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Sammanträdesdatum

2011-11-15

Kommunstyrelsen
Plats och tid:

Sal Orion, CUL, Hudiksvall kl 13.00-14.45

Förtroendevalda:

Beslutande:

Övriga deltagare:

Kommunsekr Pia Embretsén, kommunchef Bengt Friberg,
planeringschef Hans Gyllow, stadsarkitekt Mats Gradh, planarkitekt
Kristupas Liorancas och plan- och bygglovschef Lennart Westberg,

Utses att justera:

Majvor Westberg Jönsson

Justeringens plats
och tid:

Kommunledningskontoret, Hudiksvall torsdagen den 17 november
2011

Caroline Schmidt (C), ordf,
Stefan Bäckström (C)
Jonas Holm (M)
Bengt-Åke Nilsson (C)
Stefan Segerbrand (M)
Ann Berg (FP)
Kent Sjöberg (KD)
Göte Bohman (MP)
Mikael Löthstam (S)
Susanne Östh (S)
Majvor Westberg Jönsson (S)
Uno Jonsson (S)
Kerstin Rask (S)
Olle Borgström (S)
Delshad Saleh (V)

Underskrifter:

Ej beslutande:

Jan-Erik Jonsson (C)
Roddy Brun (KD)
Bente Sandström (S)
Ingvar Persson (S)

Paragrafer:

Sekreterare:

Pia Embretsén

Ordförande:

Caroline Schmidt

Justerande:

Majvor Westberg Jönsson

Utdragsbestyrkande:
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Bevis/anslag
Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.
Anslagstid, från och med

2011-11-18

till och med

2011-12-09

Förvaringsplats för protokollet

Kommunledningskontoret
Underskrift

Pia Embretsén
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§ 293 Yttrande - Bro x249 över Norrboån
Dnr 2011-453-311
Ärendebeskrivning
Bron över Norrboån längs väg 745 har ett antal brister och måste åtgärdas för att möta
de krav som dagens trafikflöden kan ställa. Trafikverket har gjort en förstudie över
aktuell bro. Förstudien rymmer två förslag: Ett alternativ innebär att den befintliga
bron ersätts med en ny som till sin utformning liknar dagens bågbro. Ett andra
alternativ innehåller en ny bro, sannolikt en plattramsbro, i ett nytt läge ca 10-20 m
norr om befintlig bågbro som bibehålls och kan användas för gång- och cykeltrafik. I
detta alternativ byggs vägen om invid brofästena.
Kostnaden för rivning och ny bro beräknas till 9-11 Mkr och kostnaden för att bygga
ny bro i nytt läge beräknas till 15-18 Mkr med 18-21 Mkr i tillkommande kapitialiserad
extra drift- och underhållskostnad för att bevara befintlig bro.
Remisstiden gick ut den 27 september 2011. Kommunen har i ett till Trafikverket
inlämnat tjänstemannayttrande från Kommunledningskontoret, plan- och
bygglovskontoret samt Norrhälsinge miljökontor konstaterat att bron har höga
arkitektoniska värden men i en samlad bedömning valt att förorda en rivning av
befintlig bro som ersätts av en bro som så långt möjligt arkitektoniskt efterliknar
nuvarande passage.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringschef Hans Gyllow i
ärendet.
Efter diskussion i kommunstyrelsen konstaterar ordföranden att kommunstyrelsen
inte ställer sig bakom alternativet om en ny bro bredvid befintlig bro och att det är
viktigt att timmerbilstrafiken inte ökar efter denna väg.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge planeringschefen i uppdrag att framföra dessa synpunkter vid förhandlingar med
Trafikverket.
_____

