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§1

Redovisning från Hälsinglands Museum

Sammanfattning
Museichef Gunilla Stenberg informerar kommunstyrelsen om Stiftelsen Hälsinglands
Museums verksamhet avseende verksamhetsåret 2014, aktiviteter och utställningar,
samt redovisar aktiviteter som kommer att genomföras 2015.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§2

Uppföljning av ekonomi mm

Sammanfattning
Ekonomichef Staffan Lindvall informerar om kommunstyrelsens om kommunens
förväntade utfall och resultat i bokslut 2014.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§3

Ändrad firmateckning 2015

Dnr 2014-609-060
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam eller
vice ordförande Majvor Westberg Jönsson, jämte kommunchef Bengt Friberg eller
ekonomichef Staffan Lindvall,
att bemyndiga endera kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, kommunchef
Bengt Friberg, ekonomichef Staffan Lindvall 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 Staffan Lindvall, ekonomerna Lena
Johansson, Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Bertil Westerberg, Agneta Johansson,
Jenny Lindberg, Ulrika Sundberg samt Gunnel Sundström. Ordinarie attestant skall
alltid underrättas när generell attesträtt utnyttjas,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice ordföranden Majvor Westberg Jönsson, ekonomichef Staffan Lindvall, ekonomerna Lena
Johansson, Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Bertil Westerberg, Gunnel Sundström,
Jenny Lindberg, Agneta Johansson och Ulrika Sundberg, ekonomihandläggarna
Margaretha Sabee, och Christina Schmidt att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns bankräkningar, samt
Hudiksvalls kommuns plusgirokonton,
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att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice ordföranden Majvor Westberg Jönsson, ekonomichef Staffan Lindvall, ekonomerna Lena
Johansson, Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Bertil Westerberg, Gunnel Sundström,
Jenny Lindberg, Agneta Johansson och Ulrika Sundberg, ekonomihandläggarna
Margaretha Sabee, och Christina Schmidt att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse underteckna utbetalningar från Hudiksvalls kommuns donationsfonders bankräkningar (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, 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),
att bemyndiga ekonomichef Staffan Lindvall, ekonomerna Lena Johansson, Siv
Persson, Ulrika Sundberg och Jenny Lindberg att, två i förening teckna Hudiksvalls
kommun vid ärenden och avtal som berör kommunens medelsförvaltning och
penninghantering (Reglerat enligt beslut ”Ändring av regler för penninghantering”
Kommunstyrelsen 2013-04-25, § 115).
Sammanfattning
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar om ändring av
kommunstyrelsens beslut 2014-12-04, § 56. Ändringen gäller från 2015-02-05.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens skrivelse 4 februari 2015



Kommunstyrelsens beslut 4 december 2014, § 56

____
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§4

Kommunens kvalitet i korthet 2014

Sammanfattning
Kvalitetsstrateg Annika Lindfors informerar kommunstyrelsen om rapporten
Kommunens kvalitet i korthet 2014. Rapporten kommer att delas ut till kommunstyrelsens ledamöter, ersättare, ordförande i nämnderna och förvaltningschefer.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§5

Ansökan om bidrag till Pride 2015

Dnr 2014-545-860
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja föreningen Pride Hudik 150 000 kronor till arrangemanget Pride 2015,
finansierat ur kommunstyrelsens medel för oförutsett.
Sammanfattning
Under 2014 arrangerades Pride i Hudiksvall, med S-kvinnornas organisation som bas. I
arbetet deltog många från andra sammanhang, varför det nu bildats en förening för att
driva arrangemanget.
Ansökan till kommunen är på samma belopp som beviljades förra året,
150 000 kronor.
Ansökan behandlas inte som ett allmänt föreningsstöd utan som ett publikt arrangemang, varför ärendet hanteras av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag


Föreningen Pride Hudiks ansökan om bidrag för Pride 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande 26 januari 2015

Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Andrea Bromhed (MP), Bengt-Åke Nilsson (C), Patrik
Nilsson (SD), Håkan Rönström (M) och Daniel Pettersson (V) yrkar bifall till
Föreningen Pride Hudiks ansökan.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§6

