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§ 25 Presentation av ny ekonomichef
Sammanfattning
Den nya ekonomichefen Kent Lundquist presenterar sig för kommunstyrelsen
____
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

§ 26 Information om bokslut 2015
Sammanfattning
Kommunchef Bengt Friberg och kvalitetstrateg Annika Lindfors informerar om
Hudiksvalls kommuns bokslut 2015.
Det kan konstateras att det pågående balanspaketet har haft en positiv effekt.


Årets resultat är 31,3 mkr, medan det i budget planerade resultatet är 12,2 mkr



Nämndernas avvikelse mot budget är – 20,9 mkr



Social- och omsorgsnämnden, Svågadalsnämnden och Revisionen, klarade inte sin
verksamhet inom budget,
Svågadalsnämnden – 0,4 Mkr, (4%)
Revisionen – 0,2 Mkr, (10%)
Social- och omsorgsnämnden, - 37,1 Mkr, (4%)



Ett starkt positivt finansnetto, väger upp resultatet
Resultat före finansnetto är, 1,5 Mkr
Resultat efter finansnettot är, 31,3 Mkr

____
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Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

§ 27 Ändrad firmateckning
Dnr 2015-481-060
Kommunstyrelsen beslutar
att komplettera kommunstyrelsens beslut 3 december 2015 § 211 till att lyda enligt
följande:
att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam eller
vice ordförande Majvor Westberg-Jönsson, jämte kommunchef Bengt Friberg eller
ekonomichef Kent Lundquist,
att bemyndiga endera kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, kommunchef
Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist 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 Kent Lundquist, ekonomerna Siv Persson,
Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg, Ulrika Sundberg, Bertil Westerberg, Agneta
Johansson, Lena Johansson och Gunnel Sundström. Ordinarie attestant skall alltid
underrättas när generell attesträtt utnyttjas,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice
ordföranden Majvor Westberg-Jönsson, kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef
Kent Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg,
Ulrika Sundberg, Bertil Westerberg, Agneta Johansson, Lena Johansson och Gunnel
Sundström, ekonomihandläggarna Margaretha Sabee och Christina Schmidt att, två i
förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse underteckna utbetalningar från Hudiksvalls
kommuns bankräkningar och Hudiksvalls kommuns plusgirokonton,
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att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam, förste vice
ordföranden Majvor Westberg-Jönsson, kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef
Kent Lundquist, ekonomerna Siv Persson, Anna-Maria Berglund, Jenny Lindberg,
Ulrika Sundberg, Bertil Westerberg, Agneta Johansson, Lena Johansson och Gunnel
Sundström, ekonomihandläggarna Margaretha Sabee och Christina Schmidt att, två i
förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse underteckna utbetalningar från Hudiksvalls
kommuns donationsfonders (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) bankräkningar samt
att bemyndiga kommunchef Bengt Friberg, ekonomichef Kent Lundquist,
ekonomerna Siv Persson, Jenny Lindberg och Ulrika Sundberg att, två i förening,
teckna Hudiksvalls kommun vid ärenden och avtal som berör kommunens
medelsförvaltning och penninghantering (Kommunfullmäktige 2010-06-21, § 82,
Kommunstyrelsen 2013-04-25, § 115).
Sammanfattning
Med ändring av kommunstyrelsens beslut, § 211/2015, Firmateckning 2016, föreslår
kommunledningsförvaltningen kommunstyrelsens besluta om förändringar för år 2016
enligt kommunledningsförvaltningens presenterade förslag.
Beslutsunderlag


Kommunstyrelsens protokoll 3 december 2015 § 211



Kommunledningskontorets skrivelse 15 februari 2016.

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

9 (41)

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

§ 28 Ansökan om medel ur Hudiksvalls kommuns
miljöinvesteringsfond för våtmarksanläggning i f.d.
Ängasjön, Enånger
Dnr 2009-385-430
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja 230 000 kr ur Hudiksvalls kommuns miljöinvesteringsfond till
medfinansiering av en våtmarksanläggning i före detta Ängasjön i Enånger.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun avser att restaurera/anlägga ett större våtmarksområde i före
detta Ängasjön, Enånger i samarbete med markägarna. Åtgärderna resulterar i ett
våtmarksområde på ca 30 ha. Syftet är att minska utläckaget av näringsämnen från i
huvudsak jordbruksmark från området samt att gynna biologisk mångfald och
rekreationsmöjligheterna i området.
För att genomföra projektet ansökes om 230 000 kr ur miljöinvesteringsfonden.
Medlen kommer tillsammans med markägarnas egna arbetsinsatser att användas som
medfinansiering till investeringen som uppgår till 2 295 000 kr totalt. Övriga medel
söks via Landsbygdsprogrammet där ersättningen uppgår till maximalt 90 % av
kostnaden.
Kommunledningsförvaltningens förslag:
att bevilja 230 000 kr ur Hudiksvalls kommuns miljöinvesteringsfond till
medfinansiering av en våtmarksanläggning i före detta Ängasjön i Enånger.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2 december 2015



