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§ 162 Redovisning av Iftac AB:s verksamhet
Iftac AB:s ordförande Barry Gustavsson och VD Karin Nygårds Skalman informerar
kommunstyrelsen om Iftac AB:is verksamhet avseende verksamhetsområde, ekonomi
och framtiden m.m.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2015-10-01
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§ 163 Budgetuppföljning
Sammanfattning
Ekonom Lena Johansson redovisar för kommunstyrelsen resultaträkning januari –
augusti 2015, nämndernas nettokostnader januari – augusti 2015, nämndernas nettokostnader per månad 2014-2015, personalkostnader per månad 2014-2015, antal årsarbetare per månad samt sjukfrånvaro per månad.
Månadsuppföljningen för perioden januari – augusti 2015 visar på ett positivt resultat
på 26 mkr. Resultat före finansnetto är 0,2 % av summan av skatteintäkter och statsbidrag/utjämning. Likvida medel uppgår till 79,2 mkr per den 31 augusti.
Nettoinvesteringarna uppgår till 93,7 mkr, varav 76,5 mkr avser skattefinansierad verksamhet och 17,2 mkr affärsmässig verksamhet. Verksamheternas nettokostnader har
ökat med 6,7 % jämfört med förra året, medan skatteintäkter och statsbidrag har ökat
med 3,4 %. Personalkostnaderna är 3,6 % högre än förra året. Sjuklönekostnadernas
andel av de totala personalkostnaderna är 1,9 % och motsvarande andel 2014 var 1,7
%.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 164 Rapportering av budgetanpassningsåtgärder
Dnr 2015-352-023
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporteringen
Sammanfattning
Kommunchef Bengt Friberg redovisar vilka åtgärder som på kort och lång sikt
kommer att vidtas med anledning av de budgetanpassningsåtgärder som kommunstyrelsen beslutade om vid sammanträde 3 september 2015. Kommunstyrelsen beslutade då att redovisning av de åtgärder som vidtas ska redovisas till kommunstyrelsen
löpande.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 165 Ansökan om medel för ombyggnad av hörsal
Hälsinglands museum
Dnr 2015-326-138
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Hälsinglands museum 350 000 kronor för ombyggnad av en av museisalarna
till hörsal, samt
att medel tas ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter
Ärendet
Hälsinglands museum har inkommit med ansökan om 350 000 kr för att kunna bygga
om en av museisalarna till hörsal/pedagogisk samlingssal samt handikapptoalett.
Idag saknar Hälsinglands museum anpassade lokaler för verksamheten när föredrag,
fortbildningar, äldrearbetet HHL och pedagogiska aktiviteter för barn m.m. ska
genomföras. Idag ”kolliderar” offentliga arrangemang ofta med ”pedagogiska
ambitioner ”och vanliga museibesökare. Tidsplanen för ombyggnaden är 2015-09-15 –
2016-03-31.
I ansökan redovisas följande kostnadskalkyl: Boverket har beviljat 760 000 kr, Region
Gävleborg beviljar 350 000 kr ”under förutsättning att Hudiksvalls kommun bidrar
med minst samma summa (KKN 2015/149), Hudiksvalls kommun 350 000 kr,
Hälsinglands museum 265 000 kr bestående av delvis eget arbete, Totala kostnaden
blir 1 725 000 kr.
Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande 1 september 2015



Ansökan om medel för hörsal i Hälsinglands museum 2 juli 2015



Allmänna utskottets protokoll 2015-09-15 § 119

____
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§ 166 Remiss: En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24)
Dnr 2015-196-100
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna nedanstående synpunkter på betänkandet En kommunallag för framtiden
(SOU 2015:24)
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har, inbjudits av Finansdepartementet, att yttra sig över slutbetänkandet En kommunallag för framtiden (SOU 2015:24) senast den 30 oktober
2015.
Lagen är utformad utifrån ett medborgarfokus och ska bidra till en mer professionell
och effektiv kommunal verksamhet.
Yttrande

