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§ 122 Presentation av ny räddningschef
Sammanfattning
Den nya räddningschefen Anders Zetterlund presenterar sig för kommunstyrelsen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 123 Redovisning från Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) och
Forssågruppen
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) tillförordnad VD och Forssågruppens VD Tord
Sällström informerar kommunstyrelsen om HNA:s och Forssågruppens verksamhet
avseende det ekonomiska läget för 2015 och 2016.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 124 Projekt Ung i Gävleborg
Dnr 2015-357-142
Kommunstyrelsen beslutar
att, tillsammans med övriga kommuner i länet och Region Gävleborg, medverka i
projektet Ung i Gävleborg, samt
att förklara paragrafen omedelbart justerad.
Sammanfattning
Region Gävleborg kommer att söka 40 miljoner kronor hos Europeiska socialfonden
för Projektet Ung i Gävleborg. Länets kommuner kommer att gå in med 20 miljoner
kronor (33%) i form av arbetstid, totalt blir det 60 miljoner kronor. Samtliga
kommuner i länet kommer att delta. Region Gävleborg är projektägare och
projekttiden sträcker sig från och med februari 2016 till och med 31 december 2017.
Beslutsunderlag


Underlag för beslut från Region Gävleborg 14 augusti 2015



Social- och omsorgsnämndens arbetsutskotts protokoll 24 augusti 2015 § 52

Beslutsgång
Majvor Westberg Jönsson, S, yrkar bifall till kommunens medverkan.
____
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 125 Kommunstyrelsens delårsbokslut med årsprognos
Dnr 2015-355-042
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna delårsbokslut med årsprognos avseende kommunstyrelsens
verksamhetsområde.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har lämnar över delårsbokslut med årsprognos för
kommunstyrelsens verksamhetsområde. Denna ska ingå i kommunens totala
delårsbokslut. Kommunstyrelsens prognos visar på ett underskott på drygt 1,2
miljoner kronor inkluderande anslag från miljöinvesteringsfonden samt
arbetsmarknads- och sociala investeringsfonden.
Beslutsunderlag


Redovisning och prognos från kommunledningsförvaltningen

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 126 Delårsbokslut med årsprognos 2015, för Hudiksvalls
kommun
Dnr 2015-355-042
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över orsaken till äldreomsorgens
prognostiserade underskott, samt
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram den framtida
”pensionspuckeln” och visa ett förslag på hur de avsatta pensionsmedlen ska fördelas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna halvårsbokslut 2015 med årsprognos för Hudiksvalls kommun,
Sammanfattning
Prognos visar på ett årsresultat om - 40,0 miljoner kronor. Resultat före finansnettot
visar - 55,7 mkr. Prognosen för nämnderna inklusive utfall av fonder och
kommunstyrelsens riktade anslag, visar, - 40,9 mkr. I kronor visas störst avvikelse hos
social- och omsorgsnämnden, - 25,4 mkr, där avvikelsen inom IFO är
- 16 mkr och äldreomsorgen, - 11 mkr. Lärandenämnden visar, - 6,5 mkr, där
grundskolan står för – 5,0 mkr. Prognos för tekniska nämnden visar, - 3,9 mkr.
Beslutsunderlag


Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2015



Allmänna utskottets protokoll 18 augusti 2015 § 93

____

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
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§ 127 Budgetuppföljning samt budgetanpassningsåtgärder
och anställningsstopp
Dnr 2015-352-023
Kommunstyrelsen beslutar
att omgående och tillsvidare införa anställningsstopp i Hudiksvalls kommun,
att anställningsstoppet i princip gäller samtliga befattningar,
att eventuella beslut om avsteg från anställningsstoppet ska lyftas en beslutsnivå i
organisationen,
att erbjuda pensionslösningar enbart till medarbetare där tjänster dras in permanent.
Undantag från detta beslutas av kommunstyrelsens arbetsutskott,
att de nämnder/förvaltningar som redovisar underskott ska vidta åtgärder och fatta
beslut om kostnadsreduceringar,
att övriga nämnder/styrelsen ska ta fram kostnadsreducerande åtgärder för att bidra till
att få balans i ekonomin,
att ge kommunledningskontoret i uppdrag att göra en översyn av kommunens
administrativa processer och resurser samt att komma med förslag på hur dessa ska
kunna effektiviseras och begränsas,
att respektive nämnd ser över och beslutar om nya rutiner för framtagande och
äskande av investeringsmedel enligt ärendebeskrivningen nedan,
att respektive nämnd ser över sina respektive delegationer/delegationsnivåer
beträffande inköp av varor och tjänster,
att redovisning av de åtgärder som vidtas ska redovisas till kommunstyrelsen löpande,
samt
att det åligger kommunchefen att följa upp så att rapporteringen sker enligt fattade
beslut.
Reservationer

Till förmån för Caroline Schmidts tilläggsförslag reserverar sig Caroline Schmidt (C),
Jan-Erik Jonsson (C) och Bengt-Åke Nilsson (C).
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanfattning
Med anledning av den ekonomiska situationen i kommunen införs anställningsstopp
omgående. Anställningsstoppet bör gälla tillsvidare och omfatta samtliga befattningar.
Beslut om avsteg från anställningsstoppet ska lyftas en nivå högre i organisationen,
exempelvis från enhetschef till verksamhetschef, från verksamhetschef till
förvaltningschef och från förvaltningschef till nämnd/utskott.
Allmänna utskottet beslutade 18 augusti 2015 att ytterligare besparingsåtgärder
presenteras i samband med kommunstyrelsens sammanträde den 3 september 2015.
För att få kontroll över kostnadsutvecklingen i kommunen och nå balans i budget
senast den 31 december 2016 presenterar ordföranden Mikael Löthstam (S) följande
förslag till anpassningsåtgärder:


Erbjuda pensionslösningar enbart till medarbetare där tjänster dras in permanent.
Undantag från detta beslutas av allmänna utskottet.



De nämnder/förvaltningar som redovisar underskott ska vidta åtgärder och fatta
beslut om kostnadsreduceringar.



Övriga nämnder/styrelsen ska ta fram kostnadsreducerande åtgärder för att bidra
till att få balans i ekonomin.



Kommunledningskontoret får i uppdrag att göra en översyn av kommunens
administrativa processer och resurser samt att komma med förslag på hur dessa
ska kunna effektiviseras och begränsas,



Respektive nämnd ser över och beslutar om nya rutiner för framtagande och
äskande av investeringsmedel enligt ärendebeskrivningen.



Respektive nämnd ser över sina respektive delegationer/delegationsnivåer
beträffande inköp av varor och tjänster.



Redovisning av de åtgärder som vidtas ska redovisas till kommunstyrelsen löpande.



Det åligger kommunchefen att följa upp så att rapporteringen sker enligt fattade
beslut.

