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Dnr 2015-000443 - 042

Uppföljning av ekonomi m.m.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundquist redovisar för kommunstyrelsen,
resultaträkningen för januari – april 2016.
Resultatet efter finansnetto är, – 5,1 Mkr
Avvikelsen mot budget ligger på 7,5 Mkr, totalt för samtliga nämnder.
Sjukfrånvaron har minskat något jämfört med helår 2015. Från 8,1% år 2015 till
7,3%, perioden 1/1-16/5, 2016
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Dnr 2016-000085 - 042

Budget samt skattesats 2017 samt plan för 2018 - 2020
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen i samverkan med social- och omsorgsnämnden tar fram
ett konkret underlag beträffande begäran om anslag för anskaffande av
arbetskläder som äskats av nämnden i budgetberedningen, samt
att kommunstyrelsen, i samråd med tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden, får i uppdrag att undersöka om det finns ett intresse från
föreningslivet i Iggesund att aktivt medverka i planering, finansiering (söka
bidrag från fonder mm) för att tillskapa en skateboardanläggning i Iggesund.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att fastställa en oförändrad skattesats till 21:61 för 2017,
att fastställa de finansiella målen,
att fastställa driftbudgeten för nämnderna, samt den föreliggande
investeringsbudgeten,
att fastställa verksamhetsmålen, samt
att i övrigt fastställa budget och åtagande enligt föreliggande förslag
Sammanfattning
Budgetförutsättningar
Samhällsekonomin

Den svenska ekonomin växer för närvarande i snabb takt. I fjol beräknades
BNP öka med närmare 4 procent och i år förutses tillväxten bli lika hög.
Kommunernas kostnader beräknas i år växa snabbt till följd av det stora
flyktingmottagandet. Skatteunderlaget beräknas växa med tre procent i år, vilket
är den största ökningen på länge, samtidigt som kommunsektorns kostnader
beräknas öka med närmare det dubbla.
Skatteunderlag

De stora flyktingströmmarna under hösten 2015 tillsammans med den
osäkerhet som omgärdar flyktingpolitiken i såväl Sverige som EU innebär att
prognosen är befattad med mycket stor osäkerhet.
Efter en måttlig skatteunderlagstillväxt år 2014 tilltog ökningstakten 2015, för
att skjuta ytterligare fart 2016 och 2017.
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Hur skatteunderlaget utvecklas är av stor betydelse för kommunen eftersom
skatteintäkter och statsbidrag/utjämning svarar för ca 80 procent av
kommunens intäkter.
Hudiksvalls kommun

Det kommunala uppdraget är omfattande och resurskrävande. För att vara
attraktiva krävs att vi har en riktigt bra kommunal verksamhet. För att
säkerställa detta och en ekonomi i balans, krävs tydliga prioriteringar,
konsekvent styrning och insatser för att både utveckla och effektivisera
verksamheten. Det är väsentligt att kommunen har en klar långsiktig strategi för
välfärdstjänsternas omfattning och finansiering.
Den slutgiltiga budgeten bygger på de ramar som nämnderna tilldelades i
samband med fullmäktiges rambeslut i december 2015 avseende budgetåren
2016-2019.
För att få en budget i balans för perioden 2017-2020 har kommunen frångått
SKL´s bedömning för indexuppräkningar avseende löneökningar och
kostnadsutveckling. Effekten av att använda sig av lägre index blir ca 21 mkr
för 2017.
Verksamhetsmål och finansiella mål

Enligt kommunallagen ska för verksamheten anges mål och riktlinjer som är av
betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de
finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.
Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. I
planen ska skattesatsen och budgetanslagen anges. Det ska också framgå hur
verksamheterna finansieras och hur den ekonomiska ställningen beräknas vara
vid budgetårets slut.
Kommunen har valt att lägga en fyraårsplan för verksamhet och ekonomi för
perioden 2017-2020.
Verksamhetsmål

Årliga åtaganden tecknas mellan olika ansvarsnivåer i organisationen. Som bas
för detta ligger de tre övergripande målen:
- Samhällstjänster av högsta kvalitet
- Blomstrande näringsliv
- Attraktiv och hållbar livsmiljö
Finansiella mål

Hudiksvalls kommuns driftbudget omsluter nära 2,5 miljarder kronor.
De finansiella målen anger kommunens syn på hur kommunallagens krav på en
god ekonomisk hushållning ska upprätthållas för att säkerställa en bra
verksamhet och positiv utveckling. Kraven innebär att varje generation ska
finansiera sin kommunala service och inte överlämna den bördan till
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kommande generationer. Kommunen har det yttersta ansvaret för sin ekonomi
och ett ansvar för att göra väl avvägda prioriteringar.
Det långsiktiga resultatmålet för att nå god ekonomisk hushållning är ett
resultat på minst 1 procent. För budgetperioden föreslås ett resultatmål på 1
procent på summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning.
Investeringsramen för perioden 2017-2020 är 370 miljoner kronor för den
skattefinansierade verksamheten och 171 miljoner för den taxefinansierade
va/renhållningsverksamheten.
Skattesats

Budgeten för de kommande fyra åren bygger på en oförändrad skattesats på
21:61 kronor.
Upplåning

För den taxefinansierade verksamheten beräknas en nyupplåning med 141
miljoner kronor under perioden.
Likviditet