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram följande synpunkter på betänkandet:
Förslaget till ny kommunallag är en modernisering av lagen från 1991 och nödvändig
för att följa med i tiden. Förslaget har utgått från ett tydligt medborgarperspektiv.
Lagen föreslås innehålla fler kapitel och en viss omdisponering, detta kan anses rörigt
och det kan behövas förtydliganden och hänvisningar, ett exempel på detta problem är
reglerna om jäv som måste återkomma på flera ställen.
Förslagen när det gäller den elektroniska anslagstavlan ligger väl i tiden och framstår
som angelägna och naturliga.
Förslaget om att vidga rätten till att överklaga kommunala beslut till att också gälla
företag och ideella föreningar kommer förmodligen att öka antalet överklaganden samt
försvåra och försena kommunernas beslutsprocesser. Laglighetsprövning har också i
sitt syfte haft tydligt medborgarfokus vilket kan motverkas av att låta prövningsmöjligheten utvecklas till ett verktyg för tydliga partsintressen.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Det är intressant att lagen öppnar för försök med majoritetsstyre med medföljande
regler som garanterar insyn för partier som finns representerade i fullmäktige, men inte
har ledamöter i styrelsen.
Hudiksvalls kommun instämmer i, den av Sveriges kommuner och landstings påtalade,
bristen att det inte finns med något förslag som ska göra det enklare för kommuner att
samverka för att klara behovet av specialistkompetens inom olika områden.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande: Remissyttrande En
kommunallag för framtiden



Allmänna utskottets protokoll 2015-09-15 § 116
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§ 167 Medborgardialog i Hudiksvalls kommun
Dnr 2015-387-009
Kommunstyrelsen beslutar
att anta Policy för medborgardialog, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att besluta om Tillämningar för medborgardialog.
Sammanfattning
På initiativ av demokrati- och kvalitetsberedningen har frågan, om införande av medborgardialog som arbetssätt i Hudiksvalls kommun, väckts.
Sjunkande valdeltagande och stora skillnader i delaktighet och inflytande för
människor, färre medlemmar i politiska partier, samt faktorer som gör partipolitiken
otydligare för medborgarna är en utmaning för den lokala demokratin. Behovet av
engagemang på lokal nivå blir större.
Medborgardialogen syftar till att skapa ett ökat engagemang och ansvar hos kommunmedborgarna, men även att öka möjligheten för förståelse för genomförande av
prioriterade insatser. Vidare ger medborgardialog en ökad transparens och större
legitimitet för de förtroendevalda att fatta beslut.
Hudiksvalls kommun har i nuläget ingen policy för medborgardialog, varför förslag
om policy med tillhörande tillämning har arbetats fram.
Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande Medborgardialog i Hudiksvalls kommun



Förslag till Policy för medborgardialog



Förslag till tillämpningar för medborgardialog



Allmänna utskottets protokoll 2015-09-15 § 117
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Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C), Patrik Nilsson (SD), Majvor Westberg-Jönsson (S), Jonas
Holm (M) och Annika Huber (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (FP) önskar få antecknat till protokollet att hon tillstyrker allmänna utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 168 Sammanträdesplan 2016
Dnr 2015-xx-006
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen år 2016:
2 feb, 1 mars, 5 april, 3 maj, 7 jun, 6 sept, 4 okt, 8 nov och 6 dec, samt
att sammanträdena normalt börjar kl 09.00.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige år 2016:
22 feb, 21 mars, 25 april, 23 maj, 20 jun, 26 sept, 24 okt, 28 nov och 19 dec, samt
att sammanträdena normalt börjar kl 17.30.
Sammanfattning
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för
2016.
Sammanträden med kommunfullmäktige hålls i princip sista måndagen i månaden.
Sammanträden med kommunstyrelsen hålls, efter samordning med Region Gävleborg
och övriga kommuner i länet, i princip på tisdagar.
Beslutsunderlag


Förslag till sammanträdesplan för år 2016

____
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§ 169 Fri WiFi på allmän plats
Dnr 2015-297-005
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna genomförandet av projektet enligt plan,
att, för genomförandet, avsätta 250 000 kr från investeringskontot för bredbandsutbyggnad, avseende hårdvaru- och monteringskostnader, och
att i budget 2016 beakta en årlig kostnad på 105 000 kr för licens-, drift- och supportkostnader.
Sammanfattning
I många kommuner pågår aktiviteter i syfte att göra städer, stadskärnor, handelsplatser
och offentliga rum mer attraktiva. Där har publik wifi (trådlöst internet) fått en allt
större betydelse. The Cloud har utvecklat en wifi-plattform som fungerar som en
modern marknads- och informationskanal, förutom klassisk internetuppkoppling. På
så vis kan kommunen:
-

Visa upp Hudiksvall som en attraktiv, modern och tillgänglig kommun.

