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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-10-09

Kommunstyrelsen

Plats och tid

A-salen, tisdagen 9 oktober 2018 kl 09:00-11:30

Beslutande ledamöter

Mikael Löthstam (S), Ordförande
Majvor Westberg-Jönsson (S) § 137 -140, 142-147, 149-153
Per Svensson (S) § 141, 148
Bo Nilsson (S)
Annika Huber (S)
Olle Borgström (S)
Gerd Olsson (S)
Uno Jonsson (S)
Charliene Kiffer (V)
Monika Stigås (KD)
Jan-Erik Jonsson (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Jonas Holm (M)
Håkan Rönström (M)
Andréa Bromhed (MP)
Patrik Nilsson (SD) § 137-143
Yvonne Andersson (SD) § 144-153

Ersättare

Per Svensson (S) § 137 -140, 142-147, 149-153
Kerstin Rask (S)
Nina Burchardt (S)
Kent Kanon (S)
Lena Hallqvist (S)
Ingvar Persson (S)
Gunnel Nordin (L)
Yvonne Andersson (SD) § 137-143

Övriga närvarande

Kommunsekreterare Pia Embretsén, kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent
Lundqvist, Hälsinglands museums ordförande Ann-Margret Knapp och museichef
Gunilla Stenberg

Justerare
Justeringens plats och
tid

Håkan Rönström
Kommunledningskontoret 11 oktober 2018 kl 15:00,

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Pia Embretsén
Mikael Löthstam
Håkan Rönström

Paragrafer §§ 137-153
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 137

2018-10-09

Dnr 2018-000362 - 042

Verksamhetsrapport och delårsprognos 2018
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna verksamhetsrapporten och delårsprognos för 2018.
Sammanfattning
Årsprognosen visar ett resultat före finansnetto på -49,7 miljoner kronor.
Nämndernas nettokostnad visar ett underskott på -57 miljoner kronor.
Kommunens resultat i årsprognosen beräknas ge en avvikelse motsvarande ca 34 miljoner kronor.
Den stora delen av den negativa avvikelsen gentemot årsbudgeten står tekniska
nämnden, lärandenämndens och social- och omsorgsnämnden för. För att
komma till rätta med kommunens ekonomi har kommunledningen, inom
ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, beslutat att anlita ett konsultstöd åt
Social och omsorgsnämnden. Kommunstyrelsens arbetsutskott följer varje
månad upp ekonomin hos de nämnder som beräknas få underskott.
Från och med 1 juli 2018 ska samtliga återbesättningar av tjänster när
personalen går i pension beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott.
Fortsatt effektivisera och utveckla arbetsprocesser och ta tillvara på
digitaliseringens möjligheter.
Allmän återhållsamhet råder för återstående delen av 2018 för att möta de
underskott som förväntas inom andra områden i kommunen.
En uppföljning av målen har gjorts och flera mål är helt eller delvis uppfyllda.
Även en redovisning av samtliga uppdrag där dess status redovisas om de är
klara, pågår eller ej påbörjade.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-09-20 § 125
Tjänsteutlåtande 2018-09-11
Verksamhetsrapport och prognos delår 2018

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

§ 138

2018-10-09

Dnr 2018-000005 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi mm
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redovisningen.
Sammanfattning
Ekonomichef Kent Lundqvist informerar om kommunstyrelsens ekonomiska
utfall per sista september.
Prognosen för 2018 för kommunstyrelsen redovisar ett underskott på 1 281 tkr.
Den största avvikelsen beror på ett engångsbidrag på 1 500 tkr till Glysisvallen
AB.
Beslutsunderlag
Månadsuppföljning ks 2018-09
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Kommunstyrelsen

§ 139

2018-10-09

Dnr 2018-000438 - 048

Ansökan om investeringsbidrag till Norrbo
hembygdsförening
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Norrbo Hembygdsförening ett bidrag på 384 613 kronor för att
uppföra en ny cafébyggnad, samt
att medel för detta tas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Sammanfattning
Norrbo Hembygdsförening ansöker om ett investeringsbidrag på 384 613
kronor från Hudiksvalls kommun, för att uppföra en ny cafébyggnad. Den
totala kostnaden är 1 538 450 kronor. Föreningen är beviljad högst 999 993
kronor från Länsstyrelsen inom landsbygdsprogrammet 2014-2020, under
förutsättning att 25 % av projektets kostnader finansieras av Hudiksvalls
kommun. Resterande 153 844 kronor är egen finansiering.
Syftet med projektet är att uppföra en ny cafébyggnad, i likhet med den
befintliga som ska rivas, för att Hembygdsföreningen ska kunna fortsätta
vidareutveckla sin verksamhet.
Målet är att kunna öka antalet besökare till hembygdsgården, kunna hyra ut
oftare och att det blir en bättre miljö för personalen och nöjdare kunder.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Charliene Kiffer (V), Andrea Bromhed (MP),
Jan-Erik Jonsson (C), Patrik Nilsson (SD), Håkan Rönström (M) och Monika
Stigås (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) önskar att få antecknat till protokollet att hon tillstyrker
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018 -09-20 § 129
Beslut Länsstyrelsen 2018-09-13
Komplettering 1 och 2 2018-08-24
Ansökan 2018-07-03
Beslutet skickas till