Anpassningsåtgärderna ska genomföras med minsta möjliga påverkan på brukare och
kunder.
Den budgetsnurra, som kommunen beslutade om för några mandatperioder sedan, ska
följas.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Nämndens beslut ska finnas i både framtagande av förslag till nya investeringar och i
de äskanden som respektive nämnd gör inför kommunstyrelsens beredning av budget
och investeringsramar för kommande budgetår. Kommunstyrelsens
tillämpningsriktlinjer ska följas när det gäller lokaler och lokalstrategen ska yttra sig
över de framtagna investeringsunderlagen. Från 2016 ska samtliga äskanden vara
kommunstyrelsen tillhanda senast vid april månads utgång.
Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag samt till ordförandens
förslag till anpassningsåtgärder med följande tillägg i första att-satsen: ska genomföras
med minsta möjliga påverkan på brukare och kunder
Bo Nilsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag samt till ordförandens förslag
till anpassningsåtgärder, samt påtalar att formuleringen Anpassningsåtgärderna ska
genomföras med minsta möjliga påverkan på brukare och kunder istället förs in i brödtexten.
Jonas Holm (M), Andrea Bromhed (MP) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till Bo
Nilssons förslag.
Monika Stigås (KD) önskar få antecknat till protokollet att hon tillstyrker Bo Nilssons
förslag.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets
förslag med ordförandens förslag till anpassningsåtgärder, och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till Caroline Schmidts
tilläggsförslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 128 Finansiering av Camp Igge Arena, Iggesund
Dnr 2015-195-805
Kommunstyrelsen beslutar
att Iggesunds IK får flytta fram betalning av det räntefria lånet fram till 2020 som
sedan årligen ska amorteras med 500 000 kronor per år tills lånet är betalt,
att Iggesunds IK inte ska överta kommunens fritidsanläggning Movallen och därmed
upphör avtalet daterat 2012-02-14,
att bevilja Iggesunds IK ett riktat driftbidrag för drift av Camp Igge med 400 000
kronor för 2016 och 300 000 kronor för 2017, 200 000 kronor för 2018 och 100 000
kronor för 2019,
att kommunen får nyttja den nya omklädningsbyggnaden kostnadsfritt fram till 31
december 2019, detta ska regleras i ett avtal mellan parterna,
att det riktade driftbidraget tillförs kultur och fritidsnämndens driftbudget för åren
2016, 2017, 2018 och 2019, samt
att beslutet gäller under förutsättning att Iggesunds IK genomför sina planer med
tillbyggnaden
Reservationer

Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson (C), Jonas Holm (M)
och Håkan Rönström (M) reserverar sig till förmån för Jan-Erik Jonssons förslag.
Sammanfattning
Iggesunds IK kan efter att ha haft Camp Igge Arena i full drift sedan 1 januari 2013
identifiera följande behov för att stärka verksamheten och skapa en stabil ekonomisk
grund.



Behov fler bäddar med åretrunt standard. I och med detta skulle föreningen
kunna fördubbla antalet lag som har på träningsläger på helgerna, vissa helger
även ha tre lag på plats.
Behov av flera toaletter vid stora evenemang. Nu hyrs tillfälliga lösningar in
vilket både är dyrt och inte allt för bekvämt. I nuläget finns ett flertal
förfrågningar på riksturnerande evenemang som vill till arenan.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Behov av fler omklädningsrum vid cuper för att producera ännu mer attraktiva
cuper.

Föreningens lösning på ovanstående är en tillbyggnad av Camp Igge Arena på östra
långsidan.
Denna tillbyggnad planeras innehålla:
 6 st. omklädningsrum.
 1 st. domarrum.
 Ett flertal toaletter för herrar och damer.
 3 st. logement med 12 bäddar i varje.
 Kök och matsal/cafeteria för självhushållning.
 Samlingsrum.
 Tvättstuga och torkutrymmen, finns efterfrågan om att kunna tvätta när man
är på läger.
 Förrådsutrymmen.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Iggesunds IK får flytta fram betalning
av det räntefria lånet fram till 2020 som sedan årligen ska amorteras med 500 000
kronor per år tills lånet är betalt, att Iggesunds IK inte ska överta kommunens
fritidsanläggning Movallen och därmed upphör avtalet daterat 2012-02-14, att bevilja
Iggesunds IK ett riktat driftbidrag för drift av Camp Igge med 400 000 kronor för
2016 och 300 000 kronor för 2017, 200 000 kronor för 2018 och 100 000 kronor för
2019, att kommunen får nyttja den nya omklädningsbyggnaden kostnadsfritt fram till
31 december 2019, detta ska regleras i ett avtal mellan parterna, att det riktade
driftbidraget tillförs kultur och fritidsnämnden driftbudget för åren 2016, 2017, 2018
och 2019 samt att beslutet gäller under förutsättning att Iggesunds IK genomför sina
planer med tillbyggnaden
Beslutsunderlag


Iggesunds IK´s skrivelse, 30 april 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 10 juli 2015



Allmänna utskottets protokoll 18 augusti 2015 § 99

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
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Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till allmänna utskottet för en
remiss till kultur- och fritidsnämnden.
Jonas Holm (M) och Andrea Bromhed (MP), yrkar bifall till Jan-Erik Jonssons förslag.
Ordföranden framställer först proposition om bifall till att ärendet ska avgöras i dag
eller vid senare tillfälle, och finner att kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets
förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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§ 129 Ansökan från Leader Hälsingebygden, om
medfinansiering
Dnr 2015-285-048
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Leader Hälsingebygden beviljas 1 980 755 kronor i medfinansiering att fördela
årsvis för verksamhetsperioden 2015-2021, under förutsättning att programmet ges ett
brett deltagande i området enligt intentionerna, samt
att kostnaden för åren, 2016-2021, beaktas i budget.
Sammanfattning
Den ideella föreningen Leader Hälsingebygden omfattar under programperioden 20152021 samtliga 6 kommuner i Hälsingland samt del av Härjedalens kommun. Leader
Hälsingebygden har en tilldelad budget på ca 40 mkr fördelat mellan EUs
strukturfonder; Jordbruksfonden, Europeiska socialfonden och Havs- och
Fiskerifonden.
Med stöd i kommunens avsiktsförklaring maj 2013, att stödja skapandet av ett nytt
Leaderprogram, ansöker Leader Hälsingebygden om medfinansiering för den
förestående programperioden. Den kommunvisa fördelningen baseras på invånarantal.
För Hudiksvall kommun uppgår beloppet för hela programperioden till 1 980 755 kr,
innebärande 282 965 kr per år i förskott.
Kommunledningsförvaltningen har förslagit att Leader Hälsingebygden beviljas
1 980 755 kronor i medfinansiering att fördela årsvis för verksamhetsperioden 20152021, under förutsättning att programmet ges ett brett deltagande i området enligt
intentionerna.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 8 juni 2015



Allmänna utskottets protokoll 18 augusti 2015 § 100
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Beslutsgång
Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Monika Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet att hon stödjer allmänna
utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 130 Ansökan från Delsbo Byaråd om bidrag till
utsmyckning av Delsbo centrum
Dnr 2015-283-805
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Delsbo Byaråd ett bidrag om 50 000 kronor per år, under fem år med början
2015, för fortsatt utsmyckning av Delsbo centrum, samt
att medel tas ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter i 2015 års budget,
samt
att kostnaden för åren, 2016-2019, beaktas i budget.
Sammanfattning
Delsbo byaråd ansöker om bidrag för utsmyckning av Delsbo centrum. Det gäller
säsongsförvaring, underhåll, utplacering och vattning av blomlådor liksom
säsongsförvaring, underhåll och utplacering av flaggstänger med flaggor m m i Delsbo
centrum. Arbetet har under tidigare år skötts av Delsbo Framtid som i femåriga avtal
erhållit ersättning för detta ideella arbete. Delsbo Byaråd bildades 2015, som en ideell
förening med fokus på frågor för just, Delsbo.
Kommunledningsförvaltningen har förslagit att Delsbo Byaråd beviljas ett bidrag om
50 000 kronor per år, under fem år med början 2015, för fortsatt utsmyckning av
Delsbo centrum, samt att medel tas ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda
utgifter
Beslutsunderlag