Ansökan från Hagmyrens Travhästägarförening om
bidrag för, Trav i Centrum

Dnr 2015-009-860
Kommunstyrelsen beslutar
att till Hagmyrens Travhästägarförening bevilja ett bidrag på 20 000 kronor, finansierat
ur kommunstyrelsens medel för oförutsett i 2015 års budget.
Sammanfattning
Hagmyrens Travhästägarförening, i samarbete med Travhästägarföreningen Sleipner,
Damklubben och Ponnytravklubben, planerar att arrangera Bygdetravslördag, den 28
februari 2015, på Kattvikskajen i Hudiksvall.
För arrangemanget söks ett bidrag på totalt 20 000 kronor, fördelat enligt:
10 000 kronor för säkerhetsåtgärder (staket, vakter, veterinär, sjukvårdare m.m)
5 000 kronor för utställning med informationsbås (framställs tillsammans med Turistbyrån)
5 000 kronor för tävlingskonferencier, bås för utställare m.m
Beslutsunderlag


Hagmyrens Travhästägarförenings ansökan om bidrag, 13 januari 2015



Allmänna utskottets protokoll 20 januari 2015 § 49

Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Majvor Westberg-Jönsson (S), Patrik Nilsson (SD), Jan-Erik
Jonsson (C), Daniel Pettersson (V) och Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§7

Omfördelning av överskott till ombyggnaden av
lokaler för restaurang- och livsmedelsprogrammet

Dnr 2013-449-631
Kommunstyrelsen beslutar
att återremittera ärendet till lärandenämnden, kultur- och fritidsnämnden samt tekniska
nämnden där följande ska utredas:
1. Vilka kostnader finns för respektive flytt till Broman eller kvarblivande på CUL
(centrum för utveckling och lärande). Jämförelsetal gällande drift, investering och
den samlade kostnadsbilden ska redovisas.
2. Vilka medkostnader finns i händelse av flytt till Broman för att säkerställa möjligheterna för estetisk verksamhet på Broman (danslokal +övriga estetiska lokaler)
3. Hur ser sökbilden ut idag och i framtiden för RL programmet. Analys och konsekvens av detta ska redovisas.
Reservation

Mot beslutet och till förmån för eget förslag reserverar sig Caroline Schmidt (C), JanErik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M) och
Andrea Bromhed (MP).
Sammanfattning
Den första etappen av den planerade samlokaliseringen av gymnasieutbildningen var
ombyggnaden av lokaler för gymnasiesärskolan. Gymnasiesärskolans lokaler är nu
klara och eleverna har flyttat till Bromangymnasiet och tagit lokalerna i bruk från
augusti 2014. Ombyggnaden av lokaler till gymnasiesärskolan blev 5 miljoner billigare
än budgeterat. Enligt en ny kalkyl blir om- och tillbyggnaden av lokalerna till
restaurang- och livsmedelsprogrammet på Bromangymnasiet 4 miljoner dyrare än vad
som budgeterats.
Efter förhandling med nuvarande hyresvärd, Hemfosa Sverige AB, har ett nytt hyresbud lämnats för restaurang- och livsmedelsprogrammets lokaler i Kv. Grottan. Budet
innefattar en viss upprustning och anpassning.
--------------Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Lärande- och kulturnämnden har föreslagit kommunstyrelsen, att omfördela 4 miljoner
kronor från överskottet av ombyggnaden av lokaler till gymnasiesärskolan till ombyggnaden av lokaler för restaurang- och livsmedelsprogrammet.
Beslutsunderlag


