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§1

Information om kommunens verksamhet och
ekonomi

Ärendebeskrivning
Ekonomichef Anders Svedman, informerar om kommunens verksamhet och
ekonomi. Tekniska förvaltningen och social- och fritidsförvaltningen visade på de
större underskotten 2010. Underskotten var orsakade av yttre omständigheter, svåra
för kommunen att råda över. Finansnettot har ökat och likviditeten har minskat.
_____
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§2

Anslag för aktiviteter inom rådet för folkhälsa och
brottsförebyggande arbete

Dnr 2010-131-705
Ärendebeskrivning
Social- och fritidsnämnden har ansökt om anslag med 100 000 kronor för aktiviteter
inom rådet för brottsförebyggande och folkhälsoaktiviteter.
För att rådet ska kunna bedriva ett aktivt folkhälso- och brottsförebyggande arbete
behövs medel till rådsövergripande aktiviteter, såsom föreläsningar, riktade insatser,
välfärdsbokslut, annonser m m.
Ärendet remitterades i april 2010 till beredningen för ekonomiska ramar för åren
2011-2014.
Kommunledningskontorets yttrande

Följande förslag till intern omfördelning av anslag till folkhälsoarbetet, har beaktats av
höstens ramberedning, i förslag till budget för 2011 samt prognos för åren 2012-2014:
Förvaltning

Bruttokostnad

%

KLK

127 591 743

5,29

5 000

LOK

904 127 483

37,51

38 000

NMR

52 007 881

2,15

2 000

OMS

702 450 561

29,13

30 000

SoF

175 837 211

7,29

7 000

TEK

449 231 260

18,63

SUMMA

Belopp

18 000
100 000

Kommunledningskontoret föreslår att ovanstående förslag till intern omfördelning av
anslag till folkhälsoarbete i 2011 års budget tillstyrkes.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Majvor Westberg-Jönsson (S) och Stefan
Bäckström (C) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att tillstyrka ramberedningens förslag till intern omfördelning av anslag till
folkhälsoarbete i 2011 års budget.
_____
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§3

Anslag till förstudie om alternativa förslag till lösning
av bro över Dellenbanan, f d riksväg 13,
Vi – Vibodlångsjön.

Dnr 2010-415-311
Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden hemställer om att få omdisponera överskottsmedel efter
investeringen i Vita bron i Iggesund, 1 227 200 kronor, till en förstudie av alternativa
lösningar för bron över Dellenbanan för vägen Vi-Vibodlångsjön, f d Riksväg 13.
Nuvarande bro är en balkbro byggd 1928 – 29. Bron övergick till kommunal
väghållning 1974. Bron betjänar för närvarande boende i Dammsveden och omledning
av trafik från E4 när olyckor sker mellan södra och mellersta infarten till Hudiksvall.
Bron är så skadad av tidens tand att det inte bedöms försvarbart att renovera den för
att uppnå nödvändig bärighet.
År 2009 fick Hudiksvalls kommun 1 900 000 kr i statsbidrag för reparation av Vita
bron. Av dessa medel användes ca 672 000 kr till att medfinansiera upprustningen av
Hölicksvägen. Resterande del, 1 227 200 kr, skulle kunna används till att återuppta
utredning och projektering för en ny bro.
Totala kostnaden, inklusive konsultarvoden för framtagande av bygghandling och
förfrågningsunderlag, kommer att ligga i storleksordningen 6–7 miljoner kronor.
Kostnaden för motsvarande bro i betong ligger i storleksordningen 15 miljoner
kronor.
Kommunledningskontorets yttrande

Eftersom ny E4 tas i drift hösten 2011 bör inte gamla Riks 13 vara aktuell för
omledningstrafik. Investeringen i en ny bro över Dellenbanan kan även diskuteras med
hänsyn till investeringens storlek. Förstudien bör i stället inriktas mot en annan
trafiklösning för de boende i Dammsveden.
Kommunledningskontoret föreslår, att tekniska nämnden får disponera de
överskottsmedel som uppstod efter investeringen i Vita Bron, Iggesund för
finansiering av en förstudie om alternativa förslag till lösning av bro över Dellenbanan
för vägen, Vi – Vibodlångsjön.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Uno Jonsson (S), Majvor WestbergJönsson (S) och Kent Sjöberg (KD) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att tekniska nämnden får disponera de överskottsmedel som uppstod efter
investeringen i Vita Bron, Iggesund, för finansiering av en förstudie, om alternativa
förslag till lösning av bro över Dellenbanan för vägen, Vi - Vibodlångsjön .
_____