Allmänna utskottets protokoll 11 februari 2016 § 21
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2016-03-01

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C), Majvor Westberg-Jönsson (S), Charliene Kiffer (V), Håkan
Rönström (M) och Fredrik Forslund (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) vill få noterat till protokollet att de
tillstyrker allmänna utskottets förslag
____
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§ 29 Ansökan från Enångers bygdegårdsförening om
omskrivning av lån
Dnr 2015-041-138
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Enångers bygdegårdsförening kortfristiga lån på 285 000 kronor, skrivs om till ett
ränte- och amorteringsfritt lån som skrivs av under tio år.
Sammanfattning
Enångers bygdegårdsförening ansöker om att det kortfristiga lån som föreningen
erhållit under 2015 skrivs om till ett 10-årigt ränte- och amorteringsfritt lån. Ansökan
är föranledd av att taket på bygdegården behövde åtgärdas. Föreningen ansökte under
2014 med anledning av detta om dels bidrag från Hudiksvalls kommun, dels bidrag
från Boverket.
Kommunfullmäktige beslutade § 39/2015, att kommunen bidrar med 30 procent av
den kostnad som Boverket godkänner som bidragsunderlag, att kommunen i övrigt
beviljar ett kortfristigt ränte- och amorteringsfritt lån på 285 000 kronor till
föreningen, till dess att beslut i ärendet meddelas från Boverket, att kommunens
slutliga bidragsnivå fastställs efter Boverkets beslut, dock minst till den nivå som
Boverket kräver och i andra hand till den ansökta nivån, samt att investeringsbidraget
finansieras ur eget kapital.
Föreningen fick dock avslag från Boverket på grund av att de gjorde en annan
prioritering. Genom att föreningen behövt åtgärda taket kan ny ansökan inte göras till
Boverket.
Beslutsunderlag


Ansökan från Enångers bygdegårdsförening, 4 december 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 13 januari 2016
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Beslutsgång
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget att det
ränte- och amorteringsfria lånet skrivs av under tio år.
Uno Jonsson (S), Majvor Westberg-Jönsson (S) och Caroline Schmidt (C) yrkar bifall
till allmänna utskottets förslag med Håkan Rönströms tillägg.
____
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§ 30 Ansökan från Högsgården Bygdegårdsförening om
bidrag för investering i samlingslokal
Dnr 2014-152-276
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att kommunfullmäktiges beslut § 84/ 2014 kvarstår vilket innebär, att under
förutsättning att bidrag från Boverket beviljas erhåller Högsgårdens
Bygdegårdsförening ett 10-årigt räntefritt avskrivningslån. Avskrivningslånet får uppgå
till 30 % av det totala belopp som Boverket grundar sitt bidrag på, dock högst 808 350
kr.
Sammanfattning
Högsgårdens Bygdegårdsförening har kommit in med förnyad ansökan om
kommunalt bidrag med 808 125 kr eller 30 % av det bidragsunderlag som Boverket
fastställer.
Bygdegårdsföreningen ansökte år 2014 om i princip samma belopp och fick enligt
beslut i kommunfullmäktige, § 84/2014, beviljat ett 10-årigt avskrivningslån om
808 350 kr under förutsättning att Boverket beviljar anslag enligt begäran.
Boverket avslog dock vid detta tillfälle föreningens begäran. Föreningen söker åter
bidrag från Boverket.
Föreningen avser använda medlen till: Energibesparing, ombyggnad för att göra
lokalen tillgänglig för rörelsehindrade, samt arbetsmiljöförbättrande åtgärder i form av
ombyggnad av kök och tillbyggt förråd.
Kommunens energirådgivare tillstyrker energiåtgärden där direktverkande el ersätts
med ett vattenburet system med bergvärmepump.
Beslutsunderlag