-

Nå ut med information och e-tjänster till invånare.

-

Förse besökare och turister med tjänster och information dygnet runt.

-

Öka attraktiviteten till olika miljöer.

-

Förse olika arrangemang med uppkoppling, som t.ex. Marknaden och Hudikkalaset.

The Cloud ansvarar för tjänst och plattform och har därmed det legala ansvaret, och
lyder bland annat. under de krav som PTS ställer på alla internetleverantörer.
Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande 2015-09-04



Planeringsutskottets protokoll 17 september 2015 § 56
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Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C), Jonas Holm (M), Patrik Nilsson (SD), Annika Huber (S) och
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till planeringsutskottets förslag.
Gunnel Nordin (FP) önskar få antecknat till protokollet att hon tillstyrker planeringsutskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 170 Remiss; En regional digital agenda för Gävleborg
2015-2020
Dnr [Klicka och skriv]
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna nedanstående synpunkter på remissen; En regional digital agenda för
Gävleborg 2015-2020.
Sammanfattning
Regeringen presenterade 2011 en digital agenda för Sverige som en nationell strategi
för att på bästa sätt utnyttja de förutsättningar digitaliseringen ger.
Företrädare för Region Gävleborg, landstinget Gävleborg och Länsstyrelsen signerade
i början av 2013 den nationella agendan vilket innebar att man ställde sig bakom
regeringens mål och lovade att utforma en digital agenda för länet.
Hudiksvalls kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget En regional
digital agenda för Gävleborg 2015-2020. Sista dag för att svara på remissen är fredagen den
9 oktober 2015.
Synpunkter

Från strategidokument till att faktiskt vara en drivkraft för att utveckla de områden
som nämns i förslaget, med de möjligheter som digitalisering ger, är steget långt. En
förutsättning för att detta ska lyckas är att de aktivitetsplaner som beskrivs i slutet av
dokumentet verkligen tas fram, utvecklas och följs upp. Det bör därför förtydligas hur
detta arbete ska gå till och att Region Gävleborg har detta ansvar.
Det finns ett stycke (sidan 3) där det står att: Tillgång till robust bredband med hög kapacitet
för i stort sett alla länsinvånare är avgörande för möjligheterna att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Vi menar att det inte bara är avgörande för möjligheterna att utnyttja digitaliseringens
möjligheter. Utan robust bredband och tillgång till digital teknik är en förutsättning för
landsbygdsutvecklingen.

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
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I stycket kring inre effektivisering beskrivs det att vi bör arbeta för gemensamma
lösningar. Nu när den gemensamma nämnden under Region Gävleborg finns på plats
bör denna pekas ut som förstahandsval till organisatorisk enhet för gemensamma
lösningar. Detta även om det till en början handlar om samarbete mellan ett fåtal
kommuner, för att senare underlätta ett utvidgat samarbete med flera kommuner.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 23 september 2015



Remiss avseende förslag till Regional digital agenda för Gävleborg 2015-2020.