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§4

Ansökan om medfinansiering i utveckling av
Dellenova

Dnr 2010-424-140
Ärendebeskrivning
Föreningen, Galgbergstornet, Dellenova begär ett förhandsbesked från Hudiksvalls
kommun, om ett kommunalt bidrag på ca.1 miljon kronor för att medverka i
utveckling av anläggningen, Dellenova.
Den totala upprustningen beräknas till 3 818 000 kronor. Tidigare har Hudiksvalls
kommun bidragit med 454 990 kronor för upprustning av vattentornet.
I den nya utvecklingen avser man att koppla länets energirådgivare till anläggningen.
Kommunledningskontorets yttrande

Ändamålet för investeringen är diffus, eftersom syfte och framtida
användningsområde för investeringen saknas eller är mycket oprecis. Någon
förankring bland energirådgivarna i länet saknas dessutom beträffande kopplingen till
anläggningen.
Kommunledningskontoret föreslår att ansökan avslås.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Daniel Pettersson (V) att ärendet
återremitteras till lärande – och kultur nämnden, för att utreda om det ur
utbildningssynpunkt finns behov av det som anläggningen kan erbjuda.
Stefan Bäckström (C), Håkan Rönström (M), Kent Sjöberg (KD), Ann Berg (FP) och
Majvor Westberg-Jönsson yrkar bifall till Daniel Pettersson (V) förslag.
Ordförande framställer proposition om bifall eller ej till Daniel Petterssons
återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras till lärande – och kultur nämnden, för att utreda om det ur
utbildningssynpunkt finns behov av det som anläggningen kan erbjuda.
_____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§5

Ansökan från Iggesunds Folkets Husförening om
bidrag för installation av korgdörrar till hiss.

Dnr 2010-412-061
Ärendebeskrivning
Föreningen, Iggesunds Folkets Hus ansöker om bidrag för installation av korgdörrar
till befintlig hiss. Hissföreskrifterna från Boverket kräver, att korgdörrar installeras av
säkerhetsskäl, senast 2012-12-31.
Offert finns och föreningens behov av medel uppgår till, 276 675 kronor, inklusive
moms.
Ansökningar ska även inges till Iggesunds Bruks sociala fond samt Boverket.
Kommunledningskontorets yttrande

Ansökan om 276 675 kronor kvarstår, då Iggesunds Bruks sociala fond avslagit
föreningens ansökan. Någon ansökan om medel från Boverket har ännu inte ingivits.
Vid ekonomikontorets samtal med Folkets Hus föreningens representant togs även
brandsäkerheten i byggnaden upp.
Kommunledningskontoret föreslår att Iggesunds Folkets Hus förening beviljas bidrag
med 200 000 kronor för installation av hissdörrar och att kostnaden täcks i 2010 års
bokslut.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Mikael Löthstam (S), Göte Bohman (MP)
och Daniel Pettersson (V) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Iggesunds Folkets Hus föreningen beviljas anslag med 200 000 kronor för
installation av korgdörrar i hiss, samt
att kostnaden täcks i 2010 års bokslut.
_____

Justerandes
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§6

Ansökan från SPF Glada Hudik om bidrag för
arrangerande av SPF Riksmästerskap i
längdskidåkning 2011.