Ansökan från Högsgården Bygdegårdsförening, 21 december 2015



Yttrande från Hudiksvalls kommuns energi- och klimatrådgivare, 4 januari
2016
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Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 21 januari 2016
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Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C), Majvor Westberg-Jönsson (S), Andrea Bromhed (MP), Håkan
Rönström (M) och Fredrik Forslund (SD) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) vill få noterat till protokollet att de
tillstyrker allmänna utskottets förslag
____
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§ 31 Ansökan från Tunalids Ridklubb om
investeringsbidrag
Dnr 2015-476-821
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå Tunalids Ridklubbs ansökan om investeringsbidrag,
att Tunalids Ridklubb får återkomma med en förnyad ansökan efter diskussion och
samråd med övriga finansiärer.
Sammanfattning
Tunalids ridklubb ansöker om investeringsbidrag på 2 Mkr. Ansökan avser inredning
av det befintliga ridhuset med wc, hiss, kontor, lektionssal, omklädningsrum och
kafeteria. Bygglov har sökts. Idag saknas wc för funktionsnedsatta och hiss. Kafé och
kontor är inte heller anpassade för personer med funktionsnedsättning. Föreningen vill
bedriva en inkluderande verksamhet och gemenskap i ridhuset och samtidigt ha
effektiva lokaler med uppsikt över de ridande.
Ärendet kan dock omprövas om Tunalids Ridklubb kan påvisa att positivt besked kan
fås från andra medfinansiärer.
Beslutsunderlag


Ansökan från Tunalids Ridklubb om investeringsbidrag, 16 november 2015



Kultur-och fritidsnämndens protokoll, 15 december 2015, § 152
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Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag med tillägget
att Tunalids Ridklubb får återkomma med en förnyad ansökan efter diskussion och
samråd med övriga finansiärer.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) vill få noterat till protokollet att de
tillstyrker allmänna utskottets förslag med tilläggsförslaget.
____
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§ 32 Servicepunkter inom varuförsörjning
Dnr 2016-018-017
Kommunstyrelsen beslutar
att medel för servicepunkter beviljas upp till 50 000 kronor, till butikerna Ängebo,
Friggesund, Stamnäs, Näsviken, Enånger och Lindefallet,
att inte genomföra förslaget att göra hemsändning till ett obligatoriskt krav för att en
butik ska erhålla status som servicepunkt (återremiss ks § 10/2016),
att kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utarbeta riktlinjer för innehållet i
serviceutbudet tillsammans med Visit Glada Hudik, samt
att dessa redovisas till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Inom ramen för kommunens varuförsörjningspolicy ska livsmedelsbutiker på landsbygden erbjudas att bli Servicepunkt, med tanken att bidraget ska stötta den sist kvarvarande butiken på orten.
Detta innebär, att under en avtalsperiod om 3 år, utföra minst 3 av 5 serviceuppdrag
tillgängliga för allmänheten. Ersättning per uppdrag är 10 000 kronor. Utöver detta ska
kommunen tillhandahålla skyltning för symbolen SERVICEPUNKT.
5 Serviceuppdrag:

•
•
•
•
•

Dator och internet samt WI-FI inom och utanför butiken.
Caféhörna hos servicelämnaren.
Utföra hemsändningsuppdrag.
Erbjuda turistinformation och viss kommunal information.
Genomföra minst tre kundaktiviteter per år.
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Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 9 december 2015



Allmänna utskottets protokoll, 14 januari 2016 § 15



Kommunstyrelsens protokoll, 2 februari 2016, § 10
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Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Jan-Erik Jonsson (C), Annika Huber (S), Jonas Holm
(M) och Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) vill få noterat till protokollet att de
tillstyrker allmänna utskottets förslag.
____
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§ 33 Ersättning för varuhemssändning
Dnr 2016-057-019
Kommunstyrelsen beslutar
att höja ersättningen till butik som tillämpar hemsändning till 200 kronor per
hemsändning, av vilka staten ersätter kommunen med 50 %,
att merkostnaden bokförs på anslaget för varuhemsändning, samt
att beslutet gäller från och med 2016-04-01.
Sammanfattning
Inom ramen för varuförsörjningspolicyn och dess tillämpning har det beslutats att
livsmedelsbutiker i det prioriterade området, utanför en cirkel med radien 10 km från
stadens centrum, ges möjlighet att erhålla ersättning för hemsändning av varor enligt
givna förutsättningar.
Staten ersätter i efterhand kommunerna med 50 %, dock maximalt 100 kr per
hemsändning. I varuförsörjningspolicyns tillämpningar anges att kommunen bör öka
ersättningen till butik från 160 kr till maximalt 200 kr.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 4 februari 2016
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Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S), Jan-Erik Jonsson (C) och Andrea Bromhed (MP) yrkar
bifall till allmänna utskottets förslag
____
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§ 34 Uppföljning av internkontroll 2015 för styrelse och
nämnder
Dnr 2015-550-100
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna sammanställningen av nämndernas uppföljning av den interna kontrollen
2015.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen och kommunens samtliga nämnder har genomfört uppföljning av
den interna kontrollen för år 2015. Rutiner har gåtts igenom och åtgärder har i vissa
fall föreslagits.
Beslutsunderlag