Ska över tid uppgå till ca 50 miljoner kronor.
Allmänna utskottets har föreslagit att kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen i samverkan med social- och omsorgsnämnden tar fram
ett konkret underlag beträffande begäran om anslag för anskaffande av
arbetskläder som äskats av nämnden i budgetberedningen, samt
att kommunstyrelsen, i samråd med tekniska nämnden och kultur- och
fritidsnämnden, får i uppdrag att undersöka om det finns ett intresse från
föreningslivet i Iggesund att aktivt medverka i planering, finansiering (söka
bidrag från fonder mm) för att tillskapa en skateboardanläggning i Iggesund.
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa en oförändrad skattesats till 21:61 för 2017,
att fastställa de finansiella målen,
att fastställa driftbudgeten för nämnderna, samt den föreliggande
investeringsbudgeten,
att fastställa verksamhetsmålen, samt
att i övrigt fastställa budget och åtagande enligt föreliggande förslag.
Socialdemokraterna och vänsterpartiet delar, vid kommunstyrelsens
sammanträde, ut sitt kompletterande förslag till budget 2017 och plan för 20182020. (bilaga 108 a) .
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Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Caroline Schmidt (C), presenterar ett skriftligt förslag till budget från
centerpartiet och yrkar bifall för detsamma (bilaga 108 b)
Patrik Nilsson(SD), presenterar ett skriftligt förslag till budget från
sverigedemokraterna och yrkar bifall för detsamma (bilaga 108 c)
Jonas Holm (M), presenterar ett skriftligt förslag till budget från moderaterna,
kristdemokraterna och liberalerna och yrkar bifall för detsamma, (bilaga 108 d)
Andrea Bromhed (MP) presenterar ett skriftligt förslag till budget från
miljöpartiet och yrkar bifall för detsamma (bilaga 108 e)
Det antecknas till protokollet att oppositionspartierna lägger ned sina röster för
sina respektive förslag i avvaktan på budgetdebatten i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
 Budget 2017 och plan för 2018-2020, daterad 2016-06-07


Allmänna utskottets protokoll 19 maj 2016 § 85



Centerpartiets budget 2017-2020



Sverigedemokraternas budget 2017 och plan för 2018-2020



M+L+KD´s Budgetförslag 2017-2020



Miljöpartiet de grönas budget

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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Dnr 2016-000248 - 007

Begäran om svar ang delårsbokslut 2016
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna kommunledningsförvaltningens föreslag som svar till
kommunrevisionen
Sammanfattning
Skrivelse har inkommit från kommunrevisionen där de vill ha svar på frågan om
varför tidsperioden för 2016-års delårsbokslut ska omfatta åtta månader då det
under tidigare år omfattat sex månader.
Kommunledningsförvaltningen, via ekonomichef Kent Lundquist har
formulerat ett förslag till svar på frågan.
Allmänna utskottet har föreslagit att föreslaget godkänns.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 10 maj 2016


Skrivelse från kommunrevisionen Hudiksvalls kommun, 10 maj 2016



Allmänna utskottets protokoll 19 maj 2016 § 87

Beslutet skickas till
Kommunrevisorerna
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2016-000067 - 828

Ansökan om investeringsbidrag, Hudiksvalls
Gymnastikförening
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återemitteras till kultur- och fritidsnämnden för ytterligare beredning
och tar beslut i ärendet.
Sammanfattning
Hudiksvalls Gymnastikförening ansöker hos Hudiksvalls kommun om ett
investeringsbidrag på 550 000 kronor för att iordningsställa de lokaler. de hyr på
ett 10 års kontrakt av en privat aktör, Roph Invest AB, på Köpmanbergsvägen
1, Hudiksvall.
Kultur och fritidsnämnden har fått ansökan för yttrande. Enligt kommunens
riktlinjer för bidrag till föreningar är det föreningar med föreningsägda
anläggningar som kan söka både driftbidrag och investeringsbidrag. Nuvarande
regler innefattar inte föreningar som hyr sin anläggning av privata aktörer.
Hudiksvalls Gymnastikförening har hyrt ca 6 % av alla uthyrda timmar i
kommunens gymnastik och idrottshallar under 2015.
Allmänna utskottet har föreslagit att ansökan avslås.
Beslutsgång
Sammanträdet ajourneras i sju minuter. Efter sju minuters ajournering
återupptas förhandlingarna.
Beslutsunderlag
 Protokoll Kultur- och fritidsnämnden, 20 april 2016


Ansökan från Hudiksvalls Gymnastikförening, 22 februari 2016



Allmänna utskottets protokoll 19 maj 2016 § 88

Beslutet skickas till
Hudiksvalls Gymnastikförening
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2016-000070 - 805

Ansökan om investeringsbidrag, IF Team Hudik
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Team Hudiks ansökan om 670 000 kronor.
Reservationer