Norrbo Hembygdsförening

Justerandes signatur

Ekonomienheten

Utdragsbestyrkande
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§ 140

2018-10-09

Dnr 2018-000169 - 042

Bolagsstyrningsrapporter 2017, Kommunala bolagen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna bolagsrapporterna för 2017, samt
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att fortsätta efterfråga rapporter
och material för kommunstyrelsens uppsiktsplikt, samt stödja bolagen där
behov finns för att kunna uppnå kraven enligt kommunens företagspolicy och
rekommendationer från intern revision.
Sammanfattning
I enligt med kommunallagen har kommunstyrelsen uppsiktskyldighet över heleller delägda aktiebolag. Bolagsstyrningsrapporten är en del i kommunstyrelsens
arbete med den fortlöpande uppsikten. De bolag som lämnat bolagsstyrnings
rapport för 2016 är AB Hudiksvallsbostäder, Forsså Gruppen AB, Hudiksvalls
Näringslivs AB (HNA), Glysisvallen AB, Fastighets AB Glysis och, delägt med
Nordanstigs kommun, Fiberstaden AB. Alla bolag beskriver hur de har svarat
upp mot de olika punkterna i rapporten. Det framkommer ett visst behov av
förbättringsåtgärder hos några bolag under olika punkter.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-09-20 § 130
Tjänsteutlåtelse 2018-08-02
Bolagsstyrningsrapport Fastighets AB Glysis 2018-04-25
Bolagsstyrningsrapport HNA 2018-04-13
Bolagsstyrningsrapport Forsså Gruppen AB 2018-04-13
Bolagsstyrningsrapport Fiberstaden 2018-04-06
Bolagsstyrningsrapport Hudiksvallsbostäder 2018-03-28

Beslutet skickas till

Bengt Friberg
Kent Lundqvist
Annika Lindfors
Bolagen

Justerandes signatur
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2018-10-09

Kommunstyrelsen

§ 141

Dnr 2018-000159 - 042

Årsredovisningar 2017, Kommunala förbund
Kommunstyrelsen beslutar
att anse att förbunden bedrivit verksamheten i förhållande till det ändamål
kommunfullmäktige har fastställt,
att verksamheten utförts inom de kommunala befogenheterna, samt
att lägga årsredovisningarna till handlingarna.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen 6 kap 1 § har kommunstyrelsen uppsiktsplikt över
kommunalförbund som kommunen är medlem i. Hudiksvalls kommun är
medlem i två kommunalförbund, Inköp Gävleborg och Samordningsförbundet
Gävleborg.
Kommunstyrelsen ska årligen bedöma om förbundens verksamhet varit
förenligt med ändamålen enligt förbundsordningen.
Granskningen av årsredovisningarna, förvaltningsberättelse och
revisionsrapporterna har genomförts av kommunledningsförvaltningen.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) anmäler jäv och deltar inte vid handläggning av
och beslut i ärendet.
Bo Nilsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-09-20 § 131
Tjänsteutlåtande 2018-09-11
Årsredovisning Inköp Gävleborg 2018-04-19
Revisionsberättelse Inköp Gävleborg 2018-04-19
Årsredovisning Samordningsförbund Gävleborg 2018-04-03
Revisionsberättelse Samordningsförbund Gävleborg 2018-08-20
Beslutet skickas till
Bengt Friberg
Annika Lindfors

Justerandes signatur

Kent Lundqvist
Förbunden
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§ 142