Uppföljning av internkontroll 2015 – tekniska nämnden, Norrhälsinglands
miljö- och räddningsnämnd, lärandenämnden, social- och omsorgsnämnden,
byggnadsnämnden. Svågadalsnämnden, kultur- och fritidsnämnden,
överförmyndarnämnden samt kommunstyrelsen



Allmänna utskottets protokoll 11 februari 2016 § 20

Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

21 (41)

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

§ 35 Medborgarförslag om sportpark i Iggesund
Dnr 2015-262-035
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat
Sammanfattning
Klass 2 A vid Iggesunds skola har via sin mentor Madelene Forslund lämnat in ett
medborgarförslag att en sportpark ska byggas i Iggesund.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Kommunen saknar för närvarande ekonomiska förutsättningar för att genomföra
förslaget. Tekniska nämnden har yttrat sig i ärendet och föreslår att den skrivning som
tekniska förvaltningen gjort ska utgöra svar.
Tekniska förvaltningen lämnar följande yttrande:
”Hudiksvall har sedan en tid tillbaka två sportparker, en i Hudiksvall och en i Delsbo.
Det som möjliggjort detta är till största delen ideellt engagemang av ungdomar och
vuxna via en extremsportförening. Dessa föreningar har lagt ned otaliga timmar och
stort engagemang för att förverkliga parkerna i samverkan med kommunen och andra
finansiärer.
Så rådet till barnen/ungdomarna i Iggesund är att bilda en förening som visar
engagemang och uthållighet för att söka kommunalt bidrag hos kultur – och
fritidsförvaltningen eller kommunstyrelsen, eller bidrag hos Sociala fonden i Iggesund,
och annat stöd för att förverkliga sina planer och ambitioner. Förutsättningar för
kommunala pengar avgörs i kommande års budgetförhandlingar.”

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Medborgarförslag, 2 juni 2015



Kommunfullmäktiges protokoll, 15 juni 2015, § 95



Kultur- och fritidsnämndens protokoll, 29 september 2015, § 100



Lärandenämndens protokoll, 3 oktober 2015, § 122



Tekniska nämndens protokoll, 16 november 2015, § 177



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 14 januari 2016.



Allmänna utskottets protokoll 11 februari 2016 § 29

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

22 (41)

Protokoll

23 (41)

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

§ 36 Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer
Dnr 2014-625-005
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer.
Sammanfattning
Upphandlingspolicyn omfattar riktlinjer för att tydliggöra ambitionsnivå och riktlinjer
för kravställning vid inköp/upphandling. Direktionen för Inköp Gävleborg har
bedömt det viktigt att policyn är likalydande i alla ägarkommuner varför remissarbetet
har genomförts över lång tid och i många steg. Policyn är tänkt att antas av samtliga
ägarkommuners kommunfullmäktige före den 31 mars 2016.
Allmänna utskottet har beslutat att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag, att ta
fram ett förslag till inköpspolicy, samt att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag,
att se över inköpsorganisationen.
Beslutsunderlag


Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer, 22 januari 2016



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 29 januari 2016



Allmänna utskottets protokoll 11 februari 2016 § 30

Beslutsgång
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till allmänna
utskottets förslag
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

24 (41)

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

§ 37 Begäran om föreläggande – Hamre, Idenor
Dnr 2015-035-349
Kommunstyrelsen beslutar
att inte meddela något föreläggande enligt miljöbalken mot Norrhälsinge
räddningstjänst enligt vad som yrkas i Hamrebornas begäran 2015-12-14.
Sammanfattning
Fastighetsägare i Hamre har begärt ”att berörd instans inom Hudiksvalls kommun i egenskap
av tillsynsmyndighet förelägger Norrhälsinge räddningstjänst att omgående utföra
undersökningsåtgärder gällande föroreningar av grundvattnet i Hamre”.
Bakgrunden är en brand och ett släckningsarbete, som skedde den 3 januari 2015 i ett
bostadshus på fastigheten Idenors-Hamre 4:16.
Kommunledningsförvaltningen anser att det inte finns stöd i miljöbalken för att
meddela något föreläggande om provtagning gentemot räddningstjänsten. Hamre
bybors begäran bör därför avslås.
Kommunledningsförvaltningens förslag:
att inte meddela något föreläggande enligt miljöbalken mot Norrhälsinge
räddningstjänst enligt vad som yrkas i Hamrebornas begäran 2015-12-14.
Beslutsunderlag