Dnr 2010-478-807
Ärendebeskrivning
Sveriges pensionärers riksförbund, SPF ska tillsammans med Hudiksvalls IF vara
arrangör av SPF:s Riksmästerskap i längdskidåkning, i Hudiksvall, den 23-24 februari
2011.
SPF ansöker om bidrag med 100 kronor/deltagare för kamratmåltid och hyresfrihet i
Folkets Hus. Tävlingen brukar omfatta, cirka 100 deltagare.
Arrangemanget inleds den 23 februari med visning av Hudiksvalls Sportmuseum samt
mat och underhållning på Patricia. Tävlingen hålls den 24 februari och avslutas med
prisutdelning, middag och dans på Folkets hus.
Kommunledningskontorets yttrande

Kommunledningskontoret föreslår
att ansökan avslås.
Allmänna utskottet har föreslagit att medel beviljas för kamratmåltid, 100 kronor per
deltagare, samt att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov
i 2011 års budget.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Jonas Holm (M) bifall till allmänna
utskottets förslag samt att avslå ansökan om hyresfrihet i Folkets Hus.
Håkan Rönström (M), Mikael Löthstam (S) och Göte Bohman (MP) yrkar bifall till
Jonas Holms förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att avslå ansökan om hyresfrihet i Folkets Hus.
att medel beviljas för kamratmåltid, 100 kronor per deltagare, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2011 års
budget.
_____
Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§7

Ansökan från Odd Fellow logen 46 Vallia i Hudiksvall
om bidrag för framställande av jubileumsskrift.

Dnr 2010-492-807
Ärendebeskrivning
Odd Fellow, logen 46 Vallia, i Hudiksvall firar 100 årsjubileum våren 2011.
Logen 46 Vallia ansöker om bidrag för en skrift som framställts i samband med
jubileet och som ger en bild av logens arbete. Arbetet och kostnaden för
jubileumsskriften beräknas vara 10 000 kronor.
Kommunledningskontorets yttrande

Kommunledningskontoret föreslår
att ansökan avslås.
Allmänna utskottet har beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M), Majvor WestbergJönsson (S) och Daniel Pettersson (V) bifall till Odd Fellow Logen 46 Vallias ansökan
om bidrag med 10 000 kronor samt att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag
för oförutsedda behov i 2011 års budget.
Kommunstyrelsen beslutar
att Odd Fellow Logen 46 Vallia beviljas 10 000 kronor för framställande av
jubileumsskrift, samt
att kostnaden täcks ur kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2011 års
budget.
_____
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Kommunstyrelsen

§8

Ansökan om bidrag för arrangerande av E4-loppet
Glada Hudik 2011

Dnr 2010-471-800
Ärendebeskrivning
Erik Jonsson, Forsa, ansöker som projektkoordinator, om ett kommunalt bidrag med
300 000 kronor för anordnande av E4-loppet Glada Hudik den 27-28 augusti 2011.
Huvudmän för tävlingarna är Njutångers IF (NIF), Iggesunds SK (ISK), Ski Bike &
Run och Forsa OK. Sportklubben Ski Bike & Run kommer att ha det administrativa
ansvaret för projektet. Övriga föreningar har andra ansvarsområden.
E4-loppet Glada Hudik är en engångstävling som sker innan öppnandet och på den
nyanlagda E4-sträckningen mellan Hudiksvall och Njutånger. Tävlingarna omfattar
löpning, rullskidor, inlines och cykel på olika distanser och i olika klasser.
I samband med tävlingarna planeras dessutom underhållning och arrangemang i
centrala Hudiksvall i samarbete med Hudik City, Fokus Glada Hudik, Hudiksvalls
Turistbyrå, Lin & Lo Turismutveckling och CUL.
Tävlingarna är ett sätt att marknadsföra varumärket Glada Hudik och det ligger i tiden
med tanke på det ökade intresset för träning, motion och eget välbefinnande.
Kommunledningskontorets yttrande

Kommunledningskontoret föreslår
att Sportklubben Ski Bike & Run beviljas bidrag med 300 000 kronor för
genomförandet av E4-loppet Glada Hudik i augusti 2011 samt,
att kostnaden täcks ur anslaget för oförutsedda kostnader i 2011 års budget.
Allmänna utskottet har beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag.
Ekonomichef, Anders Svedman informerade vid kommunstyrelsens sammanträde.
Ansökan har kompletterats med nya uppgifter avseende budget. Kostnadsbudgeten
omsluter 1 450 000 kronor, där de största posterna är reklam, annonser, underhållning
och livsmedel. Intäkterna beräknas bli 1 550 000 kronor, de största posterna är
sponsring och startavgifter. Man räknar med att få cirka 2 200 tävlande deltagare och
bedömer att arrangemanget totalt, kommer att locka många intrtesserade.