2018-10-09

Dnr 2017-000374 - 012

Uppföljning: Intern kontrollplan 2018, Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna uppföljningsrapport för kommunstyrelsens internkontroll för del
av året 2018
Sammanfattning
Kontrollplanen är uppdelad i två delar, en del avser kontroller som berör alla
nämnder utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt och en del avser kontroller
inom kommunstyrelsens egen förvaltning.
Totalt ska fem processer/rutiner kontrolleras under året inom kommunstyrelsens egen verksamhet, två av dessa kontroller har skett hitintills.
Bedömningen av dessa processer som kontrollerats är att de fungerar ganska
bra men behöver förbättras. Övriga processer/rutiner kommer att kontrolleras
innan årsskiftet.
När det gäller kommunstyrelsen övergripande tillsyn av processer/rutiner så är
det fem kontroller som ska ske under året. Fyra av dessa kontroller har
genomförts. Bedömningen av dessa är att utfallet av kontrollen "Att tillförlitliga
ekonomiska rapporter redovisas" är bra men de tre övriga kontrollerna av
utvalda processer/rutiner behöver förbättras. En av de fem kontrollerna,
Följsamhet till tecknade avtal, kan inte utföras på grund av att programmet för
uppföljningen inte har driftsatts.
Förslag på åtgärder för förbättringar av processerna eller rutiner beskrivs i
uppföljningsplaner.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-09-20 § 132
Tjänsteutlåtande 2018-09-13
Uppföljning internkontroll 2018-09-13

Beslutet skickas till

Bengt Friberg
Annika Lindfors

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 143

2018-10-09

Dnr 2017-000312 - 302

Utveckling av Forsa centrum
Kommunstyrelsen beslutar
att hos byggnadsnämnden begära detaljplanläggning för bostäder (inkl
gruppbostäder) på fastigheten Forsa-Lund 1:78 m fl i syfte att nå
kommunfullmäktiges beslut (dnr 2018-213-002) med mål om planerad
inflyttning under år 2021,
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att i samarbete med tekniska
förvaltningen undersöka förutsättningar för alternativa placeringar av den
centrala busshållplatsen i Sörforsa, samt
att de alternativa placeringarna skall presenteras vid en medborgardialog likt de
dialoger som hållits tidigare.
Sammanfattning
Kommunstyrelsens planutskott har arbetat med frågor om utveckling av
Sörforsa kopplad till den fysiska planeringen. Kommunstyrelsen har fått
information om tänkbara utvecklingsinriktningar och beslutade den 11
september 2018 att ärendet skulle tas upp på oktobersammanträdet. Under
mellantiden har kommunen hållit en medborgardialog i frågan.
Planeringsinriktningen om att i detaljplan pröva möjligheten att bygga bostäder
centralt i Sörforsa på fastigheten Forsa-Lund 1:78 m fl omedelbart väster om
livsmedelsbutiken ligger fast. Utifrån medborgardialogen i Sörforsa ska
ytterligare alternativ för placering och utformning av den centrala
busshållplatsen utredas innan beslut kan fattas i ärendet.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Andrea Bromhed (MP), Charliene Kiffer (V), Patrik
Nilsson (SD) och Olle Borgström (S) yrkar bifall till förslaget i skrivelsen.
Bengt-Åke Nilsson (C), yrkar bifall till skrivelsen med följande tillägg:
"att de alternativa placeringarna skall sedan presenteras vid en medborgardialog
likt de dialoger som hållits tidigare."
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till förslaget med BengtÅke Nilssons tillägg, och finner att kommunstyrelsens bifaller detta.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2018-10-03
Planutskottets protokoll 2018-09-11 § 133
Protokoll planutskottet 2018-08-28 § 57
Protokoll planutskottet 2018-04-24 § 33

Beslutet skickas till

Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Hans Gyllow

Justerandes signatur
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§ 144

2018-10-09

Dnr 2018-000285 - 260

Markbyte mellan Hudiksvalls kommun och Holmens
Bruk AB
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna markbytet mellan Holmens Bruk AB och Hudiksvalls kommun.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun och Holmens Bruk AB har i några år förhandlat om
markbyte. Holmen vill byta till sig mark i Friggesund för att kunna utveckla
plantskolan och kommunen vill byta till sig mark i Iggesund för att kunna
behålla sin snötipp där.
I diskussionerna har framförts att Holmen vill att kommunen tar över ett
koloniområde söder om Iggesund och kommunen vill ha mark vid
idrottsplatsen för bland annat parkering. Bytet innebär att kommunen får
tillgång till tätortsnära skog och avstår skogsområden (produktionsskog) norr
och söder om Delångersån till Holmen. Värdet på marken som kommunen
avser avstå till Holmens Bruk AB är enligt värderingen 3 426 000 kronor och
värdet på marken som kommunen erhåller från Holmens Bruk AB är 3 295 000
kronor.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Annika Huber (S), Charliene Kiffer (V), Jan-Erik
Jonsson (C), Yvonne Andersson (SD) och Monika Stigås (KD) yrkar bifall till
allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-09-20 § 133
Tekniska nämndens protokoll 2018-06-11 §71
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2018-06-20