Begäran om tillsynsåtgärd, 14 december 2015



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 5 februari 2016



Allmänna utskottets protokoll 11 februari 2016 § 31

Beslutsgång
Per Svensson (S) och Kent Kanon (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdeslokalen.
Ordföranden fastställer att sammanträdet ska vara stängt för allmänheten under detta
ärende och beordrar åhörarna att lämna lokalen.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

25 (41)

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till kommunstyrelsens förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

26 (41)

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

§ 38 Yttrande över remiss – Ostkustbanan, Söderhamns
kommun
Dnr 2010-174-501
Kommunstyrelsen beslutar
att avge yttrande till Söderhamns kommun enligt kommunledningsförvaltningens
förslag.
Sammanfattning
Söderhamns kommun har för yttrande, skickat utställningsförslag till fördjupad
översiktsplan för dubbelspår på Ostkustbanan.
Hudiksvalls kommun har tidigare yttrat sig över samrådsförslag 2013, Ks § 246/2013.
Kommunen påpekade då att trafikstörningar i samband med utbyggnaden ska
minimeras och förordade det västra alternativet.
Kommunledningsförvaltningens yttrande

Hudiksvalls kommun har inget att erinra mot planförslaget. Kommunen vill poängtera
vikten av den fördjupade översiktsplanen. Planen är ett led i Trafikverkets, Region
Gävleborgs och kustkommunernas arbete med samordnad planering, vilket i sin tur
har som syfte att påskynda utbyggnaden av dubbelspår på banan.


Kommunen ansluter sig till Söderhamns kommuns ställningstagande att det
västra alternativet söder om Ljusnan är det bästa alternativet, beroende på att
det dels är den kortaste vägen, dels ur bebyggelsesynpunkt innebär minst
intrång. Trafikstörningsrisken under byggtiden bedöms dessutom som minst i
detta alternativ.



Söderhamns kommuns resecentrum har en viktig funktion för Hudiksvalls
kommun. Stationsläget utgör en strategisk nod för såväl byte mellan olika
trafikslag som förutsättning för att arbetsmarknaderna i regionen ska kunna
samverka och nå ökad tillväxt och för att regionen ska bli mer attraktiv. En
ökad regional integrering med god tillgänglighet till arbetsplatser, service och
bostäder är en förutsättning för det.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag


Söderhamns kommun - Fördjupad översiktsplan för dubbelspår på
Ostkustbanan, 27 januari 2016.



Kommunledningsförvaltningens tjänsteyttrande, 8 februari 2016



Planeringsutskottets protokoll 16 februari 2016 § 11

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

27 (41)

Protokoll

28 (41)

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

§ 39 Införande av parkeringsavgifter i centrala Hudiksvall
Dnr 2011-140-514
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att införa en parkeringsavgift om 10 kr per timme på de centrala kommunala
parkeringsplatserna Garvaren, Salutorget, Milstolpen och Muséet i Hudiksvall, under
vardagar kl. 09-16,
att delegera till tekniska nämnden att vid behov göra mindre justeringar av
parkeringstiden, anpassa parkeringsavgiften till inflationen och pröva om framtida
nyanlagda parkeringsplatser i centrum ska omfattas av avgiften eller inte, samt
att delegera till tekniska nämnden att besluta om betalningssätt för parkeringsavgiften
Reservation

Emot beslutet och till förmån för Bengt-Åke Nilssons förslag reserverar sig Caroline
Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Bengt-Åke Nilsson (C), Jonas Holm (M) och
Håkan Rönström (M).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade, § 188/2015, att återremittera ärendet om att införa
parkeringsavgift vid vissa kommunala parkeringar i Hudiksvall. Detta för att
genomföra en dialog med företrädare för handel och fastighetsägare. Enligt
återremissen ska även effekterna av att kunna erbjuda kunderna möjlighet att betala
avgiften med sms, telefon och app utredas närmare.
Kommunen har vänt sig till de företrädare som kommunfullmäktige beslutat om,
sammantaget 12 intressenter för handeln och fastighetsägande samt lokala större
fastighetsägare inklusive Region Gävleborg för att efterhöra synpunkter på
kommunens aviserade åtgärder inom parkeringspolitiken. 7 har svarat. Svaren ger inte
en samlad bild av hur företrädarna ser på införandet av parkeringsavgifter.
Kommunledningsförvaltningen föreslår:
att införa en parkeringsavgift om 10 kr per timme på de centrala kommunala
parkeringsplatserna Garvaren, Salutorget, Milstolpen och Muséet i Hudiksvall, under
vardagar kl 09-16, att delegera till tekniska nämnden att vid behov göra mindre
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