Justerandes
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Utdragsbestyrkande:
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Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Uno Jonsson (S) och
Mikael Löthstam (S) att Sportklubben Ski Bike & Run beviljas bidrag med 300 000
kronor för genomförandet av E4-loppet Glada Hudik i augusti 2011 samt att
kostnaden täcks ur anslaget för oförutsedda kostnader i 2011 års budget.
Sammanträde ajourneras i fem minuter. Efter fem minuters ajournering återupptas
förhandlingarna.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till Uno Jonssons och Mikael Löthstams förslag samt
att vid nästkommande sammanträde ska en information i ärendet lämnas av
arrangörerna för E4-Loppet.
Kommunstyrelsen beslutar
att Sportklubben Ski Bike & Run beviljas bidrag med 300 000 kronor för
genomförandet av E4-loppet Glada Hudik i augusti 2011 samt,
att kostnaden täcks ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader i 2011 års
budget.
att vid nästkommande sammanträde ska en information i ärendet lämnas av
arrangörerna för E4-Loppet.
_____
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§9

Ansökan från Iggesunds IK om bidrag för uppförande
av Camp Igge Arena.

Dnr 2010-191-821
Ärendebeskrivning
Iggesunds IK ansöker om ett kommunalt investeringsbidrag på 15 000 000 kronor för
uppförande av en inomhushall på Movallen, Iggesund, kallad Camp Igge Arena.
Anläggningen är kostnadsberäknad till 33,5 miljoner kronor.
Övriga finansiärer beräknas vara, Arvsfonden 7miljoner, Tillväxtverket 3 miljoner,
Iggesunds Bruks sociala fond 3 miljoner, Hudiksvalls Sparbank 1,5 miljoner, Iggesunds
IK 2,5 miljoner, Anläggningsfonden 1 miljon och Idrottslyftet 0,5 miljoner.
Iggesunds IK har sedan 2009 bedrivit projekt Camp Igge i syfte att allmänt utveckla
verksamheten runt Ankarmon i Iggesund, men också i syfte att lyfta fram
idrottsturismen och med målsättning att skapa sysselsättning genom flera årsarbeten i
kommunen.
Kommunledningskontorets yttrande