Delsbo Byaråd skrivelse, 8 juni 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 24 juni 2015



Allmänna utskottets protokoll 18 augusti 2015 § 101

Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

20 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 131 Ansökan från Pride Hudik om tilläggsbidrag för
festival 2015
Dnr 2014-545-860
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå föreningen Pride Hudiks kompletterande ansökan om 50 000 kr för att täcka
utökade kostnader vid arrangerande av 2015 års Pridefestival.
Reservationer

Andrea Bromhed (MP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beviljade, § 5/2015, den nybildade föreningen Pride Hudik, 150 000
kronor för anordnandet av en Pridefestival. För att täcka uppkomna kostnader ansöker
föreningen nu om ytterligare 50 000 kr. Föreningen har till sin ansökan bifogat en
reviderad budget som omsluter kostnader om 200 000 kr. Bakgrunden till ansökan är
att arrangemanget utökats utan ekonomisk täckning.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att föreningen Pride Hudiks
kompletterande ansökan om 50 000 kr för att täcka utökade kostnader vid
arrangerande av 2015 års Pridefestival, avslås.
Beslutsunderlag


Pride Hudik´s skrivelse, 17 juni 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 10 augusti 2015
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Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till ansökan.
Jonas Holm (M) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

21 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Andrea Bromheds förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

22 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 132 Ansökan från Hedebackens vänner om medel till
förbättring av Hedebackens snökanonsystem
Dnr 2015-228-805
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Hedebackens vänner, genom Hudik Alpin och Friluftsfrämjandet, ett ränteoch amorteringsfritt lån med en löptid om 10 år och med en årlig avskrivning med
90 000 kronor, för att förbättra Hedebackens snökanonsystem enligt ansökan, samt
att lånet ges under förutsättning att övriga finansiärer uppfyller sin del.
Sammanfattning
Hedebackens vänner, en driftförening för Hedebacken bestående av Friluftsfrämjandet
och IF Hudik Alpin har inkommit med en ansökan om medel till förbättring av
Hedebackens snökanonsystem. Föreningen hemställer om lån eller bidrag med
900 000 kronor. Detta för att kunna ge ungdomar en längre nyttjandetid och
framförallt göra backen åkbar till jullovet. För att klara detta erfordras en effektivare
och mer lättskött anläggning. Förutom alpin tävling och träning samt allmän åkning till
lågt pris, pågår skidskoleverksamhet för barn och vuxna.
Investeringen består av: Ny pumpanläggning i befintlig pumpstation, rörgata,
komplettering med ytterligare en snökanon, höjning av ingående avsäkring, förbättring
av väg till pumphus, brunn och dike till brunn m.m. Totalt kostnadsberäknat till
1 700 000 kr. För de resterande 800 000 kronorna har stöd sökts från
Sparbanksstiftelsen och Iggesunds Sociala fond, samt att egna ideella insatser
inberäknats.
Kommunledningsförvaltningen har förslagit att bidrag beviljas med 900 000 kronor till
Hedebackens vänner genom Hudik Alpin och Friluftsfrämjandet för att förbättra
Hedebackens snökanonsystem enligt ansökan, samt att bidraget finansieras genom
ianspråktagande av 400 000 kronor av KS oförutsedda medel i 2015 års budget samt
500 000 kronor beaktas i budget för 2016.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

23 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Hedebackens Vänners skrivelse, 18 maj 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 10 augusti 2015
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Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget med en
årlig avskrivning med 90 000 kronor.
Andrea Bromhed (MP)och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till Håkan
Rönströms förslag.
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar att ärendet ska återremitteras till allmänna utskottet för en
remiss till kultur- och fritidsnämnden.
Ordföranden framställer först proposition om bifall till att ärendet ska avgöras i dag
eller vid senare tillfälle, och finner att kommunstyrelsen ska avgöra ärendet idag.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till allmänna utskottets
förslag med Håkan Rönströms tillägg, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 133 Ansökan från Hudiksvalls Tennisklubb om kommunal
borgen
Dnr 2015-321-045
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja Hudiksvalls Tennisklubb borgen på banklån om 680 000 kronor för utbyte
av energisystem i enlighet med förslag.
Sammanfattning
Hudiksvalls Tennisklubb ansöker om kommunal borgen för ett nytt banklån
uppgående till 680 000 kr. Lånet ska användas till investering i energibesparande
åtgärder såsom, bergvärmepump, utbyte av fläktmotorer och belysning.
Hudiksvalls Tennisklubb anger i sin ansökan att motivet för investeringarna, förutom
kostnadsbesparingar, är miljöförbättringar och arbetsmiljöinsatser.
Kommunfullmäktige i Hudiksvall beslutade i mars, § 40/ 2015, att bevilja
Tennisklubben 222 500 kr i form av ränte- och amorteringsfritt lån med tio års löptid.
Den totala investeringen för energibesparingen uppgår till 1 304 000 kr. Den tänkta
finansiering består av kommunalt avskrivningslån 220 000 kr (beviljat), bidrag från
SISU 400 000 kr (beviljat) samt lån från Nordea om 680 000 kronor (som förutsätter
kommunal borgen). Föreningen anför att Hudiksvalls Tennisklubb sedan många år har
ett befintligt lån hos Nordea med kommunal borgen och att föreningen fullgjort
samtliga betalningar på det lånet på förfallodagen.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att Hudiksvalls Tennisklubb beviljas
borgen på banklån om 680 000 för utbyte av energisystem i enlighet med förslag.
Beslutsunderlag


Hudiksvalls Tennisklubbs skrivelse, 10 juni 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 10 augusti 2015
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Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

25 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 134 Ansökan från Kommuninvest om särskild
medlemsinsats för år 2015
Dnr 2015-259-106
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att i enlighet med Kommuninvest AB:s förfrågan avsätta 4 000 000 kronor i extrainsats
för år 2015 för att snabbare nå upp till en högre insatsnivå. Detta innebär att
kommunen uppnår drygt 50 % av insatskapitalet under 2016.
Sammanfattning
Kommuninvests verksamhetsidé är ”att för sina medlemmar (kommuner och
landsting) främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att skapa varaktigt bästa
villkor för medlemmarnas upplåning samt genom stöd till medlemmarna skapa goda
förutsättningar för deras verksamhet på det finansiella området.”
Hudiksvalls kommun är en av de 272 kommuner och 8 landsting som är medlem i
Kommuninvest. Hudiksvall har varit medlem sedan 2006. Kommunen har hittills ett
insatskapital i bolaget som uppgår till 8 048 677 kronor, vilket motsvarar 217,98
kr/inv. Varje år sker inbetalning till Kommuninvest och en successiv höjning av
insatskapitalet skall ske till den högsta nivån nås. Den motsvarar 900 kr/invånare eller
ca 25 miljoner kronor för Hudiksvalls kommun. Det finns i dagsläget ingen
tidsbegränsning för när de högre nivåerna ska vara uppnådda.
Kommuninvest AB efterfrågar kommunens avsikt att redan år 2015 erlägga en högre
insats än erforderligt till bolaget. Medlem erbjuds efter stadgeändring möjlighet att
göra extrainsatser för att snabbare nå upp till 50 %, 75 % eller 100 % av insatsnivån.
Svaret, som är bindande, ska lämnas senast den 30 oktober och inbetalning ska ske
under 2015.
Detta påverkar inte kommunens årsresultat utan är en flyttning på balansräkningens
tillgångssida, mellan likvida medel och aktier och andelar.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit, att i enlighet med Kommuninvest AB:s
förfrågan avsätta 4 000 000 kr i extrainsats för år 2015 för att snabbare nå upp till en
högre insatsnivå. Detta innebär att kommunen uppnår drygt 50 % av insatskapitalet
under 2016.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Kommuninvests skrivelse, 21 maj 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 10 augusti 2015
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____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