29 (41)

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

justeringar av parkeringstiden, anpassa parkeringsavgiften till inflationen och pröva om
framtida nyanlagda parkeringsplatser i centrum ska omfattas av avgiften eller inte, samt
att delegera till tekniska nämnden att besluta om betalningssätt för parkeringsavgiften
Beslutsunderlag


SWECO Sundsvall – Studie av effekter efter införande av gratis parkering med P-skiva
2014-03-31



Kommunstyrelsens protokoll, 8 maj 2014, § 106



Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, 29 juli 2015



Tekniska nämndens protokoll, 24 augusti 2015, § 118



Allmänna utskottets protokoll, 20 oktober 2015, § 133



Kommunstyrelsens protokoll, 5 november 2015, § 194



Kommunfullmäktiges protokoll, 23 november 2015, § 188



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 8 februari 2016.



Planeringsutskottets protokoll 16 februari 2016 § 14

Beslutsgång
Annika Huber (S) och Fredrik Forslund (SD) yrkar bifall till planeringsutskottets
förslag.
Bengt-Åke Nilsson (C) yrkar att fri parkering bibehålls på de centrala kommunala
parkeringsplatserna Garvaren, Salutorget, Milstolpen och Museet i Hudiksvall under
vardagar 9-16, samt att ändra parkeringstid från 3 timmar till 2 timmar på de aktuella
platserna.
Jonas Holm (M) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till Bengt-Åke Nilssons förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till planeringsutskottets förslag
eller till Bengt-Åke Nilssons med fleras förslag, och finner att kommunstyrelsen
bifaller planeringsutskottets förslag, varvid votering begärs.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till
planeringsutskottets förslag röstar JA. Den som röstar bifall till Bengt-Åke Nilsson
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

30 (41)

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

mfl. förslag röstar NEJ. Vinner nej har kommunstyrelsen bifallit Bengt-Åke Nilssons
förslag.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs,
Mikael Löthstam (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Henrik Persson (S), Annika Huber
(S), Ingvar Persson (S), Gerd Olsson (S), Uno Jonsson (S), Charliene Kiffer (V) och
Fredrik Forslund (SD) röstar ja.
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Bent-Åke Nilsson (C), Jonas Holm (M)
och Håkan Rönström (M) röstar nej.
Andrea Bromhed (MP) avstår från att rösta.
Kommunstyrelsen har alltså med 9 ja-röster mot 5 nej-röster (en avstår från att rösta)
beslutat bifalla planeringsutskottets förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) vill få noterat till protokollet att de
tillstyrker Bengt-Åke Nilsson förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

31 (41)

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

§ 40 Trafiksituationen vid järnvägen/viadukten i Delsbo
Dnr 2015-312-530
Kommunstyrelsen beslutar
att hos Trafikverket Region Mitt hemställa att verket ser över och bevakar
uppsägningstider för relevanta avtal med Dellenbanans Vänner för att möjliggöra att
järnvägsbron över väg 700 tas bort samt att Trafikverket beslutar om att ta bort
nämnda järnvägsbro, samt
att hos Region Gävleborg hemställa att nödvändiga medel avsätts för att lyfta bort
järnvägsbron och möjliggöra en säker och ändamålsenlig anslutning av väg 700 till väg
84 i centrala Delsbo när järnvägsbron tas bort.
Reservation

Andrea Bromhed (MP) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning
Tågtrafiken på Dellenbanan, den enkelspåriga järnvägen mellan Hudiksvall och
Ljusdal, upphörde i mitten på 1980-talet. Dåvarande Banverket har fattat ett beslut om
rivning av banan, vilket ännu inte verkställts. Trafikverket Region Mitt har vid flera
sammanträffanden med Hudiksvalls kommun gjort klart att nedläggningsbeslutet ligger
fast och att verket inte ser några förutsättningar för att återuppta trafik framdeles.
Beslutsunderlag


Skrivelse från Delsbo byaråd och Ansiktslyftsgruppen i Delsbo, 12 november
2015.



