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PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-12

Kommunstyrelsen

Plats och tid

Sal A, Guldsmeden, Hudiksvall, tisdagen 12 mars 2019 kl 09:00-11:00

Beslutande ledamöter

Mikael Löthstam (S), Ordförande
Annika Huber (S)
Henrik Persson (S)
Gerd Olsson (S)
Kent Kanon (S)
Jonas Holm (M)
Peter Lagerqvist (M)
Bibbi Segerbrand (M)
Caroline Schmidt (C)
Jan-Erik Jonsson (C)
Erika Söderström (C)
Anton Stark (C)
Charliene Kiffer Goude (V)
Ulrica Högberg (V)
Patrik Nilsson (SD)

Ersättare

Nina Burchardt (S)
Bo Nilsson (S)
Susanne Öst (S)
Andréa Bromhed (MP)
Anita Höglund (M)
Karin Hansson (C)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Anna Guldbrand (C)
Lars Sjögren (L)
Alf Norberg (V)
Peter Åkerström (KD)

Övriga närvarande

Kommunsekreterare Pia Embretsén, kommundirektör Bengt Friberg, personalchef
Maria Larsson, ekonomichef Kent Lundqvist och verksamhetschef Inger Myrsten

Justerare
Justeringens plats och
tid

Patrik Nilsson
Kommunledningsförvaltningen 2019-03-15 kl 14:00

Underskrifter
Sekreterare
Ordförande
Justerare

Pia Embretsén
Mikael Löthstam
Patrik Nilsson
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Sida

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-03-12

2(27)

Sida

3(27)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-12

Kommunstyrelsen

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Instans

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum 2019-03-12
Datum då anslaget
publiceras

2019-03-15

Förvaringsplats för
protokollet

Kommunledningsförvaltningen

Underskrift

Pia Embretsén

Datum då anslaget
tas bort

2019-04-05

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-03-12

Innehållsförteckning
§ 38 Dnr 2019-000002 - 042
Uppföljning av kommunens ekonomi mm ................................................... 6
§ 39 Dnr 2019-000112 - 042
Verksamhetsrapport Kommunstyrelsen 2018 .............................................. 7
§ 40 Dnr 2018-000550 - 001
Delegeringsbestämmelser inom mark- och exploatering ............................ 8
§ 41 Dnr 2018-000471 - 024
Reviderade bestämmelser om omställningsstöd, pension samt
familjeskydd till förtroendevalda ..................................................................... 9
§ 42 Dnr 2017-000296 - 531
Utredning av kommunens bilpool ................................................................ 10
§ 43 Dnr 2018-000063 - 100
Intern kontrollplan 2018, nämndernas uppföljning ................................... 12
§ 44 Dnr 2019-000124 - 100
Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019 ................................................. 13
§ 45 Dnr 2019-000082 - 001
Ansökan om investeringsbidrag till Delsbo Folkets Hus .......................... 14
§ 46 Dnr 2019-000151 - 023
Tillsättning av förvaltningschef Social- och omsorgsnämnden ................ 15
§ 47 Dnr 2019-000103 - 048
Medel för finansiering av digitalisering och övrigt översiktsplanearbete 16
§ 48 Dnr 2016-000225 - 735
Rapport från äldreutredningen ...................................................................... 17
§ 49 Dnr 2019-000137 - 435
Regelverk gällande fisket i Lillfjärden ........................................................... 18
§ 50 Dnr 2014-000130 - 326
Utökning av parkeringsplatser och andra förberedelser inför ny
busstrafik på bankgränd ................................................................................. 20
§ 51 Dnr 2018-000641 - 035
Medborgarförslag om att upprätta planer för kommunens olika
landsbygdsområden......................................................................................... 22
§ 52 Dnr 2016-000147 - 000
Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen och aktuell övrig
information ...................................................................................................... 23
§ 53 Dnr 2016-000142 - 003
Meddelande Kommunstyrelsen .................................................................... 24
§ 54 Dnr 2018-000007 - 001
Anmälan om delegationsbeslut 2019 ............................................................ 25

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

4(27)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

2019-03-12

§ 55 Dnr 2016-000185 - 000
Övriga frågor.................................................................................................... 26
§ 56 Dnr 2019-000201 - 102
Nomineringar till Coompanion Gävleborgs styrelse 2019, samt val av
ombud till årsstämman ................................................................................... 27

