” är det alltid
möjligt för kommunen att tillskriva länsstyrelsen med en begäran om ändrad hastighet.’

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Beslutsunderlag


Sven-Åke Thoresen (S), motion, 2014-09-04



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2015-02-10



Allmänna utskottets protokoll, 17 mars 2015, § 34

____
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§ 52 Yttrande – Samråd inom Bottenhavets vattendistrikt
Dnr 2014-623-420
Kommunstyrelsen beslutar
att efter vissa redaktionella ändringar avge yttrande enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har givits möjlighet att yttra sig över förvaltningsplan och
åtgärdsprogram gällande Bottenhavets vattendistrikt. Åtgärdsprogrammet innehåller
förutom en beskrivning av vad respektive myndighet ska genomföra även en detaljerad
åtgärdslista per delavrinningsområde.
Samrådet pågår mellan den 1 nov 2014 och den 30 april 2015.
Det framgår att vissa redaktionella ändringar behöver göras i yttrandet.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 20 februari 2015



Yttrande över vattenförvaltning och åtgärdsprogram, 1 april 2015



Allmänna utskottets protokoll, 17 mars 2015, § 34

Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C), Jan-Erik Jonsson (C), Majvor Westberg-Jönsson (S) och
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 53 Val av ombud och ersättare till Östra Sveriges
luftvårdsförbund
Dnr 2015-074-102
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Majvor Westberg-Jönsson (S) som ombud och Jan-Erik Jonsson (C) som
ersättare till Östra Sveriges luftvårdsförbund.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har att utse kommunens ombud vid Östra Sveriges
luftvårdsförbunds årsstämma den 24 april 2015.
Beslutsunderlag


Skrivelse från Östra Sveriges luftvårdsförbund, 13 februari 2015

____
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§ 54 Val av ledamot i Hallgruppen
Dnr 2015-151-102
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Peter Åkerström (KD) till ledamot i kommunens hallgrupp.
Sammanfattning
Gunnar Canslätt (KD) har avsagts sig sina politiska uppdrag. Ny representant för KD
ska väljas till kommunens hallgrupp.
Beslutsunderlag


Skrivelse från Gunnar Canslätt, 6 mars 2015

____

____
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§ 55 Samverkansavtal för gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamheten – FOU-Välfärd, RegNet
och Helge mellan Region Gävleborg och
kommunerna i Gävleborgs län
Dnr 2014-563-755
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Samverkansavtal för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU –
Välfärd, RegNet och HelGe mellan Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs
län, fr.o.m. 2015-06-01
Sammanfattning
Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland; Hofors, Ockelbo, Sandviken, Gävle,
Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig samt Region
Gävleborg, har träffat överenskommelse angående gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe.
Förslag till avtal har tagits fram.
Beslutsunderlag


Förslag – Samverkansavtal för gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe mellan
Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län,
fr.o.m. 2015-04-01



Region Gävleborgs tjänsteskrivelse, 23 januari 2015



Allmänna utskottets protokoll, 17 februari 2015, § 23



Omarbetat förslag – Samverkansavtal för gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe mellan
Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län,
fr.o.m. 2015-06-01



Allmänna utskottets protokoll, 17 mars 2015, § 38

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

22 (29)

Sammanträdesdatum

2015-04-01

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Håkan Rönnström (M), Majvor Westberg-Jönsson (S) och Annika Huber (S) yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

23 (29)

Sammanträdesdatum

2015-04-01

Kommunstyrelsen

§ 56 Reglemente för gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamheten – FOU-Välfärd, RegNet
och Helge mellan Region Gävleborg och
kommunerna i Gävleborgs län
Dnr 2015-044-003
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FOU –
Välfärd, RegNet och HelGe mellan Region Gävleborg och kommunerna i Gävleborgs
län, fr.o.m. 2015-06-01.
Sammanfattning
Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland; Hofors, Ockelbo, Sandviken, Gävle,
Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig samt Region
Gävleborg har inrättat en gemensam nämnd. Den gemensamma nämnden tillsätts i
Gävleborgs läns landsting och ingår i dess organisation. Utöver vad som följer av lag
gäller detta reglemente och ett mellan kommunerna och landstinget ingånget
samverkansavtal för den gemensamma nämnden.
Beslutsunderlag


Förslag – Reglemente för gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten,
FOU – Välfärd, RegNet och HelGe mellan Gävleborgs läns landsting och
kommunerna i Gävleborgs län, fr.o.m. 2015-04-01



Region Gävleborgs tjänsteskrivelse, 23 januari 2015



Allmänna utskottets protokoll, 17 februari 2015, § 23

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (29)