Lärande- och kulturnämndens protokoll, 20 november 2014, § 137



Hemfosa Sverige AB,s hyresförslag, 9 december 2014



Allmänna utskottets protokoll 20 januari 2015 § 50



Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 26 januari 2015

Beslutsgång
Håkan Rönström (M) lämnar följande yrkande från moderaterna, centerpartiet och
miljöpartiet: yrkar i första hand på att tidigare lärande och kulturnämndens beslut i
december 2014 ska gälla och flytten av restaurangprogrammet till Broman genomförs
som planerat.
Om det förslaget faller:
Yrkar moderaterna, centerpartiet och miljöpartiet på att hela ärendet med hänvisning
till dess principiella och viktiga karaktär och respekt för huvudprincipen i kommunallagen, att ärendet ska återföras dit det ursprungligen kom ifrån nämligen kommunfullmäktige för slutgiltigt ställningstagande.
Under tiden fram till det att kommunfullmäktige beslutat i frågan får inga bindande
avtal skrivas på för Hudiksvalls kommun med i detta fall Hemfosa AB.
Daniel Pettersson (V) lämnar följande yrkande från socialdemokraterna och
vänsterpartiet: yrkar på återremiss där följande ska utredas av lärandenämnden, kulturoch fritidsnämnden samt tekniska nämnden:
Återremissen ska besvara följande frågeställningar:
1. Vilka kostnader finns för respektive flytt till Broman eller kvarblivande på
CUL (centrum för utvecklings och lärande). Jämförelsetal gällande drift, investering och den samlade kostnadsbilden ska redovisas.
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2. Vilka merkostnader finns i händelse av flytt till Broman för att säkerställa
möjligheterna för estetisk verksamhet på Broman (danslokal +övriga estetiska
lokaler)
3. Hur ser sökbilden ut idag och i framtiden för RL programmet. Analys och
konsekvens av detta ska redovisas.
Sammanträdet ajourneras i 10 minuter, efter 10 minuters ajournering återupptas förhandlingarna.
Ordföranden framställer först proposition om bifall antingen till Daniel Pettersson mfl
återremissyrkande eller om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde, och finner
att kommunstyrelsen bifaller återremissyrkandet, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar att ärendet ska återremitteras röstar JA. Den som röstar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
röstar NEJ. Vinner nej ska ärendet avgöras vid dagens sammanträde.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Mikael Löthstam (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Henrik Persson (S), Annika Huber
(S), Olle Borgström (S), Gerd Olsson (S), Uno Jonsson (S) och Daniel Pettersson (V)
röstar ja,
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson (C), Jonas Holm (M),
Håkan Rönström (M)och Andrea Bromhed (MP) röstar nej,
Patrik Nilsson (SD) avstår från att rösta.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 6 nej-röster, 1 avstår från att rösta,
beslutat återremittera ärendet.
____
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§8

Ekonomiskt bidrag för utfasning av kvicksilverlampor

Dnr 2014-121-317
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tekniska nämnden får en riktad budgetutökning, om 2 250 000 kronor, för att
möjliggöra bidrag för utfasning av kvicksilverlampor, finansierat ur kommunens likvida medel.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har lämnat in en miljöinvesteringsfondsansökan om totalt
2 250 000 kr för stöd till belysningsföreningar för utfasning av kvicksilverlampor. Styrgruppen för ekologisk hållbarhet har berett ärendet och är överens om att kommunen
ska hjälpa belysningsföreningarna i enlighet med ansökan och föreslår att Hudiksvalls
kommun stödjer belysningsföreningarna med halva investeringskostnaden och att
2 250 000 kr avsätts ur miljöinvesteringsfonden i enlighet med ansökan, alternativt att
2 250 000 kr avsätts ur övrig budget i enlighet med ansökan
--------------Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att tekniska nämnden får en riktad
budgetutökning, om 2 250 000 kronor, för att möjliggöra bidrag för utfasning av
kvicksilverlampor, finansierat ur kommunens likvida medel.
Beslutsunderlag


Tekniska nämndens protokoll den 17 februari 2014, § 27



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 9 september 2014



Allmänna utskottets protokoll den 9 december 2014, § 32



Allmänna utskottets protokoll den 20 januari 2015, § 51
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Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Håkan Rönström (M), Andrea Bromhed (MP), Jan-Erik
Jonsson (C) och Uno Jonsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag d.v.s. att
tekniska nämnden får en riktad budgetutökning, om 2 250 000 kronor, för att möjliggöra bidrag för utfasning av kvicksilverlampor, finansierat ur kommunens likvida
medel.
Caroline Schmidt (C) yrkar föreslår att Hudiksvalls kommun stödjer belysningsföreningarna med halva investeringskostnaden, 2 250 000 kronor och att medlen avsätts ur miljöinvesteringsfonden.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Caroline Schmidts förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§9

Remiss – Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart
Gävleborg 2015 – 2020