Kommunledningsförvaltningens tjänsteyttrande, 8 februari 2016



Planutskottets protokoll 16 februari 2016 § 13

Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C), Håkan Rönström (M), Annika Huber (S) och Gerd Olsson (S)
yrkar bifall till planeringsutskottets förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

32 (41)

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

Charliene Kiffer (V) meddelar att hon inte deltar i beslutet.
Andrea Bromhed (MP) yrkar avslag på planeringsutskottets förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till planeringsutskottets förslag,
och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

33 (41)

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

§ 41 Uppmaning att inkomma med förslag om
dressinåkning på Dellen banan.
Dnr 2016-115-800
Kommunstyrelsen beslutar
att upprätta en skrivelse med uppmaning till Dellenbanans Vänner, Ansiktslyftet i
Delsbo och Delsbo Byaråd att via ett gemensamt arbete inkomma med förslag för att
möjliggöra dressinåkningen på Dellenbanan. Förslaget bör inkomma i god tid innan
budgetberedningen våren 2017.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen beslutade vid dagens sammanträde § 40 att hos Trafikverket
Region Mitt hemställa att verket ser över och bevakar uppsägningstider för relevanta
avtal med Dellenbanans Vänner för att möjliggöra att järnvägsbron över väg 700 tas
bort samt att Trafikverket beslutar om att ta bort nämnda järnvägsbro, samt
att hos Region Gävleborg hemställa att nödvändiga medel avsätts för att lyfta bort
järnvägsbron och möjliggöra en säker och ändamålsenlig anslutning av väg 700 till väg
84 i centrala Delsbo när järnvägsbron tas bort.
Kritik mot att ta bort järnvägsviadukten i Delsbo har väckts eftersom detta, enligt
bland annat Dellenbanans vänner, kan komma att omöjliggöra dressinåkning på
Dellenbanan.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

34 (41)

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

§ 42 Ombud till Kommuninvests föreningsstämma
Dnr 2016-114-102
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Mikael Löthstam (S) till ombud och Caroline Schmidt (C) till ersättare vid
Kommuninvests föreningsstämma 2016.
Sammanfattning
Kommuninvests föreningsstämma genomförs den 21 april 2016. Varje medlem äger en
röst på den formella stämman.
Beslutsunderlag


Skrivelse från Kommuninvest den 15 december 2015, med uppmaning att utse
och anmäla ombud till föreningsstämman 2016.

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

35 (41)

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

§ 43 Reglemente för pensionärsrådet
Dnr 2015-494-003
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reglemente för pensionärsrådet
Sammanfattning
I och med ny organisationen och ny mandatperiod har pensionärsrådets reglemente
setts över och vissa förändringar föreslås av social- och omsorgsnämnden
Förslaget är framtaget av ordförande och ledamot i social- och omsorgsnämnden tillsammans med tre representanter från pensionärsorganisationerna PRO och SPF.
Kommunfullmäktige har återremitterat ärendet till kommunstyrelsen för ytterligare
beredning.
Förslaget till reglemente för pensionärsrådet har, efter återremissen, kompletterats med
en andre vice ordförande.
Beslutsunderlag


Reglemente för pensionärsrådet



Social- och omsorgsnämndens protokoll, 12 november 2015, § 136



Allmänna utskottets protokoll 8 december 2015 § 184



Kommunstyrelsens protokoll 2 februari 2016 § 17



Kommunfullmäktiges protokoll 22 februari 2016 § 5

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

36 (41)

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

§ 44 Val av ledamöter till världsarvsrådet
Dnr 2016-064-102
Kommunstyrelsen beslutar
att utse Agneta Brendt (S) till ledamot och Kerstin Karlsson (M) till ersättare i
världsarvsrådet från och med 2016.
Sammanfattning
Hudiksvalls kommun har inte meddelat vilken ledamot och vilken ersättare som ska
finnas i Världsarvsrådet från och med 2016. Tidigare ledamot har varit Stefan
Bäckström (C) och ersättare har varit Agneta Brendt (S). Nästa möte med
världsarvsrådet är 16 mars i Bollnäs.
Beslutsunderlag


E-post från världsarvskoordinator 18 februari 2016..