Etapp 1 påbörjades 2009 genom en förstudie, delvis finansierad med kommunalt
bidrag om 45 000 kronor.
I etapp 2 har en ny professionell organisation utvecklats i föreningen för att
marknadsföra Camp Igge och driva Ankarmons Camping. Idag arbetar fem
lönebidragsanställda på campingen, samt att kansliet vid Iggesunds IK bidrar med två
personer.
Under 2010 har föreningen investerat i campingen. Dels med bidrag från Iggesunds
sociala fond på knappt 900 000 kronor och dels genom eget upptag av lån om
3,5 miljoner kronor.
Allt ovanstående har målmedvetet gjorts för att ha en fungerande basservice inför den
slutliga investeringen i Camp Igge Arena.
Etapp 3, utgör investeringen i Camp Igge Arena och är den slutliga i föreningens
vision om Ankarmons och Movallens omdaning. Man planerar att genomföra etappen
under 2011 och totala kostnaden beräknas till 33,5 miljoner kronor. Arenan ger tillgång
till idrotterna friidrott, fotboll, bågskytte och motionsgymnastik. Arenan kommer även
att marknadsföras för större cuper, turneringar, mässor och kulturella arrangemang.
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Både investerings- och driftkostnadskalkyler är upprättade av professionella personer.
Det som ur kommunalt sammanhang måste lyftas fram i driftkostnadskalkylen är
Camp Igge Arenas beräknade intäkter från uthyrning och träningsverksamhet.
Intäkterna har beräknats till ca 2 miljoner kronor, vilka till 100 % beräknas komma
från kommunens föreningar. Det innebär att ca hälften av beloppet kommer att bli en
ny kostnad, som kommer att påverka social- och fritidsnämnden budget för
verksamhetsbidrag till föreningslivet.
Ekonomiska konsekvenser för kommunen vid ett tillstyrkande av ärendet.
1. Minskad likviditet med 15,0 miljoner kronor
2. Årligt minskade ränteintäkter med 0,3 miljoner kronor
3. Årligt ökade kostnader för verksamhetsbidrag till föreningslivet med ca 1, 0 miljoner
kronor. ·
De ekonomiska konsekvenserna bygger på förutsättningen att hela projektet är
självfinansierande utan kommunala subventioner i övrigt.
Kommunledningskontoret föreslår att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för
ställningstagande.
Allmänna utskottet har beslutat att överlämna ärendet till kommunstyrelsen utan eget
förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Daniel Pettersson (V) att
kommunstyrelsen tillstyrker Camp Igges ansökan om bidrag med 15 miljoner kronor,
samt att medel tas ur investeringsbudget efter en omfördelning av budgeterade poster.
Mikael Löthstam (S), Olle Borgström (S), Uno Jonsson (S), Anna-Carin Keisu (S) och
Majvor Westberg-Jönsson (S) yrkar bifall till Daniel Petterssons förslag.
Göte Bohman (MP), yrkar att ärendet återremitteras till social- och fritidsnämnden
med uppdrag att i enlighet med det idrottspolitiska handlingsprogrammet antaget i KF
2010-11-29, redovisa närliggande behov/önskemål av sport- och fritidsanläggningar
utifrån prioriterade områden: folkhälsa, jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättning,
miljö, samarbete och arbetslöshet.
Såväl behovet av nya anläggningar som stora renoveringsbehov skall redovisas. I
översynen skall även ingå fördelningen av nuvarande bidrag för de 10 största
verksamhetsgrenarna uppdelat på flickor/pojkar samt ålderskategorier. Kommunalt
drivna idrottsplatser särredovisas.
Översynen skall vara klar för presentation inför vårens budgetberedning.
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Ordförande framställer proposition om bifall eller ej till Göte Bohmans
återremissyrkande och finner att kommunstyrelsen bifaller detta, varvid votering
begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till Göte
Bohmans återremissförslag röstar JA, den som vill att ärendet ska avgörs vid dagens
sammanträde röstar NEJ. Vinner NEJ har kommunstyrelsen beslutat att ärendet
avgörs vid dagens sammanträde.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Bengt Åke Nilsson (C), Stefan Bäckström (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M),
Tommy Ljung (M), Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Göte Bohman (MP)
röstar ja.
Olle Borgström (S), Anna-Carin Keisu (S), Mikael Löthstam (S), Majvor WestbergJönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S) och Daniel Pettersson (V) röstar nej.
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat att
bifalla Göte Bohmans återremissyrkande.
Kommunstyrelsen beslutar
att ärendet återremitteras till social- och fritidsnämnden med uppdrag att i enlighet
med det idrottspolitiska handlingsprogrammet antaget i KF 2010-11-29, redovisa
närliggande behov/önskemål av sport- och fritidsanläggningar utifrån prioriterade
områden: folkhälsa, jämställdhet, mångfald, funktionsnedsättning, miljö, samarbete
och arbetslöshet. Såväl behovet av nya anläggningar som stora renoveringsbehov skall
redovisas. I översynen skall även ingå fördelningen av nuvarande bidrag för de 10
största verksamhetsgrenarna uppdelat på flickor/pojkar samt ålderskategorier.
Kommunalt drivna idrottsplatser särredovisas.
Översynen skall vara klar för presentation inför vårens budgetberedning.
Emot beslutet och till förmån för Daniel Petterssons mfl förslag, reserverar sig Daniel
Pettersson (V), Mikael Löthstam (S), Olle Borgström (S), Uno Jonsson (S),
Anna-Carin Keisu (S), Siw Karlsson (S) och Majvor Westberg-Jönsson (S)
_____
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§ 10 Ansökan från Enångers Båtsällskap om bidrag för
skyltning vid nya E4.
Dnr 2010-494-048
Ärendebeskrivning
Enångers Båtsällskap ansöker om ett marknadsföringsbidrag med 45 000 kronor för
anskaffning av upplysningsskyltar, till nya E4:an som tas i bruk hösten 2011. Planerat
skyltläge är avfartsvägen vid Änga, Enånger. Skyltarna kostar 65 000 kronor varav
20 000 kronor kan bekostas med egna medel. Enligt Trafikverket bör skyltarna
beställas i början av 2011 för att bli klara till höstens invigning av nya E4.
Kommunledningskontorets yttrande

