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Plats och tid:

Förtroendevalda:

Rådhussalen, Kulturhuset, Hudiksvall, klockan 14.00 – 15.30

Beslutande:

Caroline Schmidt (C), ordf.,
Stefan Bäckström (C)
Jonas Holm (M)
Håkan Rönström (M)
Birgitta Medin (M)
Ann Berg (FP)
Kent Sjöberg (KD)
Kåge Wallner (MP)
Mikael Löthstam (S)
Susanne Östh (S)
Olle Borgström (S)
Majvor Westberg Jönsson (S)
Uno Jonsson (S)
Siw Karlsson (S)
Delshad Saleh (V)

Ej beslutande:

Bengt-Åke Nilsson (C)
Jan-Erik Jonsson (S)
Annica Norman (C)
Andrea Bromhed (MP)
Tommy Ljung (M)
Gunnel Nordin (FP)
Gunnar Canslätt (KD)
Lilian Holmgren (S)
Lena Hallqvist (S)
Göran Thapper (S)
Kerstin Rask (S)

Övriga deltagare:

Utredare Anita Olsson, kommunchef Bengt Friberg, stadsarkitekt
Mats Gradh och planarkitekt Kristupas Liorancas

Utses att justera:

Susanne Östh
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och tid:

Kommunledningsförvaltningen, måndag 16 december 2013

Underskrifter:
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Sekreterare:

Anita Olsson
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Caroline Schmidt
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Susanne Östh
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§ 285 Styrelse och nämnders åtaganden 2014
Dnr 2013-292-012
Ärendebeskrivning
Mellan kommunstyrelsen, kommunens nämnder och kommunfullmäktige ska generella
åtaganden tecknas för varje år.
Föreligger förslag till generella åtaganden för år 2014 vad avser lärande- och
kulturnämnden, social- och fritidsnämnden och Svågadalsnämnden.
Mikael Löthstam (S), föreslår att föreliggande förslag godkännes.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att godkänna lärande- och kulturnämndens, social- och fritidsnämndens samt
Svågadalsnämndens förslag till åtaganden för år 2014,
____
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§ 286 Tematiskt tillägg till översiktsplan avseende vindkraft
Dnr 2011-146-370
Ärendebeskrivning
Ärendet avser ett tematiskt tillägg till översiktsplan 2008 angående en vindkraftsplan
för Hudiksvalls kommun. Efter att tidigare år samråd 1, utställning 1 och utställning 2
behandlats har nu samråd 2 hållits.
Yttranden har inkommit från Länsstyrelsen, Energimyndigheten, Svenska Kraftnät,
Vattenfall Eldistribution AB, Nordanstigs, Bollnäs och Ljusdals kommuner,
Trafikverket, Skogsstyrelsen, Holmen AB, Polisen i Hudiksvall, O2 (internationellt
vindkraftbolag), Eolus vind, Nordisk vindkraft, Omställning Hudiksvall, Lindefallets
byaråd, en grupp boende i Norrbo, Gävleborgs Fäbodförening, Fjälevikens
intresseförening, Frägsta Kulturgård, Dellenbygdens och Högs LRF-avdelning,
Långvinds Bruk samt ett stort antal privatpersoner.
Kommunstyrelsen ska avgöra vilka mark- och vattenområden som ska ställas ut.
Utställning ska pågå i minst två månader innan kommunfullmäktige slutligen antar
vindkraftsplanen.
Plan- och bygglovskontorets yttrande