26 (63)

Protokoll

27 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 135 Ansökan från Iggesunds Folkets Hus om stöd till
installation av brandlarm
Dnr 2015-268-805
Kommunstyrelsen beslutar
att upphäva kommunstyrelsens beslut, § 7/2014,
att bevilja Iggesunds Folkets Husförening 300 000 kronor för inköp och installation av
godkänt brandlarm, under förutsättning att redovisad egenfinansiering med 150 000
kronor uppfylls, samt
att finansiering sker genom ianspråktagande av kommunstyrelsens medel för oförutsett
i 2015 års budget.
Sammanfattning
Iggesunds Folkets Hus ansöker om stöd för installation av godkänt brandlarm.
Kostnaden för larmet beräknas till 450 000 kr. Kommunstyrelsen beslutade, § 7/2014,
om ett bidrag med 200 000 kr under förutsättning att föreningen har övrig finansiering
ordnad.
Föreningen har ansökt om medel från Iggesunds Bruks sociala fond och Boverket,
men fått avslag från båda. Genom överskott från egen verksamhet och eget arbete ser
Folkets Hus- föreningen möjligheten att medverka till finansieringen med 150 000
kronor av egna medel. Behovet av stöd från Hudiksvalls kommun är då ytterligare
100 000 kronor utöver de 200 000 kronor som tidigare beslutats under vissa villkor.
Kommunledningsförvaltningen har förslagit att kommunstyrelsens beslut, § 7/2014,
upphävs, att bevilja Iggesunds Folkets Husförening 300 000 kronor för inköp och
installation av godkänt brandlarm, under förutsättning att redovisad egenfinansiering
med 150 000 kronor uppfylls, samt att finansiering sker genom ianspråktagande av
kommunstyrelsens medel för oförutsett ur 2015 års budget.
Beslutsunderlag


Iggesunds Folkets Hus skrivelse, 2 juni 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 10 augusti 2015
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Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

28 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

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

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

29 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 136 Ansökan från Brännås/Brändbo byalag/bygdegård
om bidrag för luftvärmepump
Dnr 2015-260-276
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Brännås/Brändbo Byalag ett energibidrag på 21 500 kronor för
luftvärmepump, samt
att anslå medel ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter.
Sammanfattning
Brännås/Brändbo byalag har ansökt om energibidrag för installation av
luftvärmepump. Ansökan är på 21 500 kronor.
Beslutsunderlag


Bidragsansökan från Brännås/Brändbo byalag, 1 juni 2015



Yttrande från energi- och klimatrådgivaren, 1 juni 2015



Tjänsteutlåtande från tf planeringschef, 1 juni 2015



Allmänna utskottets protokoll 16 juni 2015 § 86

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

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

30 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 137 Ägartillskott till Visit Glada Hudik
Dnr 2015-xx
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja ett ägartillskott till Visit Glada Hudik AB 2015 på 200 000 kronor för extra
merkostnader i samband med uppstarten,
att bevilja ett ägartillskott till Visit Glada Hudik AB 2015 på 100 000 kronor för
styrelsekostnader,
att medlen för detta tas ur kommunstyrelsens konto för oförutsedda utgifter, samt
att beakta Visit Glada Hudik AB:s behov av en budgetförstärkning på 300 000 kronor i
budget för 2016.
Reservationer

Andrea Bromhed (MP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 15 december 2014 att tillsammans med den ideella
föreningen Destination Glada Hudik bilda aktiebolaget Visit Glada Hudik.
Kommunens turistbyrå, evenemangsutveckling och övriga turismfrågor överfördes till
bolaget från och med 1 april 2015. Bolaget erhåller 2,8 miljoner kronor på helårsbasis
för att utföra dessa tjänster. Utöver detta erhöll man för 2015 200 000 kronor för att
täcka uppstartskostnader och servicekostnaden till det länsövergripande bolaget Visit
Hälsingland och Gästrikland AB.
Det har visat sig att uppstartskostnaden klart överstigit de 200 000 kronor man erhöll,
bland annat beroende på dubbelbemanning vid överlämnandet, extra kostnader i form
av marknadsföring etc. Till detta tillkommer arvoden och andra ersättningar till
styrelsen på ca 100 000 kronor som inte heller är budgeterat.
Bolaget har vare sig ekonomiska medel för sitt ägande i Visit Hälsingland och
Gästrikland eller en budget för styrelsekostnaderna inför 2016. Det finns dessutom
behov av ytterligare marknadsföring.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att ett ägartillskott beviljas Visit Glada
Hudik AB 2015 på 200 000 kronor för extra merkostnader i samband med uppstarten,
samt på 100 000 kronor för styrelsekostnader, att medlen för detta tas ur
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

31 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

kommunstyrelsens konto för oförutsedda kostnader, samt Visit Glada Hudik AB:s
behov av en varaktig budgetförstärkning på 300 000 kronor i budget för 2016 beaktas.
Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande av kommunchef Bengt Friberg 25 augusti 2015

Beslutsgång
Uno Jonsson (S), Birgitta Medin (M), Bosse Nilsson (S), Monika Stigås (KD), BengtÅke Nilsson (C) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till förslaget med en mindre
redigering.
Andrea Bromhed (MP) yrkar avslag på förslaget.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till förslaget. Och finner att
kommunstyrelsen bifaller detta.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

32 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 138 Utökade kostnader för datorer inom
lärandeförvaltningen
Dnr 2015-269-042
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja lärandenämnden extra anslag om 4 miljoner kronor för utbyte av datorer
inom lärandeförvaltningen, samt
att kostnaden regleras i samband med bokslut 2015.
Sammanfattning
En ny IT-plattform har införts inom Hudiksvalls kommun. Det övergripande målet
för plattformsbytet är att säkerställa att kommunen på lång sikt har en IT-miljö som är
framtidssäker, tillförlitlig, kostnadseffektiv och som motsvarar verksamhetens krav.
Samtliga skolformer inom lärandeförvaltningen har ett stort antal datorer som inte går
att uppgradera. Datorerna klarar inte kraven i den nya IT-miljön och Microsoft
tillhandahåller ingen support till operativsystemet Windows XP fr om den 16 april
2014. För verksamheterna innebär det bland annat betydande konsekvenser i
undervisningen eftersom det inte går att installera programvaror samt
antivirusprogram. Microsoft släpper heller inga nya säkerhetsuppdateringar vilket
innebär stora säkerhetsrisker. Ytterligare en konsekvens är att Internet Explorer, som
är ett krav för ett antal verksamhetssystem, inte kan uppdateras och då inte fungerar
som webbläsare.
Det är nödvändigt för lärandeförvaltningens samtliga skolformer att göra
plattformsbytet. Datorer behöver bytas ut till en kostnad av 4 miljoner kronor.
Beslutsunderlag


Lärandenämndens arbetsutskotts protokoll 28 maj 2015, § 50



Allmänna utskottets protokoll 16 juni 2015 § 87

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

33 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Gerd Olsson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