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

37 (41)

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

§ 45 Förslag om att genomföra provtagningar i aktuella
brunnar efter branden i Hamre
Dnr 2016-116-170
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå förslaget om att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra
provtagningar i aktuella brunnar i Hamre, samt att löpande följa utvecklingen över tid
Reservationer

Emot beslutet reserverar sig Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Bent-Åke
Nilsson (C) och Andrea Bromhed (MP).
Sammanfattning
Ett förslag, om att få väcka en fråga om att genomföra provtagningar i aktuella
brunnar i Hamre och att löpande följa utvecklingen över tid, väcktes under
kommunstyrelsens sammanträde. Kommunstyrelsen godkänner att frågan får väckas.
Andrea Bromhed lämnar in följande förslag till kommunstyrelsen:
Branden i Hamre
Branden i Hamre och dess effekter på miljön är en fråga av stor principiell betydelse
och därför vill vi fortsättningsvis få löpande information om utvecklingen av PEFAS
värdena i dricksvattnet i Hamre och att detta ska rapporteras regelbundet till
kommunstyrelsen.
Detta vill vi väcka på grund av att det är av ett stort samhällsintresse och
vattenförsörjningen är av avgörande betydelse för att kunna värna en attraktiv och
hållbar livsmiljö vilket fullmäktige har tagit som ett av tre kommunövergripande mål.
Vi anser att provtagningen i aktuella brunnar i Hamre bör ingå i den löpande
miljöövervakningen.
Vi bör initialt ta prover i samtliga brunnar i berört område för att sedan göra en
bedömning om hur många av dessa kommunstyrelsen vill ha löpande rapportering
ifrån.
Med detta tar vi inte ställning i ansvarsfrågan eftersom det bör avgöras av juridisk
expertis.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

38 (41)

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

Vårt förslag är därmed inte ur ett myndighetsperspektiv utan att betrakta som
kommunens övergripande samhällsansvar.
Förslag att kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att genomföra provtagningar i aktuella
brunnar i Hamre, samt
att löpande följa utvecklingen över tid
Beslutsgång
Per Svensson (S) och Kent Kanon (S) anmäler jäv och lämnar sammanträdet.
Håkan Rönström (M) och Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar avslag på förslaget.
Andrea Bromhed (MP) och Caroline Schmidt (C) yrkar bifall till förslaget.
Ordföranden framställer proposition om bifall eller ej till Andrea Bromheds med fleras
förslag, och finner att kommunstyrelsen avslår detta, varvid votering begärs.
Voteringsproposition framställs och godkänns.
Den som röstar avslag på Andrea Bromheds förslag röstar JA. Den som röstar bifall
till förslaget röstar NEJ. Vinner nej har kommunstyrelsen beslutat bifalla förslaget.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Mikael Löthstam (S), Majvor Westberg-Jönsson (S), Henrik Persson (S), Annika Huber
(S), Ingvar Persson (S), Gerd Olsson (S), Uno Jonsson (S), Charliene Kiffer (V) Jonas
Holm (M), Håkan Rönström (M) och Fredrik Forslund (SD) röstar ja.
Caroline Schmidt (C), Jan-Erik Jonsson (C), Bent-Åke Nilsson (C) och Andrea
Bromhed (MP) röstar nej.
Kommunstyrelsen har alltså med 11 ja-röster mot 4 nej-röster beslutat avslå Andrea
Bromheds med fleras förslag.
Gunnel Nordin (L) och Monika Stigås (KD) vill få noterat till protokollet att de
tillstyrker Andrea Bromheds förslag.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

§ 46 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna,
1. Evakueringsboende i Hudiksvalls kommun, nulägesrapport februari 2016
Dnr 2015-412-133
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

39 (41)

Protokoll
Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

§ 47 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras vid sammanträdet,


Allmänt utskott 2016-02-11



Planutskott 2016-02-16



Beslut om anställning över 14 dagar inom kommunstyrelsens förvaltning,
vikariat löneadministratör.

____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

40 (41)

Protokoll

41 (41)

Sammanträdesdatum

2016-03-01

Kommunstyrelsen

§ 48 Information från Hälsingerådet, Sundsvallsregionen
samt allmän information
Sundsvallsregionen
Mikael Löthstam (S) och Bengt Friberg informerar från senaste mötet med
Sundsvallsregionen. Aktuellt var bland annat: presentation av satsning i Ortviken,
projekt E-tjänster, redovisning från Härnösand om deras arbete med flykting- och
asylfrågor samt verksamhetsplan.
Hälsingerådet
Caroline Schmidt (C) och Bengt Friberg informerar från senaste aktivitet i
Hälsingerådet. Aktuellt var bland annat besök i Stockholm och Regionförbundets nya
kontor samt en uppvaktning av samtliga riksdagsledamöter från länet samt ytterligare
samverkan i arbetsmarknadsfrågor och Hälsingeturism.
Allmän information
Annika Huber (S) och Jan-Erik Jonsson (C) informerar om biogasprojektet som
Hudiksvalls kommun driver tillsammans med Sundsvalls och Östersunds kommuner.
Mikael Löthstam (S) informerar från bolaget Nya Ostkustbanan AB.
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