____
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§ 171 Redovisning av ej färdigberedda motioner
Dnr 2015-388-004
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av ej färdigbehandlade motioner.
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 31, ska kommunstyrelsen, två gånger per
år, redovisa till kommunfullmäktige de motioner som inte är besvarade.
Vid redovisningarna har fullmäktige möjlighet att avskriva gamla och/eller inaktuella
motioner från vidare handläggning.
Tolv motioner är den 28 augusti 2015, inte färdigberedda/-beslutade.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 28 augusti 2015
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§ 172 Direktiv för översiktsplan för Hudiksvalls kommun
Dnr 2015-298-212
Kommunstyrelsens beslutar
att byta ut ordet bör till skall under rubriken Direktiv på sidan 4
att i övrigt godkänna föreslagen inriktning på arbetet,
att uppdra till kommunstyrelsens planutskott att utgöra politisk styrgrupp för arbetet,
att behovet av särskilda ekonomiska resurser för medborgardialog ska beaktas i 2016
och 2017 års budget, samt
att antagandehandling ska redovisas för kommunfullmäktige, som kan fatta beslut,
senast första halvåret 2018.
Sammanfattning
Kommunen anger i en översiktsplan (ÖP) den långsiktiga inriktningen för den fysiska
miljön.
Under varje mandatperiod ska kommunen göra minst en aktualitetsprövning av
gällande plan. På så sätt säkras att planen ligger i linje med den inriktning som rådande
politisk majoritet företräder samtidigt som olika relevanta omvärldsfaktorer kan beaktas. Löpande kan även en befintlig översiktsplan kompletteras med fördjupningar av
t.ex. olika geografiska områden samt med tematiska tillägg.
Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande 7 september 2015
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Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP) yrkar att i förslaget till direktiv för Översiktsplan byts ordet bör
till skall under rubriken Direktiv på sidan 4, samt att lägga till att behovet av särskilda
ekonomiska resurser för medborgardialog ska beaktas i 2016 och 2017 års budget.
Jan-Erik Jonsson (C) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till planeringsutskottets förslag med Andrea Bromheds förslag till ändringar.
____
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§ 173 Fördjupad översiktsplan för Västra hamnen
Dnr 2012-480-214
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta fördjupad översiktsplan för Västra hamnen i Hudiksvall
Sammanfattning
Förslaget på fördjupad översiktsplan för Västra Hamnen i Hudiksvall har varit på samråd och utställning. Mellan samråd och utställning har planbeskrivningen och planförslaget reviderats.
Beslutsunderlag


Planbeskrivning Västra Hamnen antagandeförslag 2015-09-11



Samrådsredogörelse 2015-09-11



Utställningsutlåtande 2015-09-11
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Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Jan-Erik Jonsson (C), Andrea Bromhed (MP) och Patrik
Nilsson (SD) yrkar bifall till planeringsutskottets förslag.
____
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§ 174

Redovisning av medborgarförslag

Dnr 2015-389-004
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna redovisningen av besvarade och obesvarade medborgarförslag
Sammanfattning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning § 34 skall kommunstyrelsen och nämnderna
en gång varje år, till fullmäktige, redovisa de beslut som fattats i dessa ärenden samt de
medborgarförslag som inte har beretts färdigt. 25 medborgarförslag är avslutade det
senaste året och 55 medborgarförslag är ännu oavslutade.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 31 augusti 2015



Allmänna utskottets protokoll 15 september 2015 § 121

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

23 (37)

Sammanträdesdatum

2015-10-01

Kommunstyrelsen

§ 175 Information om beredskap för akut flyktingmottagande
Sammanfattning
Kommunchef Bengt Friberg och lokalstrateg Thomas Eriksson informerar kommunstyrelsen om kommunens beredskap inför akut flyktingmottagande. Informationen
omfattar boendesituation, sängplatser, kommunala lokaler som kan vara aktuella, samt
tips till länsstyrelsen om andra lokaler, hotell, campingar och dyl.
Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (37)

Sammanträdesdatum

2015-10-01

Kommunstyrelsen

§ 176 Information om nuläget avseende projekt
Innovationsmiljö Hudiksvall/Katalysator 2.0
Sammanfattning
Arbetslivsstrateg Moniqa Klefbom informerar kommunstyrelsen om nuläget avseende
projekt Innovationsmiljö Hudiksvall/Katalysator 2.0
Beslutsunderlag


Tjänsteutlåtande 2015-08-24 Information om nuläget avseende projekt Innovationsmiljö
Hudiksvall/Katalysator 2.0



Ansökan regionala projektmedel, Region Gävleborg

Ordföranden tackar för informationen.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

25 (37)

Sammanträdesdatum

2015-10-01

Kommunstyrelsen

§ 177 Medborgarförslag om att Verka för ett GMO-fritt
Hudiksvall
Dnr 2013-401-035
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med nedanstående redovisning anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Lasse Wikman har 2013-10-09 lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige
där han föreslår att kommunen ska förklara sig som en kommun som tar avstånd från
GMO och officiellt deklarerar att vi ska bli en GMO-fri kommun.
Yttrande