I projektet ”Kustnära Mötesplatser” uppmärksammas att det finns stora brister i
tillgänglighet och infrastrukturella förutsättningar längs vår kust. Strategin identifierar
och prioriterar strategiskt viktiga insatser för att förbättra tillgänglighet, infrastruktur
och samhällsplanering längs Jungfrukusten med fokus på de platser som anses ha
särskilt goda förutsättningar att utvecklas till attraktiva besöks-, boende- och
verksamhetsmiljöer. I vår kommun är Enånger med Borka Brygga ett sådant område
liksom Långvind, Iggesund, Hudiksvall och Hölick.
Kommunledningskontoret föreslår att Enångers Båtsällskap beviljas bidrag med
25 000 kronor för anskaffning av nya upplysningsskyltar efter den nya E4:an för
marknadsföring av Enånger och Borka Brygga samt, att kostnaden täcks ur
kommunstyrelsens anslag för oförutsedda behov i 2011 års budget.
Allmänna utskottet har föreslagit att en samlad översyn av behovet och placering av
informationstavlor och skyltar vid nya E4 genomförs, samt att Enångers Båtsällskaps
ansökan om bidrag avslås.
Kommunstyrelsen beslutar
att en samlad översyn av behovet och placering av informationstavlor och skyltar vid
nya E4 genomförs, samt
att Enångers Båtsällskaps ansökan om bidrag avslås.
_____
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§ 11 Personalaktivitet i samband med premiären av filmen
- Hur många lingon finns det i världen.
Dnr 2011-068-027
Ärendebeskrivning
Filmen med titeln, Hur många lingon finns det i världen, har premiär i mars 2011.
Filmen bygger fritt på Glada Hudik teatern och deras verksamhet som gjort
sensationell succé såväl i Sverige som internationellt. Medlemmar ur Glada Hudik
teatern medverkar i filmen.
Hudiksvalls kommun har erbjudits möjlighet att reservera ett antal filmföreställningar,
under två veckors tid, för att bjuda in alla anställda medarbetare till gemensam
personalaktivitet. Föreställningarna går på Saga Bio i Hudiksvall och ska föregås av en
inledande del med temat, Värdegrund. Kostnaden är 200 000 kronor och omfattar
cirka 3000 biobiljetter.
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslår Håkan Rönström (M) och Uno Jonsson
(S) att kommunstyrelsen tillstyrker det framlagda förslaget om att köpa in
filmföreställningar för personalaktivitet, samt att även Iggesunds och Delsbo Folkets
Hus, om möjligt, ska nyttjas för personalaktiviteten.
Majvor Westberg-Jönsson (S), Kent Sjöberg (KD), Ann Berg (FP), Daniel Pettersson
(V), Stefan Bäckström (C) och Göte Bohman yrkar bifall till Håkan Rönströms och
Uno Jonssons förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja kommunledningskontoret 200 000 kronor för inköp av filmföreställningar.
att kostnaden täcks ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader i 2011 års
budget.
att, om möjligt, även Iggesunds och Delsbo Folkets Hus ska nyttjas för
personalaktiviteten.
att kommunledningskontoret får i uppdrag att organisera personalaktivitet –
Värdegrund i samband med filmföreställning.
_____
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§ 12 Tilläggsdirektiv till fördjupad översiktsplan för
Hudiksvalls hamnområde.
Dnr 2005-225-212
Ärendebeskrivning
Hösten 2007 tog kommunfullmäktige beslut om Vision Kattvikskajen, förslag till
trafiklösningar för stadsförnyelse vid Kattvikskajen och Håstaholmen samt förslag till
trafik- och planeringslösningar i centrala delarna av Hudiksvall. I december 2007
beslutade fullmäktige att anta detaljplan för Varvetområdet samt att visionen över
Kattvikskajen skulle utgöra viljeinriktning för markanvändningen. I november 2008
beslutade fullmäktige att anta detaljplan för nytt badhus på Kattvikskajen i Hudiksvall.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar planeringsansvarig Hans Gyllow,
stadsarkitekt Mats Gradh och plan- och bygglovschef Lennart Westberg i ärendet.
Den, efter valet, nya majoriteten i kommunen har i gemensam programförklaring