34 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 139 Styrande principer för digital samverkan
Dnr 2015-295-005
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta de styrande principer inom informationssäkerhet som utarbetats av företrädare
för merparten av regionens kommuner,
Sammanfattning
Länets kommuner har tillsammans med landstinget tagit fram förslag till styrande
principer för digital samverkan
Styrande principer för digital samverkan innebär att de organisationer som antagit
dem, förbinder sig att upprätthålla en viss överenskommen nivå på arbetet med
informationssäkerhet
De styrande principerna för digital samverkan säkerställer att alla aktörer agerar på ett
likartat, jämförbart och kostnadseffektivt sätt. Principerna leder också till en bredare
och smartare användning av redan gjorda investeringar och principerna minskar risken
för felinvesteringar och särlösningar.
De styrande principerna för samverkan kommer att förvaltas av Region Gävleborg.
Beslutsunderlag


Förslag till styrande principer för digital samverkan 9 juni 2015



Allmänna utskottets protokoll 16 juni 2015 § 79

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

35 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 140 Informationssäkerhetspolicy
Dnr 2015-296-005
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta den förslagna informationssäkerhetspolicyn,
att ge direktiv till kommunens bolag, stiftelse och föreningar att vid respektive bolagsstiftelse- och föreningsstämma besluta om att följa policyn
att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om tillämning för informationssäkerhet
gällande samtliga nämnder, samt
att uppföljning av hur implementeringen går bör ske i april 2016.
Sammanfattning
Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars tillgänglighet,
riktighet, konfidentialitet och spårbarhet.
Region Gävleborg har initierat och samordnat ett arbete där företrädare för merparten
av länets kommuner med kvalificerat konsultstöd har utarbetat styrande principer för
digital samverkan samt två styrdokument gällande informationssäkerhet. Det ena
styrdokumentet är en informationssäkerhetspolicy som antas av kommunfullmäktige,
det andra dokumentet är tillämpning för informationssäkerhet som fastställs av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag


Förslag till informationssäkerhetspolicy 9 juni 2015



Förslag till Tillämpning för informationssäkerhet 9 juni 2015



Allmänna utskottets protokoll 16 juni 2015 § 80

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

36 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 141 Nya avgiftsnivåer för maxtaxa
Dnr 2015-309-706
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa de nya avgiftsnivåerna för maxtaxa i förskola och fritidshem från och med
1 november 2015, samt
att kommande förändringar som beror på indexering av inkomsttaket för maxtaxan
fortsättningsvis delegeras till lärandenämnden för beslut.
Sammanfattning
Skolverket fastställer slutligt statsbidrag för kommande bidragsår senast den sista
december varje år (förordning (2001:160). Statsbidraget betalas ut under förutsättning
att kommunen följer villkoren i förordningen. Förordningen har nu ändrats och
ändringen innebär att inkomsttaket indexeras. Inkomsttaket (hushållets bruttoinkomst
per månad) är idag 42 000 kronor och blir 1 november 2015 42 890 kronor. De nya
högsta avgiftsnivåerna för maxtaxa redovisas nedan:
Förskola

Avgiftstak

Dock högst, i kronor

Barn 1

3%

1287

Barn 2

2%

858

Barn 3

1%

429

Fritidshem

Avgiftstak

Dock högst, i kronor

Barn 1

2%

858

Barn 2

1%

429

Barn 3

1%

429

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

37 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

Statsbidraget kommer att minska men de nya avgiftsnivåerna innebär att kommunens
intäkter kommer att öka i motsvarande omfattning. Den totala effekten blir en
oförändrad budget.
Beslutsunderlag


Lärandenämndens protokoll, 17 juni 2015, § 61



Allmänna utskottets protokoll 18 augusti 2015 § 107

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

38 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 142 Yttrande över revisonens granskning avseende,
löpande redovisning och internkontroll i
redovisningsrutiner
Dnr 2015-122-007
Kommunstyrelsens beslutar
att anta kommunledningsförvaltningens yttrande som kommunens svar till
kommunrevisionen.
Sammanfattning
PWC har på uppdrag av Hudiksvalls kommuns revisorer genomfört en granskning
avseende löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner. Syftet med
granskningen har varit att bedöma om rutiner, system och arbetssätt när det gäller om
kommunens redovisning är ändamålsenlig och säkerställer en rättvisande redovisning
av resultat och ekonomisk ställning.
Revisionens sammanfattande bedömning är att kommunstyrelsen till övervägande del
har säkerställt en tillräcklig och ändamålsenligt intern kontroll avseende
redovisningsrutiner och systemförvaltning.
Revisionen kommenterar följande förbättringsområden,


Löpande dagliga/månatliga/arbetsrutiner och kontroller bör beskrivas i
skriftliga rutin-och processbeskrivningar där sådana saknas. Beskrivningarna
ska finnas tillgängliga för personal som arbetar med ekonomihanteringen.



Kommunens internkontrollplaner bör kompletteras med ytterligare kontroller
kopplade till ekonomihanteringen, främst för kommunstyrelsen men också för
respektive nämnd.

Kommunledningsförvaltningen har framarbetat ett yttrande som svar till
kommunrevisionen.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

39 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Pwc´s rapport, Löpande redovisning och intern kontroll i redovisningsrutiner,
18 mars 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteyttrande, 5 augusti 2015



Allmänna utskottets protokoll 18 augusti 2015 § 97

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

40 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 143 Bekräftelse av borgensförbindelse för Kommuninvest i
Sverige AB
Dnr 2015-243-045
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 4
september 2006 (Borgensförbindelsen), vari Hudiksvalls kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s
(Kommuninvest) förpliktelser, alltjämt gäller, samt att Kommuninvest äger företräda
Hudiksvalls kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och
vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till
Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer, samt
att utse kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam och kommunchef Bengt
Friberg att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning av
detta beslut.
Sammanfattning
För att Kommuninvest ska få bästa möjliga villkor på lånemarknaden finns i stadgarna
ett villkor för medlemskap som omfattar det solidariska borgensåtagandet. Ett
borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i 10 år från den dag åtagandet ingicks.
Hudiksvalls kommun ingick sitt borgensåtagande i september 2006. Därför kommer
kommunen att behöva förnya sitt åtagande.
Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande från ekonomiavdelningen 18 maj 2015



Skrivelse från Kommuninvest 17 mars 2015



Allmänna utskottets protokoll 16 juni 2015 § 88

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

41 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 144 Tillämpning för Varuförsörjningspolicy
Dnr 2015-189-156
Kommunstyrelsen beslutar
att anta prioriterade och extra prioriterade områden, villkor för hemsändningsbidrag
och servicepunkter enligt förslag,
att ovanstående gäller från och med 1 januari 2016.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 25 maj 2015 att anta Varuförsörjningspolicy för
Hudiksvalls kommun samt uppdrog åt kommunstyrelsen att besluta om prioriterade
och extra prioriterade områden, de närmare villkoren för hemsändningsbidrag och
servicepunkter.
Beslutsunderlag


Kommunfullmäktiges beslut 25 maj 2015 § 74



Varuförsörjningspolicy – Hudiksvalls kommun daterad den 2015-03-30



Bilaga 1 – Prioriterade och extra prioriterade områden



Bilaga 2 – Hemsändningsbidrag



Bilaga 3 – Servicepunkter



Allmänna utskottets protokoll 16 juni 2015 § 81

Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

42 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 145 Upphandlingspolicy för hållbara offentliga affärer
Dnr 2015-06-18
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott att besvara remissen.
Sammanfattning
Inköp Gävleborg har lämnat remissomgång två av minst tre remisser av ny
Upphandlingspolicy för Inköp Gävleborgs ägarkommuner med dess bolag och
förbund. Innehållet är till stor del lika som i tidigare versioner men med en ambition
att förenkla språk. Policyn har kortats ner genom att bryta ut ansvar och roller och en
bilaga har gjorts av detta avsnitt.
Avsnittet om ekonomisk hållbarhet kommer att jobbas igenom mer tydligt. Värdet på
upphandling och avtal måste vägas in då det har stor inverkan på den kommunala
ekonomin
Beslutsunderlag


Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer 2015-06-16

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

43 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 146 Remiss – Översyn av den kommunala energi- och
klimatrådgivningen
Dnr 2015-221-579
Kommunstyrelsen beslutar
att anta kommunledningsförvaltningens yttrande som kommunens svar på remiss –
Översyn av den kommunala energi- och klimatrådgivningen.
Sammanfattning
Energimyndigheten har på uppdrag av regeringen utfört en översyn av energi- och
klimatrådgivningen i syfte att vidareutveckla den samt öka samhällsekonomisk
effektivitet. Översynen är sammanställd i en rapport som sänts på remiss till landets
kommuner.
Kommunledningsförvaltningen har framarbetat ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag


Energimyndighetens rapport, ER 2015:14



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 18 juni 2015



Allmänna utskottets protokoll 18 augusti 2015 § 108

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

44 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 147 Tillämpning – Hudiksvalls miljömålsarbete och
åtgärdsprogram 2015
Dnr 2014-392-420
Kommunstyrelsen beslutar
att anta tillämpningen – Hudiksvalls miljömålsarbete och åtgärdsprogram 2015
Sammanfattning
Kommunens miljömålsarbete med åtgärder, berör alla kommunala nämnder och bolag.
Miljömålsarbetet är uppdelat i två delar. En övergripande strategi som antas av
kommunfullmäktige som utgör kommunens prioriteringar gällande miljömålsarbetet
2015-2020, samt ett dokument, Hudiksvalls miljömålsarbete och åtgärdsprogram 2015,
som innehåller konkreta åtgärder om hur Hudiksvalls kommun ska arbeta för att bidra
till att de nationella miljökvalitetsmålen ska uppnås.
Beslutsunderlag


Strategi för miljömålsarbete inom Hudiksvalls kommun 2015-2020, 4 maj 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 4 maj 2015



Allmänna utskottets protokoll, 19 maj 2015, § 70



Kommunstyrelsens protokoll 4 juni 2015, § 100



Hudiksvalls miljömålsarbete och åtgärdsprogram 2015



Allmänna utskottets protokoll 18 juni 2015 § 109

Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

45 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 148 Naturreservat Nianåns utlopp
Dnr 2014-251-265
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till tekniska nämnden att köpa fastighet Fegärde 1:123, 1:124, 1:125, 1:126,
6:1 och 14:1 samt Öränge 4:15, 4:18, 13:1, 14:1 (strömfallsfastighet) och 15:1 för
bildande av kommunalt naturreservat
att kommunens andel på 3 805 000 kronor för inköp av fastighet finansieras genom
miljöinvesteringsfonden, under förutsättning att övriga intressenter skjuter till
erforderliga medel,
att fortsätta arbete för naturreservatsbildning, Nianåns utlopp
Sammanfattning
Till förmån för biologiska värden, näringsliv och rekreation kopplat till
miljökvalitetsmålet Levande sjöar och vattendrag planeras inköp av fastighet Fegärde
1:123, 1:124, 1:125, 1:126, 6:1 och 14:1 samt Öränge 4:15, 4:18, 13:1, 14:1
(strömfallsfastighet) och 15:1 för utrivning av dammar för kraftproduktion och
biotopåterställning av Nianån samt upprättande av kommunalt naturreservat.
Kommunledningsförvaltningen har förslagit att tekniska förvaltningen får i uppdrag att
köpa fastighet Fegärde 1:123, 1:124, 1:125, 1:126, 6:1 och 14:1 samt Öränge 4:15, 4:18,
13:1, 14:1 (strömfallsfastighet) och 15:1 för bildande av kommunalt naturreservat att
kommunens andel av inköp av fastighet finansieras genom miljöinvesteringsfonden
och att fortsätta arbetet för naturreservatsbildning, Nianåns utlopp.
Den totala kostnaden för åtgärden beräknas till 16 380 000 kronor. Övriga finansiärer
är Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, EU, Sportfiskarna,
Vattenavgiftsmedel Nianån och Iggesunds sportfiskeklubb.
Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande från planeringsavdelningen 26 juni 2015



Förslag till reservatsföreskrifter för Nianåns naturreservat

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

46 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen



Planaus protokoll 20 augusti 2015 § 50

Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP), Håkan Rönström (M), Annika Huber (S), Majvor WestbergJönsson (S), Patrik Nilsson (SD), Jan-Erik Jonsson (C) och Daniel Pettersson (V) yrkar
bifall till planutskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

47 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 149 Arbetsordning för kommunfullmäktige
Dnr 2015-354-003
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till gruppledarberedningen för ytterligare beredning.
Sammanfattning
Eftersom en del lagändringar har skett sedan nu gällande arbetsordning för
kommunfullmäktige antogs har det funnits anledning att revidera arbetsordningen.
Kommunledningsförvaltningen har framställt ett förslag till reviderad arbetsordning
med Sveriges kommuner och landstings reviderade normalarbetsordning som
utgångspunkt.

Beslutsunderlag


Arbetsordning för kommunfullmäktige



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 30 juni 2015



Allmänna utskottets protokoll 18 augusti 2015 § 110

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

48 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 150 Avsiktsförklaring för medverkan i investerings- och
etableringssamverkan i Gävleborg – Invest in
Gävleborg 2.0
Dnr 2015-353-141
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunchefen i uppdrag att skriva en avsiktsförklaring till Region Gävleborg
om Hudiksvalls kommuns medverkan i projektet, Invest in Gävleborg 2.0
att avsikten gäller medfinansiering i arbetad tid
att avsiktsförklaringen skrivs i dialog med Hudiksvalls Näringslivs AB och Visit Glada
Hudik AB, samt
att medverkan avser pågående utvecklingsarbeten inom Hudiksvalls kommun med
relevans för projektet och till nytta för kommunens åtaganden.
Sammanfattning
Invest in Gävleborg – investeringsdriven internationalisering, är ett projekt som
bedrivits av Region Gävleborg under perioden 2011-09-01--2014-12- 31. Projektet har
utvecklat en sammanhållande funktion för att hantera investerings-och
etableringsförfrågningar från utländska företag till Gävleborg.
Region Gävleborg kommer att söka strukturfondsprojekt för nästa steg, ”Invest in
Gävleborg 2.0”. Tre regionala fokusområden är föreslagna:
 Avancerad tillverkningsindustri & materialteknik
 Informations- och kommunikationsteknologi (GIS/GIT, sensorteknologi &
bredband, process-IT och datacenter/e-handel)
 Turism (hotell och boendeanläggningar)
Projektets fortsättning syftar till att utöka erbjudandena från Gävleborg och generera
investeringar som bidrar till utveckling av befintliga företag och etablering av nya
företag. Inför ansökan, som kommer att skrivas hösten 2015, undersöker Region
Gävleborg kommunernas avsikter att medverka i projektet. Hudiksvall kan
medfinansiera Invest In Gävleborg 2.0 via arbetad tid och i gengäld erhålla stöd via
projektets konsulter.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att kommunchefen ges i uppdrag att
skriva en avsiktsförklaring till Region Gävleborg om Hudiksvalls kommuns medverkan
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