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Sida

5(27)

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen

§ 38

2019-03-12

Dnr 2019-000002 - 042

Uppföljning av kommunens ekonomi mm
Sammanfattning
Personalchef Maria Larsson informerar bland annat att sjukfrånvaron har
sjunkit jämfört med vid samma tid förra året. Det visar att verksamheterna
jobbat bra med sjukfrånvaron.
Ekonomichef Kent Lundquist informerar om det ekonomiska läget, utfall sista
februari samt prognos för hela året 2019 från de tre största förvaltningarna
social- och omsorg (-10 miljoner), lärande (-5,5) och tekniska (-2 miljoner).
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§ 39

2019-03-12

Dnr 2019-000112 - 042

Verksamhetsrapport Kommunstyrelsen 2018
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna verksamhetsrapporten för år 2018.
Sammanfattning
Totalt är resultatet för kommunstyrelsen ett överskott motsvarande 756 tkr
jämfört med budget. De största avvikelser beror på mer intäkter än budgeterat
för stadsnätet och statsbidraget för ensamkommande barn i asylprocessen.
Några enheter inom förvaltningen redovisar underskott vilket bland annat beror
på, kostnaderna för externa utredningar tex, Ostkustbanan, högre kostnader
med nya lösningar för växel- och telefonikostnaden samt för en extern konsult
som kommunen anlitat i syfte att komma till rätta med social- och
omsorgsnämndens underskott.
Under året har allmän återhållsamhet gällt för att möta de underskott som
förväntas inom andra områden i kommunen.
En uppföljning av målen har gjorts och flera mål är helt eller delvis uppfyllda.
Även en redovisning av samtliga uppdrag där dess status redovisas om de är
klara, pågår eller inte är påbörjade.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-02-21 § 33
Tjänsteutlåtande 2019-02-14
Rapport 2019-02-14

Beslutet skickas till
Ulrika Wenn
Hans Gyllow
Bengt Friberg
Kent Lundqvist
Maria Larsson

Justerandes signatur
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§ 40
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Dnr 2018-000550 - 001

Delegeringsbestämmelser inom mark- och
exploatering
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna föreslagna delegeringsbestämmelser inom mark- och
exploateringsområdet.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har beslutat att flytta över ansvaret för mark- och
exploateringsområdet från tekniska nämnden till kommunstyrelsen. Som en
konsekvens av detta kommer mark- och exploateringsenheten att tillhöra
kommunledningsförvaltningen. Delegeringsbestämmelserna ändras och
anpassas till dessa nya förutsättningar.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) och Jonas Holm (M) yrkat bifall till allmänna utskottets
förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-02-21 § 31
Tjänsteutlåtande 2019-02-14
Delegering 2019-02-14

Beslutet skickas till
David Östlund
Hans Gyllow

Justerandes signatur
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§ 41

2019-03-12

Dnr 2018-000471 - 024

Reviderade bestämmelser om omställningsstöd,
pension samt familjeskydd till förtroendevalda
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL 18) daterad 2018-09-14
att kommunens Pensionspolicy revideras i enlighet med OPF-KL 18 daterad
2018-09-14
Sammanfattning
Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) styrelse har antagit reviderade
bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda. OPF-KL
18 gäller för förtroendevalda som tidigare omfattats av OPF-KL 14 eller
tillträder vid valet 2018 och inte tidigare omfattats av PBF eller PBF-KL i
kommun, landsting/region eller kommunalförbund.
Kommunfullmäktige fattade den 2018-12-17 § 204 beslut om att anta OPF-KL
18. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för förtroendevalda att
förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i möjligaste mån
anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för anställda inom
kommuner, landsting, regioner och kommunalförbund.
SKL har konstaterat att de bestämmelser som SKL:s styrelse antog i maj 2018
innehöll några otydligheter. De har därför rekommenderat de kommuner som
antagit OPF-KL 18, daterade maj 2018, att fatta ett nytt beslut.
Dent största otydligheten är att en formulering kommer att bli svår att tillämpa.
I den tidigare versionen står det i 2 kap 4 § sista stycket ” eller får
förvärvsarbete i minst motsvarande omfattning” i det nya förslaget är texten
ändrad till ”minst motsvarande omfattning” vilket innebär att ordet
förvärvsarbete tas bort.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-02-21 § 27
Tjänsteutlåtande 2019-02-11
Bilaga 1 2019-02-11
Beslutet skickas till Kommunfullmäktige