Emot beslutet reserverar sig Jonas Holm (M) och Håkan Rönström (M).
Sammanfattning
Team Hudik ansöker hos kommunstyrelsen om ett investeringsbidrag på 670
000 kronor för rivning av det befintliga klubbhuset och nybyggnation av
klubbhus och omklädningsrum på Team Hudik Arena. Huset är i dåligt skick
och behöver rivas. Nya omklädningsrum med duschar behövs för att
föreningen ska kunna fortsätta med sin verksamhet på platsen, locka fler tjejer
till föreningslivet, samt att flera matcher också spelas på planen under Hudik
Cup. IF Team Hudik arrenderar marken, Åvik 26: 14 av KB Håstaholmen.
Detta område kan på sikt påverkas av ny järnvägsdragning.
Noteras att kultur- och fritidsnämnden gett förvaltningschefen i uppdrag att
titta på alternativa lösningar.
Allmänna utskottet har förslagit att ansökan avslås.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till ansökan.
Nina Burchardt (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Håkan Rönströms förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) vill få noterat till protokollet att de
tillstyrker Håkan Rönströms förslag.
Beslutsunderlag
 Protokoll Kultur- och fritidsnämnden, 20 april 2016


Ansökan från Team Hudik, 22 februari 2016



Allmänna utskottets protokoll 19 maj 2016 § 89
Beslutet skickas till
Team Hudik

Justerandes signatur
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Dnr 2015-000476 - 821

Ansökan från Tunalids Ridklubb om bidrag
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan om investeringsbidrag på 1 400 000 kr, samt
att Tunalids ridklubb erbjuds ett räntefritt lån på 950 000 kr som ska amorteras
under 15 år, erbjudandet gäller till 31 oktober 2016
Sammanfattning
Tunalids ridklubb ansöker om ett investeringsbidrag på 1,4 Mkr. Ansökan avser
byggnation av wc, hiss och trapp i entréplanet i ridhuset. Hissen ska leda upp
till övervåningen där det ska finnas en samlingslokal, wc, kontor och ett enklare
kök. Samlingslokalen avses att utrustas med hörslinga. Bygglov har beviljats.
Idag saknas wc för funktionshindrade och hiss. Café och kontor är heller inte
anpassade för personer med funktionsnedsättning. Föreningen vill bedriva en
inkluderande verksamhet med gemenskap i ridhuset och samtidigt ha effektiva
lokaler med uppsikt över de ridande.
Verksamheten har 350 medlemmar och 220 ridande varje vecka. Man har även
20 funktionshindrade som rider varje vecka.
Allmänna utskottet har föreslagit att ansökan avslås och att Tunalids ridklubb
istället beviljas ett räntefritt lån.
Beslutsgång
Daniel Pettersson (V) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) vill få noterat till protokollet att de
tillstyrker allmänna utskottets förslag
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 28 april 2016


Ansökan från Tunalids Ridklubb, 11 april 2016



Allmänna utskottets protokoll 19 maj 2016 § 90

Beslutet skickas till
Tunalids ridklubb
Kultur- och fritidsnämnden
Ekonomiavdelningen
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Dnr 2016-000274 - 042

Ändrad firmateckning 2016
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Mikael
Löthstam eller vice ordförande Majvor Westberg-Jönsson, jämte kommunchef
Bengt Friberg eller ekonomichef Kent Lunquist.
att bemyndiga endera kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam,
kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist eller teknisk chef
Jan Kroppegård, att tillsvidare eller genom den de i sitt ställe utser, väcka, utföra
och bevaka Hudiksvalls kommuns talan vid över- och underdomstolar,
exekutionssäten och hos andra myndigheter samt vid förrättningar av olika slag,
samt att vid konkurs eller exekutiv auktion bevaka kommunens talan och utöva
dess rösträtt,
att delegera generell attesträtt som attestant för samtliga kommunstyrelsens
konton till ordföranden Mikael Löthstam, förste vice ordföranden Majvor
Westberg-Jönsson, kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist,
ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg, Ulrika
Sundberg, Agneta Johansson, Lena Johansson och Gunnel Sundström.
Ordinarie attestant skall alltid underrättas när generell attesträtt utnyttjas,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice
ordföranden Majvor Westberg-Jönsson, kommunchef Bengt Friberg,
ekonomichef Kent Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund,
Jenny Lindberg, Ulrika Sundberg, Agneta Johansson, Lena Johansson och
Gunnel Sundström, ekonomihandläggarna Margaretha Sabee, Kristina Holm
och Christina Schmitdt att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse
underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns bankräkningar och
Hudiksvalls kommuns plusgirokonton,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice
ordföranden Majvor Westberg-Jönsson, kommunchef Bengt Friberg,
ekonomichef Kent Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund,
Jenny Lindberg, Ulrika Sundberg, Agneta Johansson, Lena Johansson och
Gunnel Sundström, ekonomihandläggarna Margaretha Sabee, Kristina Holm
och Christina Schmitdt att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse
underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns donationsfonders
(innefattande Jon Anderssons hjälpstiftelse, Allmänna hjälpstiftelsen,
Barnavårdsstiftelsen, Sjukvårdsstiftelsen, Grundskolestiftelsen, Gymnasiets
allmänna stipendiestiftelse, Gymnasiets regionala elevstiftelse, Gymnasiets
allmänna elevstiftelse, Gymnasiets enskilda elevstiftelse, AB Iggesunds bruks
stipendiestiftelse, Lehmans lärarstipendier 1 och 2,
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R Frykmans stipendiestiftelse, Sundbergs musikstipendiestiftelse, L L
Lundströms musikstiftelse, Sångarförbundets stipendiestiftelse, C A Wirkmans
minnesstiftelse, Lars Jonssons egnahemsstiftelse, Stens fontänfond,
Trädgårdssällskapets trädgårdsfond, Anna Anderssons gåva, Ethel och Alvar
Åhs gåvofond) bankräkningar samt
att bemyndiga kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist,
ekonomerna Siv Persson, Jenny Lindberg och Ulrika Sundberg att, två i
förening, teckna Hudiksvalls kommun vid ärenden och avtal som berör
kommunens medelsförvaltning och penninghantering (Kommunfullmäktige
2010-06-21, § 82, Kommunstyrelsen 2013-04-25, § 115).
Sammanfattning
Med ändring av kommunstyrelsens beslut 2016-03-01, § 27 Firmateckning 2016
har kommunledningskontoret föreslagit att firmateckning 2016 ändras.
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande från kommunledningsförvaltningen