Miljö- och räddningsnämnden har fått yttra sig i ett ärende Dnr 13-454-035 om att
kommunen ska verka för att kommunen ska förklara sig som en kommun som är
vänligt inställd till GMO. I det yttrande har de svarat att de anser att en enskild
kommun inte bör utge sig för att vara varken för eller emot GMO mot bakgrund av att
Hudiksvalls kommun liksom troligtvis de flesta av Sveriges kommuner saknar resurser
för att sätta sig in i och bedöma GMO-grödors påverkan på naturen och människors
hälsa. EU och de svenska statliga myndigheterna är de organ som har de resurser som
krävs för att bedöma de eventuella riskerna med GMO.
Kostnämnden tillfrågades men inget yttrande har inkommit från dem.
Bedömning av nyttan eller skadan med genmodifierade organismer är mycket komplex
och berör många olika aspekter ex användning inom sjukvård, livsmedel, påverkan på
människor och ekosystem. Inom varje användningsområde så inryms ytterligare
aspekter som är direkt kopplade till det området. Kommunen har sedan tidigare beslut
om att öka andelen ekologiska livsmedel. Ekologiska livsmedel får inte produceras
med hjälp av kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel samt att en högre självförsörjningsgrad för foder eftersträvas. För att en produkt ska bli certifierad som
ekologisk får inte heller genmodifierade organismer vara en del i produktionen.
Kommunledningsförvaltningen hänvisar till att vi idag arbetar för att öka andelen
ekologiska livsmedel och därmed indirekt tagit avstånd från livsmedel producerad med
genmodifierade organismer.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

26 (37)

Sammanträdesdatum

2015-10-01

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 30 juni 2015



Medborgarförslag 8 oktober 2013



Allmänna utskottets protokoll 15 september 2015 § 122

Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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

27 (37)

Sammanträdesdatum

2015-10-01

Kommunstyrelsen

§ 178 Medborgarförslag om att Hudiksvall ska förklara sig
som en kommun som är vänligt inställd till GMOgrödor mm
Dnr 2013-454-035
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning
Ärendebeskrivning
Lars Kamél har 2013-11-08 lämnat ett medborgarförslag till kommunfullmäktige där
han föreslår att kommunen ska förklara sig som en kommun som är vänligt inställd till
genteknik och som gärna ser att bönderna odlar GMO-grödor och som välkomnar
livsmedel med GMO (genmodifierade organismer).
Yttrande

Miljö- och räddningsnämnden har i sitt yttrande svarat att de anser att en enskild
kommun inte bör utge sig för att vara varken för eller emot GMO mot bakgrund av att
Hudiksvalls kommun liksom troligtvis de flesta av Sveriges kommuner saknar resurser
för att sätta sig in i och bedöma GMO-grödors påverkan på naturen och människors
hälsa. EU och de svenska statliga myndigheterna är de organ som har de resurser som
krävs för att bedöma de eventuella riskerna med GMO.
Bedömning av nyttan eller skadan med genmodifierade organismer är mycket komplex
och berör många olika aspekter ex användning inom sjukvård, livsmedel, påverkan på
människor och ekosystem. Inom varje användningsområde så inryms ytterligare
aspekter som är direkt kopplade till det området. Kommunen har sedan tidigare beslut
om att öka andelen ekologiska livsmedel. Ekologiska livsmedel får inte produceras
med hjälp av kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel samt att en högre självförsörjningsgrad för foder eftersträvas. För att en produkt ska bli certifierad som
ekologisk får inte heller genmodifierade organismer vara en del i produktionen.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

28 (37)

Sammanträdesdatum

2015-10-01

Kommunstyrelsen

Kommunledningsförvaltningen har instämt i miljö-och räddningsnämndens yttrande
om att Hudiksvalls kommun saknar de resurser som krävs för att bedöma GMOgrödors påverkan på naturen och människors hälsa och hänvisar till att vi idag arbetar
för att öka andelen ekologiska livsmedel och därmed indirekt tagit avstånd från livsmedel producerad med genmodifierade organismer och har föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 30 juni 2015



Medborgarförslag 8 november 2013



Allmänna utskottets protokoll 15 september 2015 § 123

Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Andrea Bromhed (MP) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Jan-Erik Jonssons förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