aviserat en delvis förändrad inriktning på det fortsatta planeringsarbetet för
Hudiksvalls hamnområde
Den nya inriktningen som delges i tilläggsdirektiv är:
Södra delen av området – Håstaholmen och området nedanför Köpmanberget synes
lämpligt för bostäder samt att det fortsatta planarbetet ytterligare ska pröva
möjligheten till bostäder vid Varvetområdet.
Tidigare vision om bostäder på Kattvikskajen, utgår. Tidigare detaljplan med badhus,
allaktivitetshus m.m. och tillhörande parkeringsplatser och parkområde kommer att
ersättas av ny markanvändning.
I den fortsatta planeringen ska Kattvikskajen bli föremål för en rekreations- och
evenemangspark.
Förutsättningar för hotelletablering närmare nuvarande järnvägssträckning ska utredas.
I området ska vidare parkeringslösningar som både kan användas av besökare vid
evenemangsparken och pendlare vid Hudiksvalls resecentrum prövas.
I det fortsatta planarbetet ska alternativa lösningar prövas för Hamnalléns passage över
Ostkustbanan. Alternativ trafiklösning som ersätter passagen genom Möljen ska
utredas.
Kommunledningskontoret föreslår, kommunfullmäktige besluta, att med redovisade
tilläggsdirektiv låta byggnadsnämnden upprätta förslag till fördjupad översiktsplan
avseende Hudiksvalls hamnområde, samt att ärendet återrapporteras till
kommunstyrelsen innan samrådsutställning sker.
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Utvecklingsutskottet har tillstyrkt kommunledningskontorets förslag.
Kommunstyrelsens sammanträde ajourneras i sju minuter. Efter sju minuters
ajournering återupptas förhandlingarna.
Olle Borgström (S) yrkar i första hand avslag till det redovisade tilläggsdirektivet för
fördjupad översiktsplan för Hudiksvalls hamnområde. I andra hand yrkas, att uppdra
till plan- och bygglovskontoret att utarbeta en ny centrumplan som belyser trafikfrågan
i centrum.
Göte Bohman (MP) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Ordförande framställer proposition om bifall, antingen till utvecklingsutskottets
förslag eller till Olle Borgströms förslag om avslag och finner att kommunstyrelsen
bifaller utvecklingsutskottets förslag.
Ordförande framställer därefter proposition om bifall eller ej till Olle Borgströms
andra hands yrkande, att uppdra till plan- och bygglovskontoret att utarbeta en ny
centrumplan som belyser trafikfrågan i centrum och finner att kommunstyrelsen
bifaller detta.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att uppdra till kommunstyrelsen att med redovisade tilläggsdirektiv upprätta förslag till
fördjupad översiktsplan avseende Hudiksvalls hamnområde.
Kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut,
att uppdra till byggnadsnämnden att med redovisade tilläggsdirektiv upprätta förslag
till fördjupad översiktsplan avseende Hudiksvalls hamnområde,
att uppdra till plan- och bygglovskontoret att utarbeta en ny centrumplan som belyser
trafikfrågan i centrum
att byggnadsnämnden återrapporterar ärendet till kommunstyrelsen innan samrådsutställning sker.
Emot beslutet, och till förmån för Olle Borgströms avslagsyrkande, reserverar sig
Olle Borgström (S), Uno Jonsson (S), Anna-Carin Keisu (S), Siw Karlsson (S) och
Majvor Westberg-Jönsson (S), Mikael Löthstam (S) och Daniel Pettersson (V).
____
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§ 13 Överklagan av bearbetningskoncession för området
Brickagruvan.
Dnr 2010-076-427
Ärendebeskrivning
Regeringen, genom Bergsstaten, har beviljat, Svenska Vanadin AB,
bearbetningskoncessionen Brickagruvan K nr 1 enligt minerallagen. Koncessionen
innebär rätt till utvinning och tillgodoräknande av järn och vanadin enligt
minerallagens bestämmelser. Koncessionsområdet är beläget inom fastigheterna,
Delsbo-Änga 2:6, Norra Långsbo 2:4, 3:2, 3:4, Tjärna 2:5, 4:5, 5:11, 6:6, 9:6 och 10:3,
samtliga i Hudiksvalls kommun.
Bakgrund