Beslutet skickas till

Ekonomiavdelningen
Bengt Friberg
Kent Lundquist
Mikael Löthstam
Majvor Westberg-Jönsson
Jan Kroppegård

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 114

2016-06-07

Dnr 2016-000238 - 002

Dispositionsrätt för handläggare på flyktingenheten
Kommunstyrelsen beslutar
att bemyndiga Ann-Christine Westberg, Anki Edström och Magdalena Äng, att
två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse disponera bankkonto 43 537
066-3 i Hälsinglands Sparbank för kontantuttag avseende utbetalning av bistånd
där mottagaren saknar personnummer, svenska identitetshandlingar eller
svenskt bankkonto
Sammanfattning
Med anledning av ändrad bemanning vid flyktingenheten, Hudiksvalls kommun
ska nytt beslut om bemyndigande tas.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 29 april 2016


Allmänna utskottets protokoll 19 maj 2016 § 86

Beslutet skickas till

Ann-Christine Westberg
Anki Edström
Magdalena Äng
Ekonomiavdelningen
Hälsinglands Sparbank
Flyktingenheten

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 115

2016-06-07

Dnr 2015-000549 - 356

Höjning av badhustaxor
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att höja alla engångs taxor med tio kronor, indexuppräkna övriga taxor, samt
att höja avgifterna på badklippkorten
Reservationer

Emot beslutet reserverar sig Jonas Holm (M) och Håkan Rönström (M)
Sammanfattning
Kommunstyrelsen återremitterade det tidigare förslaget från kultur och
fritidsnämnden om att införa en bad avgift på tio kronor för barn 0-4 år med
uppmaningen att inom kostnadsramen se över taxorna med utgångspunkten
avgiftsfria bad för barn 0-4 år alternativt avgiftsfria bad för barn 0-15 år.
Höjningen av taxorna innebär att kommunens badhus kan erbjuda samma
öppettider och verksamhet som idag, även i fortsättningen.
Utan taxehöjning kan konsekvensen bli att personal måste sägas upp, vilket
leder till mindre öppethållande och försämrad service till skolor och
kommuninvånare. På lång sikt kan detta leda till en försämring av folkhälsan
och sämre simkunnighet.
Förslaget är nu omarbetat enligt följande: Alla taxor uppräknas enligt index. Det
gäller inte engångstaxorna, som alla höjs med tio kronor, samt att avgifterna på
alla badklippkort höjs, sa att priset innebar två stycken gratisbad för köparen
per kort. Klippkortshöjningen görs för att följa engångspriset, samt att förslaget
på tio kronor för barn på 0-4 år åter tas bort.
Allmänna utskottet har förslagit att alla engångstaxor höjs med tio kronor, att
övriga taxor indexuppräknas, samt att avgifterna på badklippkorten höjs.
Beslutsgång
Nina Burchardt (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Jonas Holm (M) yrkar att befintliga avgifter bibehålls.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets
förslag eller till Jonas Holms förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller
allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) vill få noterat till protokollet att de
tillstyrker Jonas Holms förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-07

Beslutsunderlag
Protokoll Kultur- och fritidsnämnden, 20 april 2016
Protokoll kommunstyrelsen, 2 februari 2016
Allmänna utskottets protokoll 19 maj 2016 § 91

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 116

2016-06-07

Dnr 2016-000166 - 059

Nivå och återtagande 2016, Inköp Gävleborg
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunstyrelsen avvaktar beslut i den framställning som handlar om vilken
avgift som föreslås gälla för 2017,
att bevilja ett villkorat ägartillskott på 178 000 kr till Inköp Gävleborg för att
komma i balans. beloppet är att betrakta som ett lån och ska återbetalas på 10
år. Beslutet förutsätter att övriga medlemskommuner fattar likalydande beslut,
samt
att med hänsyn till den uppkomna situationen föreslås att det uppdras till
medlemskommunernas kommunchefer och förbundsdirektören i Inköp
Gävleborg att organisera ett arbete kring upphandlingsprocesser och
ersättningsmodeller
Sammanfattning
Inköp Gävleborg har utarbetat ett missiv och PM som man vill att förbundets
medlemmar ska ta ställning till senast 30 juni. I detta beskrivs handlingsvägar
för att hantera förbundets underskott samt ett resonemang om vilka resurser
som behövs 2017 för att klara de krav som ställs på förbundet.
Planerad avgift för 2017 är 2 344 777 sek och om förbundet ska ha åtaganden
på nuvarande nivå så mear man att det krävs ett tillskott på ytterligare 447 000
sek.
De två alternativen som beskrivs för återtagande är antingen att förbundet inte
får något ägartillskott utan istället får hantera underskottet inom ramen för
tilldelas medlemsnivå eller att man får ett vilkorat ägartillskott som återförs till
ägarna under 10 år. För Hudiksvalls del uppgår detta belopp till 178 000 sek.
Man beskriver i sitt missiv om den uppkomna situationen på följande sätt:
"Genom att graden av samordning ökar och där fokus ligger på högsta möjliga
resursinsats där värdet är som högst är en avgörande del för att möta framtida
utmaningar. Dock är strukturer, processer och system för att möta detta inte
fullt utbyggda i våra kommuner vilket riskerar att systemet inte fullt ut kommer
att kunna ge behövd styrning i närtid".
Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att den planerade avgiften för
2017 på 2015 takt 3 mkr i och för sig är rimlig men att både nivån och
förbundets uppdrag samt styrning och ledning behöver processas.
Ägartillskottet för att reglera underskottet är i detta sammanhang en mindre
fråga som har sin grund i uteblivna pensionsavsättningar 2010-2015 om ca 2,5