Justerandes signatur
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§ 42

2019-03-12

Dnr 2017-000296 - 531

Utredning av kommunens bilpool
Kommunstyrelsen beslutar
att avvakta beslut i frågan för att kunna ta del av Gävle kommuns utvärdering
av avtalet, för fortsatt hantering av utredningsuppdraget.
Sammanfattning
Tekniska nämndens yttrande
I samband med att beslut fattades kring ramar och budget för åren 2018-2021
enades Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om att utreda ifall
kommunens bilpool skulle kunna öppnas för allmänheten. Kommunstyrelsen
beslutade den 12 september 2017 om att utreda om förändringar av
kommunens bilpool skulle möjliggöra att den blir tillgänglig för allmänheten.
Hudiksvalls kommun har möjlighet att skriva avtal med Bilpoolen Mellanslag
AB via Inköp Gävleborgs upphandling för Gävle kommun (avtal 10761).
Kommunens bilpool har fört dialog med Bilpoolen Mellanslag AB för att
teckna ett avtal om två bokningsbara bilar som under kvällar och helger ska
vara öppna att boka för allmänheten. Bilpoolen Mellanslag AB är utifrån samtal
endast intresserade av att, som i Gävle kommun, drifta hela fordonsparken av
bokningsbara bilar i parkeringen under Guldsmeden, idag 15 bilar.
Förutsättningarna i Gävle kommun, enligt avtalet, är idag 15 bilar fördelade på
50 % elbilar och 50 % gasbilar till en kostnad av 69 kr/tim.
Förutsättningarna idag i Hudiksvall för samma fördelning finns inte eftersom
fordonsgas inte kan tankas. Men Bilpoolen Mellanslag AB kan erbjuda 50 %
elbilar och 50 % HVO dieselbilar, laddhybrider eller elhybrider. Samtidigt vill
man då ha möjlighet att justera timpriset eftersom driftskostnaden ökar utifrån
bilparken i Gävle kommun.
Hudiksvalls kommuns bilpool har räknat och jämfört kostnader 2018-01-01–
2018-11-30 utifrån kommunens bilpools mest bokade etanolbil respektive elbil
och kommit fram till följande utifrån gällande taxor:
Elbil RSM 473, 218 bokningar, 422 mil, kostnad:
Hudiksvalls kommuns bilpool

40 282 kr

Bilpoolen Mellanslag AB

47 541 kr

Justerandes signatur
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Etanolbil BLJ 583, 212 bokningar, 1585 mil, kostnad:
Hudiksvalls kommuns bilpool
70 728 kr

Bilpoolen Mellanslag AB

87 975 kr

Beslutsgång
Mikael Löthstam yrkar att kommunstyrelsen avvaktar beslut i frågan för att
kunna ta del av Gävle kommuns utvärdering av avtalet, för fortsatt hantering av
utredningsuppdraget.
Jonas Holm (M) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till Mikael Löthstams
förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-02-21 § 34
Protokoll tekniska nämnden 2019-02-04 § 11
Tjänsteutlåtande tekniska förvaltningen 2019-02-13

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Allmänna utskottet
Ulrika Wenn

Justerandes signatur
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§ 43

2019-03-12

Dnr 2018-000063 - 100

Intern kontrollplan 2018, nämndernas uppföljning
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna redogörelsen.
Sammanfattning
Enligt kommunens internkontrollreglemente ”ska kommunstyrelsen med
utgångspunkt från nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens
samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättringar behövs,
föranstalta om sådana.”
Samtliga nämnder har lämnat in och redogjort för hur de arbetat med
interkontrollen under 2018.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-02-21 § 30
Tjänsteutlåtande 2019-02-14
Sammanställning 2019-02-14

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Annika Lindfors
Ulrika Wenn
Bengt Friberg