Justerandes
sign:
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§ 294 Ansökan från Hudiksvalls Natthärbärge om
verksamhetsbidrag
Dnr 2011-582-753
Ärendebeskrivning
Föreningen Hudiksvalls Natthärberge har ansökt om ett verksamhetsbidrag med
350 000 kronor för täckande av föreningens beräknade kostnader för år 2012.
Föreningen har 310 registrerade medlemmar och drivs av två anställda med
anställningsstöd, en person på deltid som nystartsarbete, två personer som OSAanställda och en person som FAS3-anställning.
Föreningen startades upp under 2010. De erhöll då ett kommunalt bidrag med 75 000
kronor för en försöksperiod om sex månader. Försöket är utvärderat och redovisat i
tidigare handlingar. Försöket har nu övergått i permanent verksamhet, som utvärderas
löpande.
Föreningen sökte för 2011 års verksamhet ett kommunalt bidrag med 200 000 kronor.
Kommunstyrelsen beviljade 100 000 kronor i kommunalt bidrag, medan social- och
fritidsnämnden beviljade resterande belopp.
Kommunstyrelsens ordförande, kommunchef och social- och fritidsnämndens
ordförande har under hösten haft ett sammanträffande med Hudiksvalls Natthärberge
och diskuterat en tänkbar lösning för föreningen beträffande den ekonomiska
situationen inför 2012.
Kommunledningskontoret har föreslagit att Hudiksvalls Natthärberge beviljas ett
kommunalt bidrag med 175 000 kronor som medfinansiering av föreningens
verksamhet för 2012, samt att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för
oförutsedda behov i 2012 års budget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls Natthärberge beviljas ett kommunalt bidrag med 175 000 kronor som
medfinansiering av föreningens verksamhet för 2012, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2012 års
budget.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 295 Antagande av tematiskt tillägg till Översiktsplanen,
avseende vindkraft
Dnr 2011-146-370
Ärendebeskrivning
Förslag till tematiskt tillägg till översiktsplan 2008 avseende vindkraft har varit föremål
för samråd under hösten 2009. Den därpå följande utställningen som genomfördes
under 2010 antogs aldrig av kommunfullmäktige. Efter valet 2010 har
kommunstyrelsen beslutat om planeringsförutsättningar för vindkraft (§ 53/2011).
Därefter har kommunfullmäktige gjort en studieresa till Havsnäs i Strömsunds
kommun och hållit en direktivdebatt i fullmäktige.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 juni 2011 (§ 152/2011) om direktiv för det fortsatta
arbetet med tematiskt tillägg till översiktsplanen avseende vindkraft: Det nya
utställningsförslaget ska öppna för områden med goda vindförhållanden där
riksintresseområden prioriteras. Till varje föreslaget område ska fotoanimeringar visas.
Dessutom ska möjligheten att skriva in krav på bygdepeng i enlighet med
regionstyrelsens rekommendation om 1 % undersökas. I beslutet ingick även att
vidareutveckla möjligheten att skapa incitament till lokalt delägande.
Plan- och bygglovskontoret har därefter upprättat ett förslag till tematiskt tillägg till
översiktsplan 2008 avseende vindkraft.
Kommunstyrelsen beslutade 8 september 2011 att ställa ut Förslag till översiktsplan
för vindkraft – tillägg till översiktsplan 2008.
Förslaget har varit utställt i två månader , under tiden 9 september – 9 november 2011.
och ett antal yttranden har kommit in. Stadsarkitekt Mats Gradh har för kommunens
räkning sammanställt de avlämnade synpunkterna och redovisat förslag med anledning
av dem i ett utlåtande.
Vi kommunstyrelsens sammanträde informerar plan- och bygglovschef Lennart
Westberg, stadsarkitekt Mats Gradh och planarkitekt Kristupas Liorancas i ärendet.
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
enligt följande:
att anta Överälve, Frisbo, Steg, Hälsen och Gretas klackar som möjliga områden för
vindkraftsutbyggnad,
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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att anta Norrhälsinge riksintresseområden, med undantag av dalgången mellan
Järnblästen och Björsbo, med tillägg att kommunen omgående genomför
medborgardialoger för att förankra omfattningen av utbyggnaden innan igångsättning
och beslut fattas i kommunstyrelsen, vilket ska ske senast under kvartal två 2012,
att övriga områden i översiktsplanen utreds vidare, samt
att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att kontakta Landshövdingen I
Gävleborgs län, i syfte att få igång ett gemensamt arbete på länsnivå för att främja och
samordna arbetet med vindkraftsutbyggnaden i länet.
Mikael Löthstam (S), yrkar i första hand att ärendet återremitteras för ytterligare
beredning, i andra hand att kommunstyrelsens beslut från 4 februari 2010 vidhålles
vilket innebär:
Inga vindbruksområden inom


Kustbandet



Kustnära kulturbygd



Centralbygden



Dellenbygden



Fäbodskogarna



Svågadalen.

Försiktig utbyggnad kan prövas inom skogsbygderna.
Gretas klackar kvarstår som riksintresse för vindkraft.
Kent Sjöberg (KD), Ann Berg (FP) och Göte Bohman (MP) yrkar bifall till Bengt-Åke
Nilssons förslag.
Delshad Saleh (V) yrkar bifall till Mikael Löthstams förslag.
Ordföranden framställer först proposition om bifall eller ej till Mikael Löthstams
återremissyrkande, och finner att kommunstyrelsen avslår detta, varvid votering
begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Den som röstar avslag på återremissyrkandet röstar JA. Den som röstar bifall till
återremissyrkandet röstar NEJ. Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat återremittera
ärendet.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Bengt-Åke Nilsson (C),
Stefan Segerbrand (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Göte Bohman (MP)
röstar JA.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Kerstin Rask (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V) röstar NEJ.
Kommunstyrelsens har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat avslå
återremissyrkandet. Kommunstyrelsen ska därmed besluta om ärendet vid dagens
sammanträde.
Ordföranden framställer därefter proposition om bifall antingen till Bengt-Åke
Nilssons förslag eller till Mikael Löthstams andrahands förslag, och finner att
kommunstyrelsen bifaller Bengt-Åke Nilssons förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns.
Den som röstar bifall till Bengt-Åke Nilssons förslag röstar JA. Den som röstar bifall
till Mikael Löthstams förslag röstar NEJ. Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat
bifalla Mikael Löthstams andrahands förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomföres.
Caroline Schmidt (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Bengt-Åke Nilsson (C),
Stefan Segerbrand (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Göte Bohman (MP)
röstar JA.
Mikael Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson
(S), Kerstin Rask (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V) röstar NEJ.
Kommunstyrelsens har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat bifalla BengtÅke Nilssons förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta Överälve, Frisbo, Steg, Hälsen och Gretas klackar som möjliga områden för
vindkraftsutbyggnad,
att anta Norrhälsinge riksintresseområden, med undantag av dalgången mellan
Järnblästen och Björsbo, med tillägg att kommunen omgående genomför
medborgardialoger för att förankra omfattningen av utbyggnaden innan igångsättning
och beslut fattas i kommunstyrelsen, vilket ska ske senast under kvartal två 2012,
att övriga områden i översiktsplanen utreds vidare, samt
att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att kontakta Landshövdingen I
Gävleborgs län, i syfte att få igång ett gemensamt arbete på länsnivå för att främja och
samordna arbetet med vindkraftsutbyggnaden i länet.
Emot beslutet och till förmån för Mikael Löthstams förslag reserverar sig Mikael
Löthstam (S), Susanne Östh (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S),
Kerstin Rask (S), Olle Borgström (S) och Delshad Saleh (V).
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