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-07

mkr. I denna fråga är Hudiksvalls kommun positiv till att medlemskommunerna
ger kommunalförbundet ett villkorat ägartillskott som återbetalas under 10 år.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget..
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Caroline Schmidt (C) anmäler jäv och deltar
inte vid handläggning av och beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 9 maj 2016


Inköp Gävleborgs missiv 9 maj 2016



Allmänna utskottets protokoll 19 maj 2016 § 92

Beslutet skickas till
Inköp Gävleborg
Ekonomiavdelningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 117

2016-06-07

Dnr 2016-000130 - 001

Remiss Betänkandet Låt fler forma framtiden (SOU
2016:5)
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun avger ett yttrande i enlighet med demokrati- och
kvalitetsberedningens förslag
Sammanfattning
Regeringen beslutade i juli 2014 att utarbeta förslag till åtgärder för att öka och
bredda engagemanget inom den representativa demokratin och att stärka
individens möjligheter till delaktighet i och inflytande över det politiska
beslutsfattandet mellan de allmänna valen. 2014 års Demokratiutredning Delaktighet och jämlikt inflytande, tillsattes. Utredningen överlämnade ett
betänkande, Låt fler forma framtiden, SOU 2016:5, till regeringen i januari
2016. Regeringskansliet har nu överlämnat betänkandet för remiss och
Hudiksvalls kommun har inbjudits att lämna synpunkter.
Betänkandet rör i huvudsak två former av politisk påverkan. Det handlar om
möjligheten att utöva inflytande som förtroendevald inom ramen för de
representativa beslutsformerna samt om möjligheterna att som enskild individ
eller tillsammans med andra påverka politiska beslutsfattare mellan valen.
Demokrati- och kvalitetsberedningen har lämnat förslag till yttrande.
Allmänna utskottet har föreslagit att yttrande avges i enlighet med demokratioch kvalitetsberedningens förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 maj 2016 § 94


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 11 maj 2016



Sammanfattning SOU, 12 maj 2016

Beslutet skickas till

Regeringskansliet
Kommunledningsförvaltningen
Demokrati- och kvalitetsberedningen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 118

2016-06-07

Dnr 2016-000253 - 001

Jämlik styrning - Jämställdhet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att som första steg mot jämlik styrning, införa jämställdhetsintegrering i det
ordinarie styr- och uppföljningsarbetet genom att de övergripande och
relevanta indikatorerna för jämställdhet redovisas utifrån kön.
Sammanfattning
Ett av kommunens övergripande mål för att nå visionen, Sveriges bästa
kommun att leva och verka i, är Attraktiv och hållbar livsmiljö. I dokumentet
som konkretiserar det övergripande målet står bland annat, ”Alla ska ha
möjlighet att utvecklas och påverka sin livssituation, oavsett ålder, kön, etnisk
tillhörighet, religion, sexuell läggning, funktions-nedsättning, inkomst och
utbildningsnivå.” Kommunen har en önskan om att kommunens tjänster och
arbete för attraktiva livsmiljöer (t.ex detaljplan, skolgång, hemtjänst) ska omfatta
alla invånare på ett likvärdigt sätt utifrån geografi, kön och socioekonomisk
bakgrund etc.
Om jämlikhetsperspektivet ska genomsyra organisationen måste det finnas med
från beslut, till organisering, utformning av verksamheter till hur arbetet följs
upp och hur eventuella förbättringar kan komma till stånd. Jämlikhet ska ligga
till grund för både genomförande av arbetet och vara ett resultat av arbetet. Ett
förslag i en sådan riktning är att kommunen, i ett första steg, identifierar
skillnader avseende kön som en början på arbetet för mer jämlik styrning, dvs.
först fokusera på jämställdhetsintegrering. I samband med uppföljning av målen
till respektive nämnd och kommunfullmäktige föreslås att de mest relevanta
indikatorerna för jämställdhet redovisas utifrån kön och att en kort orsaksanalys
sammanställs av verksamheten. Det blir ett underlag för åtgärder,
förbättringsarbete och till kommande målformuleringar.
Allmänna utskottet har jämställdhetsintegrering i det ordinarie styr- och
uppföljningsarbetet införs genom att de övergripande och relevanta
indikatorerna för jämställdhet redovisas utifrån kön.
Beslutsgång
Henrik Persson (S), Caroline Schmidt (C), Andrea Bromhed (MP) och Håkan
Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) vill få noterat till protokollet att de
tillstyrker allmänna utskottets förslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-07

Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 maj 2016 § 95


Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteutlåtande 11 maj 2016

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 119

2016-06-07

Dnr 2015-000237 - 140

Policy och tillämpningar för främjande av
arbetsintegrerat socialt företagande
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunledningsförvaltningens förslag till tillämpning till policyn för
främjande av arbetsintegrerat socialt företagande
Sammanfattning
De arbetsintegrerade sociala företagens huvudsyfte är att erbjuda arbete eller
meningsfull sysselsättning till människor som inte kommer in på
arbetsmarknaden av egen kraft. Kommunfullmäktige beslutade i november
2015 om en policy för att främja arbetsintegrerade socialt företagande. Policyn
beskriver Hudiksvalls kommuns motiv till att främja företagsformen som ett
sätt att motverka utanförskap.
Kommunfullmäktige gav också kommunstyrelsen i uppdrag att besluta om
tillämpning av policyn
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till tillämpning till
policy för främjande av arbetsintegrerat socialt företagande
Beslutsgång
Daniel Pettersson (V), Jan-Erik Jonsson (C) och Henrik Persson (S) yrkar bifall
till allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) vill få noterat till protokollet att de
tillstyrker allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 maj 2016 § 97


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 4 maj 2016



Tillämpning för främjande av arbetsintegrerat socialt företagande 4 maj
2016

Beslutet skickas till
Kommunledningsförvaltningen
Moniqa Klefbom

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 120

2016-06-07

Dnr 2015-000531 - 800

Kultur- och fritidsstrategi Hudiksvalls kommun
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige beslutar
att anta Hudiksvalls kommuns kultur- och fritidsstrategi 2016-2020
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en
gemensam strategi för kultur- och fritidsfrågor i Hudiksvalls kommun. Strategin
har varit ute på remiss och efter det omarbetats
Beslutsgång
Nina Burchardt (S) och Uno Jonsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 maj 2016 § 98


Protokoll Kultur- och fritidsnämnden 2016-04-20



Hudiksvalls kommuns Kultur- och fritidsstrategi 2016-2020

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 121

2016-06-07

Dnr 2014-000264 - 821

Hallgruppens arbete - Utveckling av idrottsområden i
Hudiksvall (sport, Håstaholmen, sportholmen, glysis,
Överås) mötesanteckningar mm
Kommunstyrelsen beslutar
att en ny idrottshall med läktare planeras i Hudiksvalls tätort. Idrottshallen ska i
ett senare skede kunna kompletteras med träningshall. Samlokalisering med
skolor, andra idrotts-, kultur och fritidsanläggningar ska eftersträvas,
att placering av idrottshallen ska inarbetas i kommunens översiktsplan, samt
att översyn görs av befintliga gymnastiksalar/idrottsanläggningar i centrala
Hudiksvall, som avvecklas när ny anläggning kan tas i bruk
Sammanfattning
Daniel Pettersson (V), ordförande i Hallgruppen, presenterar Hallgruppens
rapport Översyn av kommunens idrottshallar, samt förslag till beslut från
Hallgruppen.
Beslutsgång
Daniel Pettersson (V) föreslår att förtydligande i beslutet; i centrala Hudiksvall
läggs till i sista att-satsen.
Andrea Bromhed (MP), Jonas Holm (M), Uno Jonsson (S), och Jan-Erik
Jonsson (C) yrkar bifall till Hallgruppens förslag med Daniel Petterssons tillägg.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) vill få noterat till protokollet att de
tillstyrker Hallgruppens förslag med Daniel Petterssons tillägg
Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande 2 juni 2016.


Allmänna utskottets protokoll 19 maj 2016 § 96



Rapport Översyn av kommunens idrottshallar + Bilaga 1 och 2, 11 maj
2016

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Hallgruppen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 122

2016-06-07

Dnr 2016-000211 - 510

Regionalt trafikförsörjningsprogram Gävleborg - 2030
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag
Sammanfattning
Region Gävleborg, X-trafik, har upprättat ett förslag till regionalt
trafikförsörjningsprogram för perioden 2016-2030 för vilket Hudiksvalls
kommun är en av remissinstanserna. Remisstiden utgår den 30 juni 2016.
Kommunledningsförvaltningen har genomfört en internremiss och därefter
upprättat förslag till yttrande.
Planutskottet har föreslagit att yttrande avges enligt kommunledningsförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
 Planutskottets protokoll 24 maj 2016 § 40


Kommunledningsförvaltningens yttrande 11 maj 2016



Region Gävleborgs Remissutgåva, jämte bilagor, 14 april 2016

Beslutet skickas till

Region Gävleborg X-trafik
Planeringschefen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 123

2016-06-07

Dnr 2015-000082 - 214

Detaljplan för del av Köpmanberget 2:9 mfl (bostäder)
i Hudiksvalls kommun (östra hamnen)
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att anta, detaljplan för Köpmanberget 2:9 m fl. (bostäder) i Hudiksvall,
Hudiksvalls kommun
Reservationer