Dnr 2014-515-633
Kommunstyrelsen beslutar
att uttrycket ”social position” i ingressen på sidan 7, ändras till ”social bakgrund”, samt
att i övrigt, avge yttrande i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning
Region Gävleborg har den 7 november 2014 sänt ut remissversionen av Jämställd och
jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020 - Folkhälsoprogram.
Folkhälsoprogrammet är ett inriktningsdokument med syfte att lyfta fram prioriterade
områden för att främja folkhälsan i Gävleborg. Programmet utgår från tre områden
delaktighet och inflytande, ekonomiska och sociala förutsättningar samt barn och
ungas uppväxtvillkor. Det bygger på den kunskapssammanställning av livsvillkor och
hälsa i länet som genomfördes under 2014. Avsikten är att programmet för Jämställd
och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg ska ses som ett delat ansvar med länsgemensamma möjligheter att stärka och stödja folkhälsoarbetet.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Utifrån de det föreslagna programmet, Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart
Gävleborg 2015-2020- Folkhälsoprogram, har Hudiksvalls kommun inga ytterligare
synpunkter att tillägga då programmet har processats under en längre tid på tjänstemannanivå.
Beslutsunderlag


Remiss, Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg 2015-2020,
10 november 2014



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande/yttrande, 1 december 2014



Allmänna utskottets protokoll 20 januari 2015, § 52

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

18 (36)

Sammanträdesdatum

2015-02-05

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag i sin
helhet.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Andrea Bromheds förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
____

Justerandes
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Delges:
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§ 10 Ombud till kommuninvests föreningsstämma
Dnr 2014-614-119
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Mikael Löthstam (S) till ombud och Caroline Schmidt (C) till ersättare vid
kommuninvests föreningsstämma 2015
Sammanfattning
Kommuninvests föreningsstämma genomförs den 16 april 2015. Varje medlem äger en
röst på den formella stämman.
Beslutsunderlag


Skrivelse från kommuninvest den 3 december 2014, med uppmaning att utse
och anmäla ombud till föreningsstämman 2015.

Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) föreslår Mikael Löthstam (S) till ombud.
Jan-Erik Jonsson (C) föreslår Caroline Schmidt (C) till ersättare för ombud.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

20 (36)

Sammanträdesdatum

2015-02-05

Kommunstyrelsen

§ 11 Avsiktsförklaring – bildande av bolag för att främja
utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan
Dnr 2013-191-509
Kommunstyrelsens beslutar
att Hudiksvalls kommun förklarar sig villigt att delta i bolaget som har till uppgift att
främja en utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan, samt
att det är kommunens avsikt och vilja att delta från bolagsstarten.
Sammanfattning
Region Gävleborg och Landstinget Västernorrland har inkommit med en förfrågan till
kommunerna i Gävleborgs och Västernorrlands län om huruvida de vill delta som
delägare i ett aktiebolag som har till syfte att främja byggandet av ny järnväg på
sträckan Gävle-Härnösand där åtminstone delen Gävle-Sundsvall ska ha dubbelspår.
Utgångspunkten är att ägandet mellan landsting/region och kommuner samt mellan
det två länen fördelas enligt följande: kommunerna i Gävleborg ska sammantaget äga
25 %, Region Gävleborg 25 %, kommunerna i Västernorrland sammantaget 25 % och
Landstinget Västernorrland 25 %.
Allmänna utskottet har föreslagit kommunfullmäktige lämnar avsiktsförklaringen.
Kommunstyrelsen konstaterar att ärendet återkommer då bolaget ska bildas och att
kommunstyrelsen kan ta beslut om att lämna avsiktsförklaring.
Beslutsunderlag


Avsiktsförklaring att bilda bolag Ostkustbanan AB (OKB AB) den 19
november 2014



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 19 november 2014



Region Gävleborg och Landstinget Västernorrlands inbjudan till berörda
parter att delta som delägare i aktiebolag för att främja och påskynda en utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan den 5 december 2014.