Sammanträdesdatum

2015-04-01

Kommunstyrelsen

§ 57 Rivning av järnvägsspår mellan HIAB och Colorama
Dnr 2015-092-209
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att riva industrispåret för att bereda plats för annan samhällsutveckling, samt
att uppdra till tekniska nämnden att projektera och kostnadsberäkna det inför
budgetbeslut.
Sammanfattning
En intressent vill arrendera ett markområde om ca 1150 m2 av fastigheterna
Köpmanberget 2:9 och Strand 3:4. Detta för att göra en markfyllnad av järnvägsspåret
för att sedan brukas som personbilsparkering.
Trafikverket äger spårområdet fram till Sportparken. Kommunen äger resten österut.
Trafikverket kommer eventuellt riva bron över kanalen (vid Sigges) till sommaren.
Beslutsunderlag


Tekniska nämndens protokoll, 2015-02-16, § 35



Planutskottets protokoll, 20 mars 2015, § 8

Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C), Olle Borgström (S), Håkan Rönström (M) och Annika Huber
(S) yrkar bifall till planutskottets förslag d.v.s. att riva industrispåret för att bereda plats
för annan samhällsutveckling, samt att uppdra till tekniska nämnden att projektera och
kostnadsberäkna det inför budgetbeslut.
Andrea Bromhed (MP) yrkar avslag till planutskottets förslag.
Ordförande framställer proposition om bifall till planutskottets förslag eller till Andrea
Bromheds förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller planutskottets förslag.
Andrea Bromhed (MP) reserverar sig mot beslut till förmån för eget förslag. _____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

25 (29)

Sammanträdesdatum

2015-04-01

Kommunstyrelsen

§ 58 Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och Region Gävleborg
Hälsingerådet

På Hälsingerådets senaste sammanträde diskuterades rådets roll, man var överens om
att rådet behövs.
Sundsvallsregionen

På Sundsvallsregionens senaste möte diskuterades bland annat Åkroken Inkubators
verksamhet.
Allmän information

Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, regionstyrelsens ordförande Eva
Tjernström, kommunchef Bengt Friberg och regiondirektör Svante Lönnback kommer
imorgon, 2 april, besöka Skatteverkets generaldirektör för att diskutera förslaget om
nedläggning av Skatteverkets kontor i Hudiksvall.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

26 (29)

Sammanträdesdatum

2015-04-01

Kommunstyrelsen

§ 59 Medborgarförslag om ställplats för husbilar
Dnr 2014-450-035
Kommunstyrelsen beslutar
att iordningsställa en ställplats för vatten och latrintömning på Kattvikskajen för
sommaren 2015.
Sammanfattning
Gun Persson, Hudiksvall, föreslår i ett medborgarförslag att kommunen anlägger en
ställplats för husbilar på, eller i närheten av, Kattvikskajen. Där kan husbilsägarna mot
en avgift tömma latrin och gråvatten, samt parkera. Liknande möjligheter har
förslagsställaren erfarit på andra platser både i Sverige och övriga Europa.
Kommunstyrelsen gav, 2015/§ 15, uppdrag till kommunchefen att i samråd med
teknisk chef se över kostnader och möjlighet till tillfällig lösning för husbilsparkering
under kommande säsong.
En ställplats för sommaren 2015 på Kattvikskajen med tillgång till vatten och
latrintömning beräknas kosta 330 000 kronor, inklusive skyltning. En avgift kommer
tas ut för användande av anläggningen.
Beslutsunderlag


Gun Perssons medborgarförslag, 8 oktober 2014



Kommunledningsförvaltningens yttrande, 26 november 2014



Allmänna utskottets protokoll, 20 januari 2015, § 55



Kommunstyrelsens protokoll, 5 februari 2015, § 15

Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP) och Håkan Rönnström (M) yrkar bifall till förslaget att
iordningsställa en ställplats för vatten och latrintömning på Kattvikskajen för
sommaren 2015.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

27 (29)

Sammanträdesdatum

2015-04-01

Kommunstyrelsen

Jan-Erik Jonsson (C) föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut i frågan på dagens
sammanträde. Kommunstyrelsen godkänner Jan-Erik Jonnssons förslag.
___

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-04-01

Kommunstyrelsen

§ 60 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
1. Skrivelse ang Migrationsverkets upphandling
2. Yttrande över förslag till detaljplan för del av Köpmanberget 2:9
3. Yttrande över Trafikverkets förslag till funktionellt prioriterat vägnät
4. Protokoll från AB Hudiksvallsbostäder 2015-01-29

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

28 (29)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-04-01

Kommunstyrelsen

§ 61 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-02-17

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

29 (29)