Till förmån för eget förslag reserverar sig Andrea Bromhed (MP).
Sammanfattning
Planområdet är beläget vid Köpmanbergets fot intill Hudiksvallsfjärden.
Planförslaget syftar till att möjliggöra planmässiga förutsättningar för byggande
av bostäder vid Köpmanbergets södra del.
Planförslaget har varit ute på samråd respektive granskning. Under
granskningen inkom sju yttranden.
Planutskottet har föreslagit att detaljplanen antas.
Beslutsgång
Olle Borgström (S) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till planutskottets
förslag.
Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till planutskottets förslag med följande
tillägg:
att uppdra till byggnadsnämnden att starta upp arbetet med en ny detaljplan för
angränsande område med syfte att möjliggöra byggnationer av ytterligare
flerfamiljshus max 7 våningar samt tomt för förskola/skola. Det område som
avses är det angränsade område som var föremål för ett tidigare
detaljplaneförslag (byggnadsnämnden § 125/2014).
Caroline Schmidt (C)och Fredrik Forslund (SD) yrkar bifall till Andrea
Bromheds förslag.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till planutskottets
förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Andrea
Bromheds tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) vill få noterat till protokollet att de
tillstyrker planutskottets förslag med Andrea Bromheds tilläggsförslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-07

Beslutsunderlag
 Planutskottets protokoll 24 maj 2016 § 37


Byggnadsnämndens protokoll, 26 april 2016, § 36



Planbeskrivning, planbestämmelser, samrådsredogörelse och granskningsutlåtande, 9 maj 2016

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 124

2016-06-07

Dnr 2016-000269 - 260

Markanvisningsmetod Djupestrand
Kommunstyrelsen beslutar
att detaljplanerad mark för bostäder i Djupestrand ska anvisas byggherrar
genom anbudsförfarande,
att uppdra till tekniska förvaltningen att utforma handlingarna samt bjuda in
byggherrar att lämna förslag,
att fastslå att planutskottet beslutar vilka byggherrar som tillåts lämna anbud,
att uppdra till planutskottet att avgöra genomförandeprojektets fortskridande
vid eventuella överklaganden av detaljplanen samt
att bostadsområdet Djupestrand ska kännetecknas av kvalitet; kvalitet avseende
utformning, gestaltning, materialval och tekniska lösningar men framförallt
avseende livskvalitet. Boendeytorna ska vara väl tilltagna, de gemensamma
utrymmena inbjudande, huskropparna ska utformas och förläggas på så sätt att
man drar maximal nytta av havsutsikten och utsikten över staden. Vidare bör
åtgärder vidtas för att begränsa vindens påverkan på utemiljöer. Bostäderna ska
vara utrustade med generöst tilltagna balkonger eller uteplatser som möjliggör
utevistelse en stor del av året. Brygganläggningar ska byggas för tillfällig
angöring för mindre båtar men allmänheten ska ha tillträde till såväl marken
som bryggorna.
Småhusbebyggelsen ska utformas utifrån tanken att alla ska ha tillgång till havet.
Exploateringen ska vara smakfull snarare än maximerad och ge boende tillgång
till utevistelse såväl i trädgård som på terrass/uteplats. Alla småhus ska ha en
egen carport. Tomterna bör vara små i syfte att erbjuda ett förenklat boende
Reservation

Till förmån för Caroline Schmidts förslag reserverar sig Caroline Schmidt (C),
Jan-Erik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson (C) och Andrea Bromhed (MP).
Sammanfattning
Detaljplanen för bostäder nedanför Köpmanberget (Djupestrand) kommer
inom kort att behandlas av kommunfullmäktige. Efter att detaljplanen antagits
och vunnit laga kraft, går projektet in i en genomförandefas. Detaljplanen
tillåter småhus (rad- eller kedjehus) i två respektive tre våningar i det västra
kvarteret och flerfamiljshus i fyra våningar i det östra kvarteret.
Som ett första steg i genomförandet behöver tekniska nämnden fatta beslut om
vilken markanvisningsmetod som ska användas.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-07

Ett förslag om anbudsförfarande har presenterats av tekniska förvaltningen.
Planutskottet har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till
planutskottets förslag.
Caroline Schmidt (C) yrkar att kommunstyrelsen, istället för planutskottet, ska
ha ansvaret för vilka byggherrar som tillåts lämna anbud och att få uppdraget
att avgöra projektets fortskridande, samt att beslutet då istället ska ha följande
lydelse:
att detaljplanerad mark för bostäder i Djupestrand ska anvisas byggherrar
genom anbudsförfarande,
att uppdra till tekniska förvaltningen att utforma handlingarna samt bjuda in
byggherrar att lämna förslag,
att fastslå att kommunstyrelsen beslutar vilka byggherrar som tillåts lämna
anbud,
att uppdra till kommunstyrelsen att avgöra genomförandeprojektets
fortskridande vid eventuella överklaganden av detaljplanen samt
Följande skrivning ska användas för att beskriva kommunens ambition för
området.
att bostadsområdet Djupestrand ska kännetecknas av kvalitet; kvalitet avseende
utformning, gestaltning, materialval och tekniska lösningar men framförallt
avseende livskvalitet. Boendeytorna ska vara väl tilltagna, de gemensamma
utrymmena inbjudande, huskropparna ska utformas och förläggas på så sätt att
man drar maximal nytta av havsutsikten och utsikten över staden. Vidare bör
åtgärder vidtas för att begränsa vindens påverkan på utemiljöer. Bostäderna ska
vara utrustade med generöst tilltagna balkonger eller uteplatser som möjliggör
utevistelse en stor del av året. Brygganläggningar ska byggas för tillfällig
angöring för mindre båtar men allmänheten ska ha tillträde till såväl marken
som bryggorna.
Småhusbebyggelsen ska utformas utifrån tanken att alla ska ha tillgång till havet.
Exploateringen ska vara smakfull snarare än maximerad och ge boende tillgång
till utevistelse såväl i trädgård som på terrass/uteplats. Alla småhus ska ha en
egen carport. Tomterna bör vara små i syfte att erbjuda ett förenklat boende.
Andrea Bromhed (MP) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till Caroline
Schmidts förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till planutskottets
förslag eller till Caroline Schmidts förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller planutskottets förslag.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-07