Allmänna utskottets protokoll den 9 december 2014, § 44

____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

21 (36)

Sammanträdesdatum

2015-02-05

Kommunstyrelsen

§ 12 Frågor och svar om Dellenbanan och Ostkustbanan
Dnr 2014-463-500
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommun avger svar till Sven Nordström i enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag.
Sammanfattning
Sven Nordström, Hudiksvall, har ställt några frågor till kommunens planeringschef om
framtida användning av Dellenbanan och framfört synpunkter om Ostkustbanans
förändrade dragning invid Hudiksvall.
Kommunledningsförvaltningen har upprättat ett förslag till svar. Frågorna är av sådan
karaktär att svaret bör beslutas av kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 11 november 2014



Allmänna utskottets protokoll 9 december 2014, § 37

Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP) meddelar att hon inte deltar i beslutet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

22 (36)

Sammanträdesdatum

2015-02-05

Kommunstyrelsen

§ 13 Återremiss av Tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, avseende LIS – område DelsboSvanbacken
Dnr 2011-343-212
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till byggnadsnämnden att kommunicera utredningen i ärendet med berörd
intressent vid Svanbacken, Delsbo, samt
att med hänvisning till gjord utredning avsluta ärendet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige antog i februari 2014 ett tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS (§ 4/2014). Beslutet medför att
planen antagits med undantag för område 16 Delsbo, Svanbacken som återremitterades till kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Detta i syfte att se om
området kan minskas ytterligare och ingå som en del i det tematiska tillägget till översiktsplanen.
Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med plan- och bygglovskontoret berett återremissen.
Beslutsunderlag


Kommunfullmäktiges protokoll den 24 februari 2014, § 4



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 september 2014



Planutskottets protokoll den 9 december 2014, § 5

Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C), Andrea Bromhed (MP) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar
bifall till planutskottets förslag.
____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

23 (36)

Sammanträdesdatum

2015-02-05

Kommunstyrelsen

§ 14 Avfallsplan för Hudiksvalls kommun 2015-2020
Dnr 2012-279-455
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta, Avfallsplan för Hudiksvalls kommun 2015-2020
Sammanfattning
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning, som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för
kommunen, och en avfallsplan.
En avfallsplan har tagits fram i samverkan mellan Hälsinglands kommuner och gäller
för perioden 2015-2020. Planen omfattar ett måldokument som beslutas i kommunfullmäktige för hela planperioden, samt ett åtgärdsprogram som beslutas i kommunstyrelsen och som revideras löpande.
Planen har varit utställd under sex veckor och yttranden har inkommit från tre privatpersoner, Länsstyrelsen i Gävleborg, Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd,
lärande- och kulturnämnden samt tekniska nämnden.
Beslutsunderlag


Förslag -Avfallsplan för Hudiksvalls kommun 2015-2020



Tekniska nämndens protokoll den 17 november 2014, § 198



Allmänna utskottets protokoll den 9 december 2014, § 42

Beslutsgång
Håkan Rönström (M), Majvor Westberg-Jönsson (S), Jan-Erik Jonsson (C), Patrik
Nilsson (SD) och Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
___

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (36)

Sammanträdesdatum

2015-02-05

Kommunstyrelsen

§ 15 Medborgarförslag om ställplats för husbilar
Dnr 2014-450-035
Kommunstyrelsens beslutar
att, för en redovisning vid nästa sammanträde med allmänna utskottet och kommunstyrelsen, ge kommunchefen, i samråd med teknisk chef, i uppdrag att se över
kostnader och möjlighet till tillfälliga lösningar under kommande säsong.
Sammanfattning
Gun Persson, Hudiksvall, har i ett medborgarförslag föreslagit att kommunen anlägger
en ställplats för husbilar på, eller i närheten av, Kattvikskajen. Där kan husbilsägarna
mot en avgift tömma latrin och gråvatten, samt parkera. Liknande möjligheter har förslagsställaren erfarit på andra platser både i Sverige och i övriga Europa.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Det är angeläget att besökare har goda möjligheter att gästa Hudiksvalls stad och
kommunen i övrigt. Besöksnäringen är en växande bransch och genom att ta del av
kultur, nöjen, idrott, shopping m m bidrar turisterna till efterfrågan och utveckling av
näringsliv och service.
Frågan om ställplatser för husbilar är dock inte ny. Olika förslag på varierande placeringar har uppkommit tidigare. Tekniska förvaltningen har i uppdrag att se över möjligheterna till en sådan lokalisering. Förutom att välja en lämplig placering bedömer
kommunledningsförvaltningen att det kan finnas en rad avvägningar som måste göras,
bl.a. om det är rimligt att kommunen åtar sig ett ansvar, och i så fall omfattningen på
detta, samt de marknadsmässiga förutsättningarna för en sådan verksamhet.
Kattvikskajen och övriga delar av Västra hamnen är föremål för ett översiktsplanearbete. Kommunledningsförvaltningen anser att frågan om husbilsparkering i området
närmast bör prövas i denna process, där detta ändamål kan vägas av mot andra tänkbara. Översiktsplaneprocessen är öppen och i den kan detta och andra förslag väckas.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att medborgarförslaget ska anses besvarat.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-02-05