På grund av höga natur- och/eller kulturvärden, föreslår plan- och bygglovskontoret
att områdena, Vallåsen, Frisbo, Finnicka och Stor-Dragåsen, ska utgå ur förslaget,
Översiktsplan för Vindkraft, tematiskt tillägg till översiktsplan 2008.
Vad gäller området Järnblästen, avstår plan- och bygglovskontoret från att lämna
förslag om utställning eller ej. Man delar länsstyrelsens uppfattning och föreslår att stor
hänsyn ska tas till natur- och kulturvärden samt till Dellarnas landsskapsbild, som även
kan vara viktig ur turistisk synpunkt.
Områden som kvarstår och föreslås för utställning, Översiktsplan för Vindkraft,
tematiskt tillägg till översiktsplan 2008 är, Storåsen, Överälve, Högås, Silja och Gretas
Klackar.
Utvecklingsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar stadsarkitekt Mats Gradh och
planarkitekt Kristupas Liorancas.
Justerandes
sign:
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Mikael Löthstam (S), föreslår att följande områden kvarstår och ställs ut, Överälve,
Silja och Gretas Klackar, samt att övriga områden utgår, dvs. Finnicka, Järnblästen,
Vallåsen, Frisbo, Stor-Dragåsen, Storåsen och Högås.
Kent Sjöberg (KD) och Kåge Wallner (MP), föreslår att samtliga områden, föreslagna
inför samrådsskedet, ställs ut.
Kommunstyrelsens sammanträde ajourneras i tio minuter. Efter tio minuters
ajournering återupptas förhandlingarna.
Kåge Wallner (MP) föreslår att ärendet överlämnas till kommunfullmäktige för beslut
om utställning.
Jonas Holm (M) yrkar bifall till Kåge Wallners förslag.
Mikael Löthstam (S) föreslår att ärendet om utställning ska avgöras idag, av
kommunstyrelsen.
Ordförande framställer proposition om bifall antingen till Kåge Wallners förslag om
att ärendet ska överlämnas till kommunfullmäktige eller till Mikael Löthstams förslag
att ärendet ska avgöras idag av kommunstyrelsen, och finner att kommunstyrelsen
bifaller Kåge Wallners förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till Kåge
Wallners förslag röstar JA, den som röstar bifall till Mikael Löthstams förslag röstar
NEJ.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Caroline Schmidt (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M), Birgitta Medin (M)
Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Kåge Wallner (MP), röstar ja.
Stefan Bäckström (C), Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Olle Borgström (S)
Majvor Westberg Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S) och
Delshad Saleh (V), röstar nej.
Kommunstyrelsen har således med 8 nej-röster mot 7 ja-röster beslutat att ärendet ska
avgöras idag av kommunstyrelsen
Emot beslutet och till förmån för Kåge Wallners förslag reserverar sig
Caroline Schmidt (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M), Birgitta Medin (M)
Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Kåge Wallner (MP).
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Ordförande framställer därefter proposition om bifall antingen till Kent Sjöberg (KD)
och Kåge Wallner (MP), förslag om att samtliga områden, föreslagna inför
samrådsskedet, ställs ut, eller till Mikael Löthstam (S) förslag om att områdena,
Överälve, Silja och Gretas klackar kvarstår och ställs ut och att övriga områden utgår,
och finner att kommunstyrelsen bifaller Mikael Löthstams förslag, varvid votering
begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till Kent Sjöberg
och Kåge Wallners förslag röstar JA, den som röstar bifall till Mikael Löthstams förslag
röstar NEJ.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Caroline Schmidt (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M), Birgitta Medin (M)
Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Kåge Wallner (MP), röstar ja.
Stefan Bäckström (C), Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Olle Borgström (S)
Majvor Westberg Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S) och
Delshad Saleh (V), röstar nej.
Kommunstyrelsen har således med 8 nej-röster mot 7 ja-röster beslutat bifalla Mikael
Löthstams förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att följande områden kvarstår och ställs ut, Överälve, Silja och Gretas Klackar, samt
att övriga områden utgår, dvs. Finnicka, Järnblästen, Vallåsen, Frisbo, Stor-Dragåsen,
Storåsen och Högås.
Emot beslutet och till förmån för Kent Sjöbergs och Kåge Wallners förslag reserverar
sig, Caroline Schmidt (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M), Birgitta Medin (M)
Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Kåge Wallner (MP).
____
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§ 287 Återtagande av beslut – Förlängning av avtal rörande
samverkan om miljö- och räddningsnämnd
Dnr 2010-396-106
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har sedan 2003-01-01 samverkat kring miljöoch räddningstjänstfrågor inom ramen för en gemensam nämnd. Hudiksvalls kommun
är värdkommun. Samverkan har reglerats genom ett avtal. Senast tecknade avtal gäller
för perioden 2011-01-01 till och med 2013-12-31, med automatisk förlängning två år i
taget om ingen uppsägning sker.
Kommunstyrelsen beslutade, § 282/2013, att förlänga nuvarande avtal med
Nordanstigs kommun angående miljö- och räddningsnämnd för perioden 2014-01-01
– 2014-12-31. Därefter har kommunledningarna i respektive kommun, kommit
överens om att tolka befintligt avtal så att automatisk förlängning sker, till dess att
avtalet sägs upp.
Kommunstyrelsens beslutar
att återta kommunstyrelsens beslut, § 282/2013.
____
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