Justerandes signatur
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§ 44

2019-03-12

Dnr 2019-000124 - 100

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2019
Kommunstyrelsen beslutar
att anta internkontrollplanen för kommunstyrelsen 2019 med kompletterad
kontrollaktiviteten Analys av sjukfrånvaro, samt
att en delrapportering av internkontrollen sker under hösten till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Det grundläggande syftet med en internkontroll är att det med rimlig grad av
säkerhet ska säkerställas att följande mål uppnås:
Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig och rättvisande finansiell rapportering och information om
verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m.
Kommunens arbete med intern kontroll styrs av ett reglemente och det
praktiska arbetet finns beskrivet i tillämpningsanvisningar.
Kommunledningsförvaltningen lämnar, utifrån en genomförd risk- och
väsentlighetsbedömning, ett antal förslag till internkontrollaktiviteter för
kommunstyrelsens interna kontrollplan 2019. Kontrollplanen är uppdelad i två
delar, en del avser kontroller som berör alla nämnder utifrån kommunstyrelsens
uppsiktsplikt och en del avser kontroller inom kommunstyrelsens egen
förvaltning.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-02-21 § 32
Tjänsteutlåtande 2019-02-12
Bilaga 1-2 2019-02-12

Beslutet skickas till
Annika Lindfors
Ulrika Wenn
Bengt Friberg
Maria Larsson
Kent Lundqvist

Justerandes signatur
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§ 45

2019-03-12

Dnr 2019-000082 - 001

Ansökan om investeringsbidrag till Delsbo Folkets Hus
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Delsbo Folkets hus ett investeringsbidrag på max 401 000 kronor ur
kommunstyrelsens oförutsett,
att utbetalningen sker när föreningen redovisat att Boverket beviljat sin del samt
att föreningen redovisat sin egeninsats mot verifikation, samt
att verifikation mot upparbetade kostnader redovisas.
Sammanfattning
Delsbo Folkets Hus har inkommit med en ansökan om investeringsbidrag.
Köket och dess utrustning, inredning och matta är slitna. Investeringen syftar
till att uppnå en standard som motsvarar restaurangkök. Målsättningen är att
man ska kunna ta emot fler och större konferenser samt fler aktiviteter. Idag är
detta svårt på grund av sliten utrustning.
Enligt en budgetkalkyl uppgår investeringen totalt till 1 338 000 kr. Man söker
statligt bidrag från Boverket med 669 000 kr och 401 000 kr från Hudiksvalls
kommun samt resterande del 268 000 kr finansierar man med egna medel.
På grund av kort ansökningstid till Boverket hanteras ärendet för beslut direkt i
kommunstyrelsen.
Beslutsgång
Charliene Kiffer Goude (V) och Gerd Olsson (S) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-02-21 § 29
Tjänsteutlåtande 2019-01-31
Ansökan 2019-01-30
Bilaga 1 och 2 2019-01-30

Beslutet skickas till
Delsbo Folkets hus
Ekonomienheten
Kultur- och fritidsnämnden

Justerandes signatur
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§ 46

2019-03-12

Dnr 2019-000151 - 023

Tillsättning av förvaltningschef Social- och
omsorgsnämnden
Kommunstyrelsen beslutar
att förordna Marie Palmgren som förvaltningschef för social- och
omsorgsförvaltningen.
Sammanfattning
Reneé Holmbergs tillfälliga förordnande som förvaltningschef för social och
omsorgsförvaltning går ut 2019-06-25. Redan innan hon anställdes som tillfällig
förvaltningschef bestämdes det att kommunen ska gå ut med en ny extern
rekryteringsprocess för förvaltningschefstjänsten under slutet av 2018/början
av 2019.
Den grupp bestående av tjänstemän och politiker som hållit i rekryteringen av
chef för social- och omsorgsförvaltningen har beslutat att föreslå Marie
Palmgren som ny förvaltningschef. På MBL-förhandlingen förordar de fackliga
organisationerna Renée Holmberg till tjänsten som förvaltningschef.
Beslutsgång
Jonas Holm (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-02-21 § 36
Protokoll MBL § 11, 2019-02-17