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Gun Perssons medborgarförslag, 8 oktober 2014



Kommunledningsförvaltningens yttrande, 26 november 2014



Allmänna utskottets protokoll 20 januari 2015, § 55

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

25 (36)

Protokoll

26 (36)

Sammanträdesdatum

2015-02-05

Kommunstyrelsen

§ 16 Västra hamnen
Dnr 2012-480-214
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagen inriktning för arbetet med att utveckla Västra hamnen,
att utse kommunstyrelsens planutskott till att utgöra politisk styrgrupp för utvecklingsarbetet för Västra hamnen,
att kommunfullmäktiges gruppledare adjungeras till planutskottet när ärendet om
Västra hamnen behandlas, samt
att uppdra till den politiska styrgruppen att fastställa tidplan för arbetet, inom beslutade kostnadsramar göra nödvändiga prioriteringar samt fatta andra sedvanliga
projektstyrningsbeslut.
Reservationer

Mot beslutet och till förmån för Andrea Bromheds förslag reserverar sig Jonas Holm
(M), Håkan Rönström (M) och Andrea Bromhed (MP).
Sammanfattning
Kommunens översiktsplan från 2008 har reserverat hela Hudiksvalls inre hamn som
ett utredningsområde. En hel del planstudier, visionsarbeten m.m. har gjorts genom
åren men översiktsplanen betonar att det har saknats en sammanhållen vision över hur
området kan bidra till att skapa intressanta verksamhetsmiljöer och attraktivt boende.
Översiktsplanen slår fast att området har en mycket stor potential för Hudiksvalls utveckling.
Kommunfullmäktige har därefter delat upp planarbetet för hamnen i delar.
Plan- och bygglovskontoret, tekniska förvaltningen och kommunledningsförvaltningen
har gemensamt tagit fram ett förslag till inriktning med att utveckla Västra hamnen
som bildar en ny stadsdel i Hudiksvalls stad. Arbetet rymmer de tre huvudprocesserna
planering, mark och exploatering samt genomförande. Arbetet behöver stödjas av en
informations- och kommunikationsprocess. Processerna går in i varandra och behöver
hållas ihop för att nå framgång. Utvecklingsarbetet siktar på ett färdigt beslutsunderlag
för inriktningen på kajutformning tredje kvartalet 2015 och antagandebeslut i fullJusterandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

27 (36)

Sammanträdesdatum

2015-02-05

Kommunstyrelsen

mäktige om fördjupad översiktsplan fjärde kvartalet 2015. Parallellt med detta pågår
arbete med utformning av detaljplan och förberedelse för marköverlåtelser.
Arbetet med att utveckla Västra hamnen och Kattvikskajen har högsta prioritet från
kommunledningens sida. Det fortsatta arbetet har utifrån det utformats när det gäller
tidsaspekten för att påskynda det slutliga genomförandet.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 12 januari 2015



Planutskottets protokoll 22 januari 2015, § 11

Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP) yrkar att den politiska styrgruppen utvidgas till att omfatta alla
partier som finns i kommunfullmäktige, samt att Handlingsplan Västra hamnen byter
namn till Handlingsplan för hamnområden i Hudiksvalls centrum för att få en mer sammanhållen handlingsplan, vilket är av stor vikt vid marknadsföring och kommunikation till
intressenter.
Sammanträdet ajourneras i 10 minuter, efter 10 minuters ajournering återupptas förhandlingarna.
Kommunstyrelsen enas om att gruppledarna får en insynsplats (adjungeras)i planutskottet när frågan om Västra hamnen behandlas.
Caroline Schmidt (C) och Patrik Nilsson (SD) yrkar bifall till planutskottets förslag
med tillägget att gruppledarna får en insynsplats.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Andrea Bromheds förslag om namnändring av planen, och finner att kommunstyrelsen avslår detta.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall eller ej till planutskottets förslag med tillägget att gruppledarna får en insynsplats i planutskottet när Västra hamnen
behandlas, och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