49 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

i projektet, Invest in Gävleborg 2.0, att avsikten gäller medfinansiering i arbetad tid, att
avsiktsförklaringen skrivs i dialog med Hudiksvalls Näringslivs AB och Visit Glada
Hudik AB, samt att medverkan avser pågående utvecklingsarbeten inom Hudiksvalls
kommun med relevans för projektet och till nytta för kommunens åtaganden.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 1 juli 2015



Allmänna utskottets protokoll 18 augusti 2015 § 111

Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Caroline Schmidt (C), Mikael Löthstam (S) och Majvor
Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

50 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 151 Medfinansiering av projekt Botniska korridoren
Dnr 2015-310-532
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla frågan om medfinansiering av regionalt projekt inom den Botniska
korridoren om sammanlagt 60 000 kr fördelat på tre år, och
att 20 000 kr för 2015 finansierat ur kommunstyrelsens medel för oförutsett medan
återstående finansiering beaktas i budgetarbetet för 2016 respektive 2017.
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har fått en förfrågan från Intresseföreningen Norrtåg om att
delta i medfinansiering av det regionala projektet ”Den Botniska korridoren”.
Projektet har som huvudsyfte att vårda och stärka varumärket Botniska korridoren på
EU- och nationell nivå, vilket bedöms angeläget för att få till stånd framtida
infrastruktursatsningar på särskilt Ostkustbanan. Botniska korridoren är sedan 2013 en
del av EU:s s.k. TEN-T core network, vilket kan ses som ett uttryck för stråkets
betydelse hållbar utveckling i norra Europa.
Aktuellt projekt löper åren 2015-2018 med Intresseföreningen Norrtåg som
projektägare och med deltagande från de fem nordligaste länen (kommuner,
landsting/regioner och länsstyrelser) samt Örebro län.
Kommunen ska vara restriktiv med att åta sig nya kostnader särskilt med tanke på det
ekonomiska läget. Förvaltningen har dock bedömt att deltagandet är angeläget utifrån
det viktiga arbete som pågår med att skapa förutsättningar för dubbelspår på
Ostkustbanan. Medfinansieringsförfrågan för Hudiksvalls kommun avser 20 000 kr för
tre år, totalt 60 000 kr. För innevarande år bör finansiering ske inom ramen för
kommunstyrelsens medel för oförutsett, medan återstående finansiering behöver
hanteras i ordinarie budgetarbete.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens skrivelse 30 juni 2015



Planaus protokoll 20 augusti 2015 § 44

____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

51 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 152 Deltagande i Partnerskap Bergslagsdiagonalen 20162018
Dnr 2014-248-310
Kommunstyrelsen beslutar
att delta i Partnerskap Bergslagsdiagonalen 2016-2018, samt
att kostnaden för detta, 40 000 kr per år, beaktas i budgetarbetet för 2016-2018.
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har fått förfrågan om att delta i Partnerskap Bergslagsdiagonalen
för en ny avtalsperiod 2016-2018 till en kostnad om totalt 120 000 kr.
Partnerskap Bergslagsdiagonalen har bjudit in kommunerna längs stråket samt Region
Gävleborg, Dalarna, Örebro län och Östergötland att delta i fortsatt samarbete kring
Bergslagsdiagonalen under åren 2016-2018, då nuvarande samarbetsavtal upphör vid
utgången av 2015.
Projektet syftar till att skapa förutsättningar för en bättre infrastruktur på väg och
stödja en regionförstoring – allt med målet att stärka och utveckla tillväxt och
konkurrenskraft i berörd del av landet.
För Hudiksvalls kommuns del har deltagandet i partnerskapet främst motiverats av att
den s.k. Trönödiagonalen, som erbjuder en väsentligt bättre framkomlighet till Bollnäs,
omfattas. Däremot går själva vägen som utgör Bergslagsdiagonalen inte i kommunen.
Årsavgiften, som baseras på deltagande kommuners folkmängd, är tänkt att täcka
kostnader för lobbyinsatser och marknadsföring och är på samma nivå som tidigare år.
För Hudiksvalls del skulle kostnaden uppgå till 40 000 kr per år, dvs totalt 120 000 kr
för avtalstiden.
Kommunen har i olika sammanhang tillsammans med andra kommuner i Hälsingland
lyft fram behovet av Trönödiagonalen för att binda samman landskapet på ett bättre
sätt. Samlingen kring Bergslagsdiagonalen har enligt inbjudan pågått sedan 1994 och
har nått framgångar i form av utbyggnadsetapper, standardhöjningar m.m. på delar av
sträckan. Trönödiagonalen är dock fortfarande inte åtgärdad. Det har också ett värde i
att berörda kommuner samlat deltar i partnerskapet.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

52 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

Oavsett om deltagandet fortsätter i partnerskapet eller inte kan kommunen inom
ramen för t.ex. länstransportplanen verka för en utbyggd Trönödiagonal. I beslutet
behöver nyttan av ett deltagande vägas av mot att det i kommunen råder
återhållsamhet mot att åta sig nya kostnader.
Kommunledningsförvaltningen har överlämnat ärendet utan eget förslag.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens skrivelse 6 juli 2015



Planaus protokoll 20 augusti 2015 § 45

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

53 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 153 Detaljplan för Köpmanberget 2:9 mfl i Hudiksvall
Dnr 2015-82-214
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta detaljplan för Köpmanberget 2:9 i Hudiksvall, Hudiksvalls kommun.
Sammanfattning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en byggnad på befintlig kaj för kontor,
konferens och hotell samt anslutande bryggor och parkering. Området ligger på varvet
intill ett populärt rekreationsstråk.
Förslaget till detaljplan har varit ute på samråd. Efter samrådet har förslaget reviderats
bland annat gällande frågor kring huvudmannaskap, fastighetsbildning och
planförfarande och planbeskrivningen har förtydligats.
Förslaget har därefter ställts ut för allmänheten och har kungjorts i tidningen. Mindre
revideringar med anledning av synpunkter efter granskningen har gjorts.
Byggnadsnämnden har godkänt planförslaget och skickat det vidare till
kommunfullmäktige för antagande.
Planau beslutade 20 augusti 2015 att inför kommunstyrelsens behandling av
detaljplanen ska, i förslaget till plan, allmänhetens tillgång till parkeringsplatser och
bryggor klargöras och säkerställas.
Vid kommunstyrelsens sammanträde har planbeskrivningen kompletterats med en
reglering och säkerställning av allmänhetens tillgång till parkeringsplatser och bryggor.
Beslutsunderlag


Planbeskrivning 27 maj 2015



Byggnadsnämndens protokoll 16 juni 2015 § 81



Planaus protokoll 20 augusti 2015 § 47

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

54 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Olle Borgström (S), Andrea Bromhed (MP) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till
planutskottets förslag.
Monika Stigås (KD) önskar få noterat till protokollet att hon tillstyrker planutskottets
förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

55 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 154 Exploateringsavtal till detaljplan för del av
Köpmanberget 2:9 mfl
Dnr 2015-066-214
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna upprättat exploateringsavtal.
Sammanfattning
Tekniska förvaltningen har upprättat ett förslag till exploateringsavtal med markägaren
i samband med detaljplan för Köpmanberget 2:9 m.fl. Avtalet har upprättats för att
fördela ansvar och kostnader emellan parterna.
Planutskottet har lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag eftersom
allmänhetens tillgång till parkeringsplatser och bryggor i detaljplanen inte klargjorts.
Förslaget till exploateringsavtal har kompletterats med säkerställning av allmänhetens
tillgång till parkeringsplatser och bryggor.
Beslutsunderlag