Beslutet skickas till
Social- och omsorgsnämnden
Marie Palmgren
Personalenheten

Justerandes signatur
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§ 47

2019-03-12

Dnr 2019-000103 - 048

Medel för finansiering av digitalisering och övrigt
översiktsplanearbete
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till byggnadsnämnden att ta fram en digitaliserad översiktsplan,
att kostnaden som maximeras till 605 tkr regleras i samband med bokslut 2019
samt
att finansieringen sker från eget kapital.
Sammanfattning
Byggnadsnämnden har den 28 januari 2019 förordat att översiktsplanearbetet
ska ske digitalt, vilket har många fördelar. Kostnaden beräknas till 605 tkr och
byggnadsnämnden saknar egen finansiering. Kommunen fick i fjol ett
statsbidrag för ökat bostadsbyggande varav en del skulle kunna användas till
detta ändamål. Enligt gällande redovisningsprinciper måste dessa medel
hanteras i bokslut 2018 och förstärka det egna kapitalet. Därför föreslås att
finansieringen regleras i bokslut 2019 och tas från det egna kapitalet.
Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-02-21 § 28
Tjänsteutlåtande 2019-02-08
Protokoll Byggnadsnämnden 2019-01-28 § 11

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden
Ekonomienheten

Justerandes signatur
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§ 48

2019-03-12

Dnr 2016-000225 - 735

Rapport från äldreutredningen
Sammanfattning
Ordföranden i social- och omsorgsnämnden Henrik Persson och
verksamhetschef Inger Myrsten informerar om äldreutredningen.
Informationen omfattar bland annat dagsläget, uppdraget, organisationen, vad
som ska göras och vad som ska uppnås samt utvecklingsområden
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§ 49

2019-03-12

Dnr 2019-000137 - 435

Regelverk gällande fisket i Lillfjärden
Kommunstyrelsen beslutar
Att, som ett första steg i visionen om att skapa en naturlig mötesplats för olika
aktiviteter utmed Lillfjärden, besluta att tillåta fiske året om i Lillfjärden under
förutsättning att fisket bedrivs genom "catch and release",
att fiske från båt eller andra flytetyg är förbjudet,
att förbjuda fiske i kanalen mellan Lillfjärdens tröskel och bron vid Hamngatan
året om för att skydda lekvandrande fisk,
att uppdra till kommunledningsförvaltningen att informera om det nya
regelverket samt placera ut nya informationsskyltar, samt
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag på fortsatt
utveckling av området runt Lillfjärden.
Sammanfattning
Mark- och exploateringsenheten fick våren 2018 i uppdrag av tekniska
nämnden att se över regelverket för fiske i Lillfjärden för att motsvara de
förfrågningar som inkommer.
Gällande regelverk för fiske i Lillfjärden är otydligt, krångligt och mycket
begränsat både i tid och vilken typ av fiskemetod som får användas.
Lillfjärden är en stadsnära resurs att ta tillvara. Att främja fisket i Lillfjärden
ingår i visionen om att skapa en naturlig mötesplats där flera intressegrupper
kan träffas och utöva aktiviteter som knyter an till det rörliga friluftslivet utmed
Lillfjärden. Det skapar förutsättningar för lokala entreprenörer, främjar
besöksnäringen och allmänhetens intressen.
Kommunens miljöstrateg har nyligen avslutat ett Lonaprojekt som syftade till
att uppmärksamma och lyfta Lillfjärden som resurs både ur ett historiskt och
biologiskt perspektiv genom att placera ut informationsskyltar utefter
strandpromenaden. Fisksamhället i Lillfjärden är rikt till antal, arter och
förekomst av stora individer och bedöms utan tvekan klara viss beskattning.
Fågellivet i Lillfjärden är urbant och anpassat till stadsmiljön med dess liv och
rörelse. Ornitologerna som tillfrågats anser därför inte att de nya fiskereglerna
kommer innebära några större störningar på fågellivet.
Beslutsgång
Annika Huber (S), Charliene Kiffer Goude (V) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar
bifall till planutskottets förslag.
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Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2019-02-26 § 22
Tjänsteutlåtande 2019-02-15

Beslutet skickas till
Johan Andreasson
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Åsa Terent
Stefan Barenfelt