28 (36)

Sammanträdesdatum

2015-02-05

Kommunstyrelsen

§ 17 Politikerombud för föreningen Sveriges Ekokommuner
Dnr 2015-010-102
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Majvor Westberg-Jönsson (S) till politikerombud och Andrea Bromhed (MP)
till ersättare i föreningen Sveriges Ekokommuner
Sammanfattning
Sveriges Ekokommuner är en frivillig sammanslutning för kommuner, landsting och
regioner som samarbetar för en hållbar utveckling och har förnärvarande 97 medlemmar. Hudiksvalls kommun har varit medlem sedan 2002. Varje medlem
representeras av två personer, en politiker och en tjänsteman. Båda har rösträtt vid
föreningens årsmöte. Politikerombud har från Hudiksvall har under förgående mandatperiod varit Majvor Westberg-Jönsson (S) och tjänstemannakontakten har varit
kommunekolog Åsa Terent.
Beslutsunderlag


Skrivelse från Sveriges Ekokommuner den 8 januari 2015, med uppmaning att
utse och anmäla politikerombud för föreningen Sveriges Ekokommuner under
mandatperioden

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

29 (36)

Sammanträdesdatum

2015-02-05

Kommunstyrelsen

§ 18 Motion om ”En väg in i kommunen”
Dnr 2012-467-008
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bifalla den del som avser företagslots och i övrigt anse motionen besvarad.
Sammanfattning
Sven-Åke Thoresen (S), har i en motion inlämnad till kommunfullmäktige,
7 november 2012, föreslagit att Hudiksvalls kommun inrättar en företagslots i
kommunen, enligt Malmömodellen. Genom att samla tjänstemän från olika förvaltningar som en företagare kan behöva ha kontakt med på ett ställe, skulle servicenivån höjas och företagaren skulle snabbare få hjälp.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Den 16 juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att bevilja 2 685 000 kronor ur
Hudiksvalls kommuns social- och arbetsmarknadsfond till ett 3-årigt projekt för att
förbättra företagsklimatet i Hudiksvalls kommun. Projektet är indelat i tre områden.


Deltagande i SKLs utbildningsprogram Förenkla helt enkelt, vilket innefattar
en handlingsplan för hur kommunen kan bli bättre på att möta företag. Utbildningen börjades i september 2014 och pågår även under våren 2015.



Projektledare/Företagslots är anställd i projektet fr.o.m. december 2014.
Personen i fråga kommer att arbeta med att skapa en funktion som benämns
företagslots tillsammans med kommunens berörda förvaltningar och HNA.



Förbättringsarbete avseende information till företag. En hel del idéer har framkommit under utbildningen Förenkla helt enkelt. Dessa idéer kommer att leda
till åtgärder som återfinns och specificeras i handlingsplanen.

Miljö- och räddningsnämnden har ställt sig positiv till idén om företagslots men att
formerna för en sådan får arbetas fram gemensamt mellan berörda förvaltningar och
HNA.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

30 (36)

Sammanträdesdatum

2015-02-05

Kommunstyrelsen

Social och fritidsnämnden har beslutat att bifalla motionen. De anser att förslaget är
positivt och att de kan bifalla motionen utifrån de förutsättningar och behov som finns
i Hudiksvalls kommun.
Tekniska nämnden har beslutat att bifalla motionen, men samtidigt bredda uppdraget
till att initialt studera fler metoder.
Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) har i enlighet med motionen ansett att möjligheten
om inrättandet av en företagslots bör utredas av kommunledningsförvaltningen, men
föreslår att utredningen inte begränsas till Malmö stads modell utan inbegriper andra
modeller, bland annat SIS:s standard för Företagslots.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att motionen ska anses vara besvarad.
Beslutsunderlag


Sven-Åke Thoresens (S), motion, 7 november 2012



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2 december 2014



Allmänna utskottets protokoll 20 januari 2015, § 56

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

31 (36)

Sammanträdesdatum

2015-02-05

Kommunstyrelsen

§ 19 Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
samt allmän information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Ordföranden Mikael Löthstam, informerar från senaste mötet med Hälsingerådet;
Sven-Erik Lindestam (S) Söderhamn valdes till ordförande och Caroline Schmidt (C)
Hudiksvall till vice ordförande i Hälsingerådet för innevarande mandatperiod, i övrigt
var aktuella frågor bl.a. Världsarven och vindkraft, Norra Stambanan och Hälsingeturism.
Sundsvallsregionen