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 145

2018-10-09

Dnr 2018-000415 - 212

Inbjudan till samråd - Översiktsplan 2035 Nordanstigs
kommun
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna förslagna yttrande över Översiktsplan 2035 till Nordanstigs kommun.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har fått möjligheten att yttra sig över förslag till
översiktsplan för Nordanstigs kommun i samrådsskedet. Planeringsavdelningen
har tagit fram ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-09-20 § 134
Yttrande 2018-09-10
Inbjudan till samråd 2018-09-10

Beslutet skickas till

Nordanstigs kommun
Hans Gyllow
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§ 146

2018-10-09

Dnr 2018-000348 - 629

Remiss: "Utkast till lagrådsremiss Stärkt skydd mot
diskriminering i skolan" Ku2018/01543/RS
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna yttrandet.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har på remiss från Kulturdepartementet fått Stärkt skydd
mot diskriminering i skolan, Ku2018/01543/RS. Remissen ska vara
kulturdepartementet tillhanda senast den 11 oktober 2018.
I förslaget föreslås ändringar i diskrimineringslagen (2008:567) och skollagen
(2010:800) i syfte att stärka skyddet mot diskriminering för barn och elever i
sådan verksamhet som regleras i skollagen. Förslagen innebär att Statens
skolinspektion får rätt att som part föra talan om diskrimineringsersättning för
en enskild som medger det i mål om diskriminering i skollagsreglerad
verksamhet. Skolinspektionen ska också kunna utreda anmälningar om
diskriminering på ett effektivt sätt..
Vidare föreslås att tillsynen över diskrimineringslagens bestämmelser om aktiva
åtgärder mot diskriminering flyttas från Diskrimineringsombudsmannen till
Skolinspektionen. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 mars 2019
Lärandeförvaltningen har tagit del av remissen och har inga synpunkter eller
invändningar mot förslagen. Det blir snarare tydligare för skolorna genom att
man kan vända sig till båda myndigheter, Skolinspektionen och
Diskrimineringsombudsmannen, när det handlar om frågor och ärenden om
diskriminering.
Beslutsgång
Gerd Olsson (S), Jan-Erik Jonsson (C) och Jonas Holm (M) yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-09-20 § 136
Tjänsteutlåtande 2018-09-11
Remiss 2018-08-03
Beslutet skickas till

Kulturdepartementet
Lärandenämnden

Justerandes signatur
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§ 147

2018-10-09

Dnr 2018-000289 - 469

Remiss: Gävleborgs handlingsplan för Sveriges
livsmedelsstrategi 2018-2030
Kommunstyrelsen beslutar
att besvara remissen enligt förslag till yttrande.
Sammanfattning
Kommunen har givits möjlighet att yttra sig över Gävleborgs handlingsplan för
Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030. Svar ska inges senast 26 okt 2018 till
Region Gävleborg. Handlingsplanen innehåller åtgärder som berör kommunens
och Hudiksvalls näringslivs AB:s verksamheter. Det är områden gällande fysisk
planering, risk- och sårbarhetsberedskap, tillsyn, upphandling,
livsmedelskonsumtion, utbildning och stödja, utveckla samt främja
företagsetableringar. Kommunen är mycket positiv till att fokus läggs på dessa
viktiga frågor då livsmedelsproduktion bidrar till utveckling i kommunen och är
grunden för ökad robusthet i livsmedelsförsörjningen. Huvuddelen av
kommunens befolkning bor i eller nära anslutning till jordbruksmark och berörs
starkt av dess utveckling samt att alla människor har behov av mat och vatten.
Bifogat ärendet finns statistik över produktionen i Hudiksvall.
Övergripande synpunkter är att de åtgärder som berör kommunen ska
formuleras som en önskan om genomförande då det är upp till respektive
kommun att prioritera de åtgärder som de anser bäst för dess utveckling. För
att handlingsplanen ska ge resultat behöver åtgärderna vara tidsatta.
Handlingsplanen ska ej heller innehålla åtgärder som redan regleras i andra
åtgärdsprogram eller genom lagstiftning.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-09-20 § 135
Yttrande 2018-09-10
Yttrande HNA 2018-08-27
Remiss 2018-06-25
Beslutet skickas till

Region Gävleborg
Åsa Terent
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Kommunstyrelsen