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2014-000130 - 326

Utökning av parkeringsplatser och andra förberedelser
inför ny busstrafik på bankgränd
Kommunstyrelsen beslutar
att uppdra till tekniska nämnden att genomföra en ombyggnad av
parkeringsplatser vid Järnvägsparken, i syfte att utöka antalet platser och
möjliggöra en differentiering av parkeringstiden och samtidigt utöka
busshållplatsen på Stationsgatan invid Järnvägsparken för att kunna rymma två
bussar, samt
att finansiering, om maximalt 1,2 Mkr, sker ur kommunstyrelsens
investeringsmedel för 2019.
Sammanfattning
Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun genomför en omfattande satsning
på att bygga ut det hållbara resandet. Både region- och stadsbusstrafiken görs
om och förstärks. Som ett led i detta byggs Bankgränd i centrala Hudiksvall om
med påföljd att de cirka 20 parkeringsplatserna vid Prästgården tas bort. Cirka
en tredjedel av dessa väntas kunna ersättas som kantstensparkeringar i
närområdet på Norra Kyrkesplanaden och Olof Bromans gata. Vid dialog med
företrädare för företagare vid Skvallertorget har framförts önskemål om att ett
antal av parkeringsplatserna vid Järnvägsparken skulle kunna göras om till 1timmesparkeringar för att skapa fler tillgängliga p-platser när de vid Prästgården
försvinner (i nuläget är parkeringstiden maximalt 5 timmar vid Järnvägsparken
och 1 timme vid Prästgården). Järnvägsparken är belägen mellan Stationsgatan
och Bjälkgatan.
Planutskottet har sedan tidigare gett förvaltningen i uppdrag att se över
möjligheten att utöka antalet platser för arbetsplatsparkeringar eftersom det är
ett ökande problem för dem som pendlar in till arbete i staden att hitta p-platser
(§ 58/2018).
Utvecklingen av Kattvikskajen medför ett ökat tryck på de pendlarparkeringar
som främst varit avsedda för tåg- och bussresenärer. Kommunen anser att det
vore en stor fördel att kunna flytta över åtminstone delar av
pendlarparkeringarna från den östra sidan av järnvägsspåren till den västra.
Detta skulle medföra att p-platserna kommer närmare Järnvägsstationen och
pendlarna behöver inte ta hänsyn till ev. bomfällning samtidigt som trycket på
besöksparkeringar på Kattvikskajen kan lätta.
Som ett led i ovanstående har tekniska förvaltningen gjort en första, översiktlig
bedömning över parkeringsplatserna i Järnvägsparken. Genom en förändring av
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p-platsernas utformning och flöden skulle det kunna ske en utökning med ca
25-30 platser. Samtidigt kan parkeringstiderna ses över och differentieras för att
möta olika behov.
I samma område behöver busshållplatsen mitt emot Järnvägsstationen utökas
för att rymma två bussar. Denna åtgärd finns inte med i finansieringen av
ombyggnaden av Bankgränd men är nödvändig för att skapa en optimal linje
där bussarna inte ska behöva gå in för dockning på busstationen. Det är också
mer effektivt att arbetet görs samtidigt som parkeringsplatserna byggs om
eftersom parkområdet kan beröras i bägge fallen.
Uppskattningsvis skulle en åtgärd med projektering och ombyggnad av pplatserna i Järnvägsparken, ombyggnad av busshållplatsen och
återställningsåtgärder i parken kosta ca 1,2 Mkr. Ärendet brådskar om
parkeringsplatserna ska kunna ersätta de vid Prästgården som försvinner när
Bankgränd byggs om under 2019. Åtgärden föreslås därför rymmas inom
kommunstyrelsens investeringsmedel för 2019.
Beslutsgång
Annika Huber (S) och Anton Stark (C) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Beslutsunderlag
Planutskottets protokoll 2019-02-26 § 20
Tjänsteutlåtande 2019-02-15

Beslutet skickas till
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Ekonomienheten
Hans Gyllow
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Dnr 2018-000641 - 035

Medborgarförslag om att upprätta planer för
kommunens olika landsbygdsområden
Kommunstyrelsen beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Sven Eriksson, Forsa, har väckt ett medborgarförslag om att kommunen bör
upprätta planer för landsbygdsområden i kommunen. Som motiv anger han att
det finns planer för Hudiksvalls tätort. Men över hälften av kommunens
innevånare bor utanför tätorten där det finns få eller inga planer alls.
I kommunen pågår ett arbete med att ta fram en ny kommuntäckande
översiktsplan. I arbetet ingår att bedöma utveckling och markanvändning för
landsbygden. Medborgarna kan också själva vara med att påverka
översiktsplanarbetet. Förutom de mer lagstyrda möjligheterna att delta i samråd
och utställning kan medborgare även delta tidigt i processen genom att gå in på
kommunens hemsida där man kan tycka till direkt i en så kallad dialogkarta.
Det är det också många medborgare som gjort. Medborgarnas synpunkter i
dialogkartan kommer att vara en del i översiktsplanarbetet.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-02-21 § 35
Tjänsteutlåtande 2019-02-06
Medborgarförslag 2018-12-13