29 (37)

Sammanträdesdatum

2015-10-01

Kommunstyrelsen

§ 179 Medborgarförslag om bostäder på Galgberget
Dnr 2011-375-035
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med nedanstående redovisning anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom den 19 september 2012 från Sören Lundin, Hudiksvall
om byggande av bostäder på södra sluttningen av Galgberget samt i samband därmed
avslå förslaget om inrättande av naturreservat för samma område.
Tekniska nämnden, Miljö- och räddningsnämnden och Byggnadsnämnden har givits
möjlighet att yttra sig i ärendet.
Yttranden

Tekniska nämnden föreslog i sitt yttrande (2013-02-06) att hänvisa till pågående planprogramprocess.
Byggnadsnämnden föreslog i sitt yttrande (2012-01-04) att medborgarförslaget ska
anses vara besvarat i och med att kommunen hänvisar till pågående planprogram.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslog i sitt yttrande (2013-01-08) att
medborgarförslaget ska avstyrkas i sin helhet.
Nuläge
Den intressekonflikt mellan naturvård och exploatering för bostäder som finns i
ärendet gäller bergets sydsluttning. När det gäller bergets norra sida finns det en enighet om att den skogen ska bevaras för dess natur- och rekreationsvärden. Byggnadsnämnden arbetar med ett planprogram över Galgbergets sydsida. Frågan om områdets
lämplighet som naturreservat eller för bostadsbebyggelse ska hanteras i kommande
översiktsplaneprocess och program för bostadsförsörjning.
Kommunledningsförvaltningen har förslagit att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2015-10-01

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Medborgarförslag om bostäder eller naturreservat på Galgberget



Tjänsteyttrande 30 juni 2015



Allmänna utskottets protokoll 15 september 2015 § 125

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

30 (37)

Protokoll

31 (37)

Sammanträdesdatum

2015-10-01

Kommunstyrelsen

§ 180 Medborgarförslag om bildande av naturreservat på
Galgberget i Hudiksvall
Dnr 2012-382-035
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom den 10 juni 2011 från Oksana Dons-Möller, Hudiksvall
om bildande av naturreservat på Galgberget i Hudiksvall.
Tekniska nämnden, Miljö- och räddningsnämnden och Byggnadsnämnden har givits
möjlighet att yttra sig i ärendet.
Yttranden

Tekniska nämnden har i sitt yttrande (2012-03-28) föreslagit att medborgarförslaget
ska avslås i avvaktan på vad tjänstemannagruppen kan presentera utifrån sitt uppdrag
från Ks/uu 2012-02-14 samt att kommunstyrelsen som strategiskt planeringsansvarig
därefter skyndsamt tar ett beslut om hur Galgberget ska hanteras ur ett perspektiv som
den resurs Galgberget är för Hudiksvalls utveckling:


Stadsnära skog med någon form av skydd



Ett område för attraktivt boende



Eller båda ändamålen

Byggnadsnämnden har i sitt yttrande (2012-04-27) föreslagit att medborgarförslaget
om bildande av naturreservat inte tillstyrks. Denna fråga bör avvakta det utredningsarbete som pågår om att ta fram mark som är lämplig för bostadsbebyggelse.
Norrhälsinglands- miljö- och räddningsnämnd har i sitt yttrande (2012-09-04) föreslagit att medborgarförslaget ska bifallas då Norrhälsinge miljökontor föreslår att
nämnden ska ställa sig positiv till att bilda ett naturreservat i det område som ligger
öster om järnvägen.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

32 (37)

Sammanträdesdatum

2015-10-01

Kommunstyrelsen

Nuläge
Den intressekonflikt mellan naturvård och exploatering för bostäder som finns i
ärendet gäller bergets sydsluttning. När det gäller bergets norra sida finns det en enighet om att den skogen ska bevaras för dess natur- och rekreationsvärden. Byggnadsnämnden arbetar med ett planprogram över Galgbergets sydsida. En samrådsredogörelse efter programsamråd har tagits fram men det har ännu ej beslutats av
byggnadsnämnden. De yttranden som inkommit talar både för och emot en
exploatering av områdets södra sida. Frågan om området lämplighet som naturreservat
eller för bostadsbebyggelse ska hanteras i kommande översiktsplaneprocess och bostadsförsörjningsprogram.
Beslutsunderlag