§ 148

2018-10-09

Dnr 2018-000269 - 048

Ökat bidrag till samordningsförbund Gävleborg inför
verksamhetsår 2019
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla begäran om ökad insats under förutsättning att samtliga kommuner
ställer sig bakom samordningsförbundets begäran och att resultatet av
utökningen av bidrag operativt går direkt tillbaka till kommunerna, samt
att ge kommunchefen i uppdrag att till kommunstyrelsens sammanträde i
november, återkomma med uppdragsbeskrivningen för kommunens egna
verksamheter, samt att delge Region Gävleborg denna.
Sammanfattning
Samordningsförbund Gävleborg har begärt utökad insats från medlemmarna.
Samordningsförbundet har erbjudits ett betydligt högre bidrag från staten än
tidigare. En förutsättning för detta är en ökad insats från länets kommuner och
Region Gävleborg. För Hudiksvalls kommun skulle detta innebära en ökad
kostnad från 216 435 kronor till 432 870 kronor.
För att bevilja ett utökat anslag motsvarande 100 % ökning till
Samordningsförbundet 2019, ska de ekonomiska medlen gå till insatser som gör
nytta för flera parter och inte bara gynnar en enhet i en kommun. Medlen bör
gå till verksamhet som ger direkt effekt för brukarna. Det för att verksamheter
ska kunna fungera långsiktigt och inte bli enstaka projekt under kortare
perioder och där medlen används för administration och ökar
medlemskommunernas administration. Vill man driva projekt finns medel att
söka hos ESF, Arvsfonden m fl.
Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) anmäler jäv och deltar inte vid handläggning av
och beslut i ärendet.
Håkan Rönström (M), Bengt-Åke Nilsson (C), Bo Nilsson (S) och Monika
Stigås (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-09-20 § 137
Tjänsteutlåtande 2018-09-06
Förfrågan 2018-06-12
Beslutet skickas till

Samordningsförbund Gävleborg
Bengt Friberg
Kent Lundqvist

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 149

2018-10-09

Dnr 2018-000193 - 007

Revisionsrapport Granskning av leverantörsregister
och leverantörsutbetalningar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att överlämna nedanstående yttrande till kommunrevisionen utifrån av dem
genomförd granskning.
Sammanfattning
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hudiksvalls kommun
genomfört en granskning avseende rutiner kring leverantörsregistret och
hanteringen av inköp och leverantörsfakturor för perioden 1 januari till 31
december 2017. Syftet med granskningen är att bedöma om kommunstyrelsen
har tillräcklig intern kontroll avseende hanteringen av leverantörer och
leverantörsbetalningar.
Revisorernas sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till viss del
har säkerhetsställt en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av
leverantörer och leverantörsutbetalningar.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-09-20 § 138
Tjänsteutlåtande 2018-09-06
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-05-28 §60
Revisionsrapport 2018-04-12

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 150

2018-10-09

Dnr 2008-000385 - 800

Begäran om upphävande av kulturpolitiska
viljeinriktningar
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att upphäva kulturpolitiska viljeinriktningar i Hudiksvall
Sammanfattning
När kultur- och fritidsnämnden bildades 2015 utarbetades en kultur- och
fritidsstrategi för Hudiksvalls kommun. Denna antogs av fullmäktige, kf 201606-20 § 113. Med anledning av att detta föreslås att de av kommunfullmäktige
antagna kulturpolitiska viljeinriktningarna, kf 2009-03-30 § 48, upphävs.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2018-09-20 § 139
Protokollsutdrag Kultur- och fritidsförvaltningen 2018-06-20 §54
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2009-03-30 §48

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 151

2018-10-09

Dnr 2018-000156 - 107

Redovisning av bolagens verksamhet i
kommunstyrelsen - Stiftelsen Hälsinglands museum
Sammanfattning
Stiftelsen Hälsinglands museums VD Gunilla Stenberg och ordförande AnnMargret Knapp, redovisar stiftelsens verksamhet under 2017 och fram till i dag.

Justerandes signatur
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 152

2018-10-09

Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Ingen information eftersom inget möte har ägt rum.
Sundsvallsregionen

Ingen information eftersom inget möte har ägt rum
Övrig information

Kommunchef Bengt Friberg informerar om kommande organisation för
Inköpsfrågor i Gävleborg och branden vid en förskola i Forsa.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 153

2018-10-09

Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Förvaltningsberättelse för Norrtåg AB. Dnr 2018-480-042
2. Minnesanteckningar från nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg.
3 Hälsingerådets sammanträdesprotokoll 2018-08-16
4 Protokoll från Fastighets AB Glysis 2018-06-08
5. Sammanträdesprotokoll från Nya Ostkustbanan. 2018-09-14
6. Protokoll från Samordningsförbund Gävleborg 2018-08-24
7. Protokoll från Företagshälsovårdsnämnden. 2018-09-18
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