Förslag till exploateringsavtal mellan Hudiksvalls kommun och
Industrifastigheter AB



Tekniska nämndens protokoll 8 juni 2015 § 100



Planutskottets protokoll 20 augusti 2015 § 48

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

56 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 155 Medborgarförslag om att presentera socknar och
byar på hudiksvall.se
Dnr 2015-083-035
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Anneli Westerlund har, i ett medborgarförslag, föreslagit att Hudiksvalls kommun
lägger en flik på webbplatsen hudiksvall.se med rubriken ”socknar och byar” där
sevärdheter, föreningar och annat presenteras.
Kommunikationsavdelningen har yttrat sig över medborgarförslaget.
Det är mycket information som måste rymmas på en kommunal webbplats. Att utöka
antalet flikar skulle göra webbplatsen mer svårläst och besvärligt att navigera på.
Däremot skulle den här typen av information kunna rymmas inom ordinarie struktur.
Kommunikationsavdelningen har löpande dialog med landsbygdsstrategen om hur
kommunikation kan användas för att stödja landsbygdsutvecklingen och i dessa samtal
kommer frågan om hur byar och socknar kan profileras att tas upp.
Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Anneli Westerlund, 24 februari 2015



Tjänsteutlåtande från kommunikationsavdelningen, 26 maj 2015



Allmänna utskottets protokoll 16 juni 2015 § 89

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

57 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 156 Medborgarförslag om laddningsstationer för elbilar i
Hudiksvall
Dnr 2014-340-035
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Gunder Andersson föreslår i medborgarförslag att som ett led i att underlätta för
norska turister som är ägare av elbilar, att besöka Hudiksvall, bör Hudiksvalls kommun
medverka till att det byggs uppladdningsstationer för elbilar.
Energi- och klimatrådgivaren har redovisat följande
Byggandet av laddningsstationer för elbilar är en viktig del av omställningen till fossilfri
fordonsflotta i Sverige. Ansvaret för byggandet av laddningsstationer delas av många
aktörer såsom fastighetsägare, arbetsgivare, kommersiella handelsplatser och offentlig
verksamhet.
Hudiksvalls kommun har färdigställt en laddningsstation vid Brandgaraget i november
2014. Hudiksvalls kommun har en lämplig elanslutning vid Tullhuset där en
snabbladdningsstation kan byggas och underlätta laddningen för norska turister och
resande på Green Highway (Trondheim-Östersund-Sundsvall) på deras eventuella
fortsatta resa söderut.
Hudiksvalls kommuns energi- och klimatrådgivning uppmuntrar och påminner olika
aktörer inom samhällsutveckling att på olika sätt få med ”tankar om laddning av
elbilar” i sin planering.
Hudiksvalls kommun har för närvarande fem egna elbilar i olika verksamheter. Fler
köps in när det finns behov och är motiverat. Medborgarförslaget kan
sammanfattningsvis besvaras med ”arbete pågår”.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Gunder Andersson, 25 juni 2014



Tjänsteutlåtande från energi- och klimatrådgivaren 12 november 2014



Allmänna utskottets protokoll 16 juni 2015 § 91

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

58 (63)

Protokoll

59 (63)

Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 157 Medborgarförslag om ändrad linjedragning för
stadsbussarna i Hudiksvall
Dnr 2014-404-035
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget
Sammanfattning
Marianne Lindell, Hudiksvall, har väckt ett medborgarförslag om ändrad linjedragning
för stadsbussarnas linje 1 i Hudiksvall. I korthet innebär förslaget en ny hållplats på
Kålhagsgatan i närheten av Apoteket och en ny hållplats på Drottninggatans västra
sida invid Läkarhuset samt vissa förändringar av linjenätet. Huvudsyftet är att korta
avståndet mellan bussarna och stadens centrum, bl.a. den centrala livsmedels-affären.
Förslaget har sänts till kollektivtrafikmyndigheten Region Gävleborg och dess
avdelning X-Trafik för yttrande. X-Trafik bedömer att det inte finns någon möjlighet
att förändra linjesträckningen i enlighet med förslaget utan bekostnad av turtätheten,
eftersom linje 1 redan i dagsläget har ont om körtid. Turtätheten är prioriterad för att
nå målet om ökad andel för kollektivtrafiken i det totala resandet.
Mot bakgrund av detta ser kommunledningsförvaltningen inte att förutsättningarna för
att kunna bifalla förslaget är uppfyllda.
Beslutsunderlag


Medborgarförslag från Marianne Lindell, 10 september 2014



Tjänsteutlåtande från planeringsavdelningen, 26 maj 2015



Allmänna utskottets protokoll 16 juni 2015 § 90

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 158 Parlamentarisk grupp för översyn av
samhällsbyggnadsområdet
Dnr 2015-xx
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Siw Karlsson (S), Bo Nilsson (S) (sammankallande), Jan-Erik Jonsson (C),
Håkan Rönström (M), Patrik Nilsson (SD), Andrea Bromhed (MP), Ulrika Högberg
(V), Monika Stigås (KD) och Vakant plats (FP) till parlamentarisk grupp för översyn
av samhällsbyggnadsområdet
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde 4 juni 2015 informerades om att en
parlamentarisk grupp för översyn av samhällsbyggnadsområdet ska tillsättas. Förslag
på representanter ska tas fram av respektive parti för behandling i kommunstyrelsen
efter sommaren 2015.
Beslutsgång
Partierna lämnar sina förslag på representanter.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
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Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 159 Information
Hälsingerådet
Caroline Schmidt (C) informerar om en dag med fokus på Integration samt
presentation av ny chef på arbetsförmedlingen Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig
Gabriella Persson-Thyrell.
Sundsvallsregionen
Har ännu inte haft något möte efter sommaren.
Deltagande 16 oktober målbild 2030 Region Gävleborg
Ordinarie ledamöter samt representant från de partier som inte har någon ledamot i
kommunstyrelsen har möjlighet att deltaga. Gruppanmälan sker genom
kommunledningsförvaltningen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 160 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna,
1. Beslut om avslag Vinnova
Dnr 2015-278-730
2. Detaljplan för del av Köpmanberget 2:8
Dnr 2015-304-214
3. Bostadsmarknadsanalys 2015
Dnr 2015-xx
4. Delårsrapport ÖFM
Dnr 2015-308-042
5. Brev om det kommunala perspektivet på det svenska asylmottagandet
Dnr 2015-504-133
6. Utredning av förutsättningarna för ett tillagningskök på Edsta skola
Dnr 2015-286-622
7. Hudiksvalls bostäder sammanträdesprotokoll 2015-06-12
8. Fastighets AB Glysis protokoll 2015-06-09
9. Glysisvallen AB protokoll 2015-05-05
10. Samordningsförbund Gävleborg – styrelsemöte protokoll 2015-06-03
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-09-03

Kommunstyrelsen

§ 161 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras vid sammanträdet,
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2015-05-26, 2015-06-16 och 2015-08-18
Kommunstyrelsens planutskott 2015-05-21, 2015-06-18 och 2015-08-20
Återrapport av beslut fattade utifrån kommunledningsförvaltningens
delegationsordning 2015-07-06 Bestämmelser för studentmedarbetaravtal.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

63 (63)