Beslutet skickas till
Sven Eriksson
Byggnadsnämnden
Hans Gyllow
Stefan Barenfelt
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Dnr 2016-000147 - 000

Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
och aktuell övrig information
Sammanfattning
Hälsingerådet

Ingen information eftersom inget möte har ägt rum. Nästa möte är i morgon 13
mars.
Sundsvallsregionen

Ingen information eftersom inget möte har ägt rum.
Övrig information

Tekniska nämndens ordförande Annika Huber (S) informerar, i anledning av en
artikel i dagens lokaltidning, om nämndens agerande när det gäller en upptäckt
dubbelfakturering inom VA.
Personalchef Maria Larsson informerar, i anledning av en artikel i Dagens
Nyheter, om påtalade allvarliga säkerhetsbrister i personalsystemet Heroma.
som också kommunen använder. Dock har inga incidenter upptäckts i
kommunens system.
Kommundirektör Bengt Friberg informerar om två rättprocesser kommunen är
inblandad i, vad gäller vattenföroreningen vid en brand i Hamre. Dels prövning
av kommunens ansvar vid Mark - och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt
(prövningstillstånd är medgivet) dels prövning av beslut om rening av vattnet i
tre fastigheter vid mark och miljödomstolen i Östersund.
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Dnr 2016-000142 - 003

Meddelande Kommunstyrelsen
Sammanfattning
1. Uppmaning från Sveriges Tivoliägarförening att anordna evenemangsplats.
Dnr 2019-000165
2. Granskning av dataskyddsarbetet inom Hudiksvalls kommun.
Dnr 2019-000024
3. AB Hudiksvallsbostäders protokoll 2019-02-08
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Dnr 2018-000007 - 001

Anmälan om delegationsbeslut 2019
Sammanfattning
Allmänna utskottets protokoll 2019-02-21
Plan- och utvecklingsutskottets protokoll 2019-01-29
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Dnr 2016-000185 - 000

Övriga frågor
Sammanfattning
Fråga från Caroline Schmidt angående vilka åtgärder efter Norrbovägen som är
planerade 2020.
Mikael Löthstam svarar att länsstyrelsen beslutat om en arkeologisk
undersökning inom området, vilket skapar en fördröjning av arbetet som istället
beräknas påbörjas 2021. Trafikverket ska uppmanas att gå ut med information
till berörda och allmänheten angående detta.
Caroline Schmidt frågar om vad som händer kring situationen vid
järnvägsstationen.
Mikael Löthstam svarar att det pågår fortfarande en förhandling mellan
fastighetsägaren till stationshuset och Svenska reseterminaler (SRAB).
Kommunen kan inte gå in i en pågående förhandling som rör två enskilda
parter. Järnvägsstationen omfattas av ett servitut med rätt till väntsal. Det är
Trafikverket som är så kallad härskande fastighet och har möjlighet att åberopa
servitutet. Hur detta ska ske är en fråga som Trafikverket och ägaren
fortfarande diskuterar.
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Dnr 2019-000201 - 102

Nomineringar till Coompanion Gävleborgs styrelse
2019, samt val av ombud till årsstämman
Kommunstyrelsen beslutar
att till styrelsen för Coompanion Gävleborgs nominera Andrea Bromhed (MP)
Mäster Palms gata 2, 824 42 Hudiksvall, samt
att till ombud till årsstämman utse Mikael Löthstam (S), Vindrosvägen 5, 824 51
Hudiksvall.
Sammanfattning
Coompanion Gävleborgs håller sin föreningsstämma den 25 april 2019. Vid
föreningsstämman väljs styrelse och suppleanter för nästkommande år.
Alla medlemmar bereds möjlighet att nominera ledamöter till styrelsen.
Samtidigt ber föreningen att kommunen ska anmäla ombud till årsstämman.

Beslutet skickas till
Coompanion Gävleborg
Andrea Bromhed
Mikael Löthstam
Monika Lindblom
Annika Forslin
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