Beslutsunderlag
 Planutskottets protokoll 24 maj 2016 § 38


Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 23 maj 2016

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Tekniska förvaltningen
Plan- och bygglovsförvaltningen
Byggnadsnämnden
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 125

2016-06-07

Dnr 2016-000124 - 311

Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas
trafiksäkerhetsstandard
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Protokollet förklaras omedelbart justerat.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har givits möjligheten att lämna ett yttrande över
Trafikverkets remiss, Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard. I remissen redovisas
dels genomförda och planerade investeringar för höjda hastighetsgränser i
fastställda planer - nationell plan och länsplaner - för innevarande planperiod
2014-2025, dels förslag till hastighetsgräns-förändringar utan ombyggnad.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till yttrande.
Planutskottet har föreslagit att kommunstyrelsen avger yttrande i enlighet med
kommunledningsförvaltningens förslag.
Beslutsunderlag
 Planutskottets protokoll 24 maj 2016 § 41


Kommunledningsförvaltningens yttrande, 14 mars 2016



Trafikverkets remiss, Åtgärder för systematisk anpassning av
hastighetsgränserna till vägarnas trafiksäkerhetsstandard, 3 mars 2016.

Beslutet skickas till
Trafikverket
Planeringschefen
Tekniska nämnden
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 126

2016-06-07

Dnr 2016-000066 - 008

Motion om Remissgrupper, om fördjupad demokratisk
delaktighet
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att bifalla motionen
Sammanfattning
Andréa Bromhed (MP) föreslår i en motion att Hudiksvalls kommun
undersöker möjligheten att starta fokusgrupper/remissgrupper, för att fördjupa
den demokratiska delaktigheten och för att nå en samhällsförändring med
större medborgarfokus.
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen bifalls.
Beslutsgång
Gerd Olsson (S) och Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Beslutsunderlag
 Allmänna utskottets protokoll 19 maj 2016 § 99


Andrea Bromhéds motion 22 februari 2016



Kommunledningsförvaltningens tjänsteyttrande 29 april 2016

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 127

2016-06-07

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Kommunchef Bengt Friberg informerar från senaste mötet i Hälsingerådet.
Aktuellt var bland annat Storregionbildningen, information från
polismyndigheten, Inköp Gävleborg, priset Årets distansutbildning och
Hälsingegårdar.
Sundsvallsregionen

Mikael Löthstam (S) och Bengt Friberg informerar från senaste mötet med
Sundsvallsregionen. Aktuellt var bland annat: utvecklingsprogram,
Ostkustbanan, Infrastruktursatsningar, sänkta hastigheter på våra vägar
Biogasbolaget samt en utvärdering kring samarbetet i Sundsvallsregionen under
hösten.
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2016-06-07

§ 128

Övriga frågor och anmälan av nya frågor
Sammanfattning
Caroline Schmidt (C) ställer en fråga kring hur kommunen stödjer sociala
företag.
Frågan kommer att besvaras skriftligt vid nästkommande sammanträde.

Beslutet skickas till

Bengt Friberg
Moniqa Klefbom
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 129

2016-06-07

Dnr 2016-000146 - 002

Delegationsbeslut
Sammanfattning
Inga delegationsbeslut finns redovisade på sammanträdet
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2016-06-07

Kommunstyrelsen

§ 130

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
Meddelande Kommunstyrelsen


Rutin för Servicepunkters tillämpning



Stöd till byalag:


Justerandes signatur

Bobygdens Framtid
Brännås/Brändbo byalag
Enångers Hembygdsförening
Lindefallets Byaråd
Långvinds byalag
Mössöns byalag
Norrbo byalag
Rogsta Socken Intresseförening
Vedmora byalag



Anställning av medarbetare över 14 dagar



Årsredovisning 2015 Samordningsförbund Gävleborg
Dnr 2016-000207



Anpassning av lokaler Gamla skolan 1 och Wallnersgården
Dnr 2016-000199



Överskottsutdelning från Kommuninvest ekonomisk förening 2016
Dnr 2016-000221



Yttrande över överklagat beslut, laglighetsprövning enligt
kommunallagen
Dnr 2015-000312



Protokoll från Fastighets AB Glysis 2016-03-30



Protokoll från AB Hudiksvallsbostäder 2016-03-11 och 2016-04-29



Protokoll från Region Gävleborg –Regionfullmäktige 2016-04-27 och
Hållbarhetsnämnd 2016-04-20
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