Medborgarförslag om bildande av naturreservat 9 juni 2011



Tjänsteyttrande 29 juni 2015



Allmänna utskottets protokoll 15 september 2015 § 126

Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar att medborgarförslaget ska anses vara besvarat.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Jan-Erik Jonssons förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

33 (37)

Sammanträdesdatum

2015-10-01

Kommunstyrelsen

§ 181 Medborgarförslag om en Hudiksvallsdag för hållbar
framtid
Dnr 2012-304-035
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
Sammanfattning
Ett medborgarförslag inkom den 12 juli 2012, från Tony Björklund, Hudiksvall, om att
kommunen arrangerar en ekokommundag för att ge kunskap och inspiration för att
tillsammans hitta vägarna mot uthållighet.
Kommunledningsförvaltningen anser att idén om att uppmärksamma hållbarhetsarbete under en dag är ett bra förslag. Idén har arbetats in i det förslag till miljömålsåtgärder som ska skickas på remiss till kommunens nämnder.
Beslutsunderlag


Medborgarförslag om en Hudiksvallsdag för hållbar framtid



Tjänsteyttrande 23 juli 2014



Allmänna utskottets protokoll 15 september 2015 § 127

Beslutsgång
Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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

34 (37)

Sammanträdesdatum

2015-10-01

Kommunstyrelsen

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

Hälsingerådet har inte haft något sammanträde sedan senaste kommunstyrelsesammanträdet.
Sundsvallsregionen

Sundsvallsregionen har haft två planeringsdagar där bla verksamhetsplan med fyra utvecklingsområden diskuterades. E-tjänster och IT har lagts till som utvecklingsområde.
Allmän information

Kommunchef Bengt Friberg informerar att ett förslag till samverkansavtal med
Nordanstigs kommun om gymnasieskola har tagits fram, samt att Åhlens varuhus har
beslutat lämna Hudiksvall..
Olle Borgström (S) informerar att plan och bygglovsförvaltningen från och med
måndag 5 oktober är placerat på Varvetområdet.
Bengt-Åke Nilsson (C), informerar om att Caroline Schmidt är, som kommunens
representant, på en hearing på Skatteverket ang skattekontorens lokalisering i landet.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

35 (37)

Sammanträdesdatum

2015-10-01

Kommunstyrelsen

§ 183 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna,
1. Fördelning av riktat bidrag till kulturevenemang
Dnr 2015-242-805
2. Svanbackens Strandhotells anbud till Migrationsverkets upphandling om tillfälligt boende för asylsökande
Dnr 2015-120-133
3. Fastighets AB Glysis protokoll 2105-08-20
4. Glysisvallen ABs protokoll 2015-06-09
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

36 (37)

Sammanträdesdatum

2015-10-01

Kommunstyrelsen

§ 184 Parlamentarisk grupp för översyn av samhällsbyggnadsområdet
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Daniel Jonsson (FP) i parlamentarisk grupp för översyn av samhällsbyggnadsområdet
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade 3 september 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.
Folkpartiets plats blev vakant.
Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens protokoll 3 september 2015 § 158

Beslutsgång
Folkpartiet lämnar förslag på Daniel Jonsson (FP) som folkpartiets representant i
parlamentarisk grupp för översyn av samhällsbyggnadsområdet
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

37 (37)

Sammanträdesdatum

2015-10-01

Kommunstyrelsen

§ 185 Val av representanter till parlamentarisk grupp för
landsbygdsutveckling
Dnr 2015-211-102
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Per-Anders Stolt (FP) som representant i grupp för landsbygdsutveckling.
Sammanfattning
Ann Berg (FP) har avsagt sig uppdraget som ledamot i parlamentariska gruppen för
landsbygdsutveckling
Beslutsunderlag


Skrivelse från Ann Berg 22 augusti 2015



Kommunstyrelsens protokoll 7 maj 2015 § 85

Beslutsgång
Folkpartiet lämnar förslag på Per-Anders Stolt (FP) som folkpartiets representant i
parlamentarisk grupp för landsbygdsutveckling.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