Sundsvallsregionen har möte nästa fredag 13 februari då bl.a. samverkansavtal ska
tecknas.
Allmän information

Ordföranden Mikael Löthstam informerar om att kommunstyrelsen kommer att bjuda
in polisens lokalområdeschef till ett sammanträde under våren.
Kommunchef Bengt Friberg informerar om hur kommunen agerar kring grundvattenföroreningen i Idenor som uppstått efter en räddningsinsats av en brinnande fastighet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

32 (36)

Sammanträdesdatum

2015-02-05

Kommunstyrelsen

§ 20 Fråga om ärende på nästa planutskott
Kommunstyrelsen beslutar
att detaljplanen avseende Östra hamnen behandlas vid planutskottet vid senare tillfälle.
Reservationer

Mot beslutet reserverar sig Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M) och Andrea
Bromhed (MP).
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde väcker Håkan Rönström (M) frågan om att den
färdigberedda detaljplanen avseende Östra hamnen hos plan- och byggnadsnämnden,
redovisas vid kommunstyrelsens planutskott den 19 februari och kommunstyrelsen
den 5 mars för beslut i kommunfullmäktige den 30 mars.
Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till ovanstående förslag.
Mikael Löthstam (S) yrkar att ärendet behandlas vid senare tillfälle.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till Håkan Rönströms förslag
eller till det Mikael Löthstams (det egna) förslaget, och finner att kommunstyrelsen
bifaller det egna förslaget, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till Mikael
Löthstams förslag röstar JA. Den som röstar bifall till Håkan Rönströms förslag röstar
NEJ. Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat att detaljplanen avseende Östra
hamnen, redovisas vid kommunstyrelsens planutskott den 19 februari osv.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Mikael Löthstam (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Bo Nilsson (S), Annika Huber (S),
Olle Borgström (S), Gerd Olsson (S), Ingvar Persson (S) och Daniel Pettersson (V)
röstar ja.
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson (C), Jonas Holm (M),
Håkan Rönström (M), Andrea Bromhed (MP) och Patrik Nilsson (SD) röstar nej.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-02-05

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster med 7 nej-röster beslutat att detaljplanen avseende Östra hamnen behandlas vid planutskottet vid senare tillfälle.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

33 (36)

Protokoll

34 (36)

Sammanträdesdatum

2015-02-05

Kommunstyrelsen

§ 21 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
Dnr 2015-019-012
1

Verksamhetsrapport Hudiksvalls turistbyrå 2014
Dnr 2014-044-403

2

Bidrag för energi- och klimatrådgivning för 2015
Dnr 2014-504-133

3

Skrivelse till Migrationsverket om att det kommunala perspektivet på det
svenska asylmottagande saknas, samt svar från Migrationsverket
Dnr 2014-611-114

4

Skrivelse ang centralisering av polisledningen i Hälsingland, samt svar från
polismyndigheten
Dnr 2013-191-509

5

Avsiktsförklaring till delägarskap i aktiebolag för att främja och påskynda utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan
Dnr 2013-352-141

6

Projekt Varselpaketet, innovationsmiljö Hudiksvall/katalysator 2.0
Dnr 2015-015-100

7

Rapport Kommunens kvalitet i korthet

8

Uppföljning av kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut
Dnr 2014-532-042

9

Delårsbokslut 2014 för Inköp Gävleborg

10

Styrelseprotokoll IFTAC AB 2014-09-30

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-02-05

Kommunstyrelsen

11

Inbjudan till årsstämma SKL Kommentus AB

12

Protokoll Glysisvallen AB 2014-10-01

13

Protokoll Inköp Gävleborg 2014-11-24

14

Protokoll från AB Hudiksvallsbostäder 2014-12-12

15

Protokoll från Regionstyrelsen 2014-12-05

16

Protokoll Pensionärsrådet 2014-12-08

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-02-05

Kommunstyrelsen

§ 22 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet:
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2014-12-09 och 2015-01-20
Planutskottet 2014-12-09 och 2015-01-22
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

36 (36)