Ansökan om bearbetningskoncession inkom den 26 november 2009 och har därefter
kompletterats. Till ansökan var fogad en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
I ett yttrande den 28 april 2010, framförde Länsstyrelsen i Gävleborg, som även
inhämtat synpunkter från Hudiksvalls kommun, att miljökonsekvensbeskrivningen inte
kunde godkännas som beslutsunderlag för ansökan och att beskrivningen inte visade
att gruvverksamhet kunde bedrivas på platsen utan att de närliggande vattenområdena
som bedöms vara av riksintresse för naturvård och friluftsliv påverkas negativt.
Sedan sökanden kompletterat miljökonsekvensbeskrivningen har länsstyrelsen lämnat
in yttranden den 16 och 30 september 2010. Länsstyrelsen säger där att MKB:n, trots
vissa brister, är tillräcklig för prövning av den ansökta bearbetningskoncessionen samt
att koncession kan beviljas men påpekar att närheten till områden med höga
naturvärden gör att det är mycket viktigt att verksamheten utformas på ett sådant sätt
att risken för påverkan av naturvärdena minimeras.
Vid kommunstyrelsens sammanträde presenterade, kommunekolog, Åsa Terent och
miljöskyddsinspektör Anne-Sofie Åhlén en komplettering till överklagan av ärendet.
Svar saknas fortfarande i MKB:n med garantier om att förorenat vatten inte kommer
att läka ut i Dellen och påverka höga naturvärden och dricksvattentäkt.
En överklagan har inlämnats till den 17 januari 2011, som var sista dag för överklagan.
Anstånd, för att utveckla grunderna och bereda politiskt, har begärts till den 11
februari.
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I överklagan yrkas, att regeringen upphäver beslutet om bearbetningskoncession.
Angiven grund för överklagan är att bearbetningskoncession strider mot minerallagen,
4 kap § 2 p.2.
Vid sammanträdet framkom att överklagan bör kompletteras med information om att
vanadin även kan utvinnas ur befintliga restdepåer
Allmänna utskottet har föreslagit att framlagda komplettering till överklagan godkänns
och tillställs regeringen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Majvor Westberg-Jönsson (S), Kent
Sjöberg (KD) och Stefan Bäckström (C) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att framlagda komplettering till överklagan godkänns och tillställs regeringen.
_____
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§ 14 Livsmedelsupphandling med miljöprofil och stimulans
av lokalt näringsliv
Dnr 2009-249-003
Ärendebeskrivning
Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisar kostchef Katarina Niemi och
kommunekolog Åsa Terent slutrapporten, Livsmedelsupphandling med miljöprofil och
stimulans av lokalt näringsliv.
Rapporten har tagits fram för kommunerna i Hälsingland. Syftet har varit att få ett
gemensamt styrdokument för upphandling med miljöprofil det vill säga, skapa
förutsättningar för mer lokalproducerade och mer ekologiska livsmedel i de
kommunala storhushållen.
Hälsingerådet har avhandlat ärendet och rekommenderar kommunerna att arbeta i
rapportens anda.
I rapporten föreslås kommunerna besluta, att ställa sig bakom åtta viljeinriktningspunkter inför 2012 och framtida upphandling:
1. För att uppnå målet fler lokala leverantörer och målet fler ekologiska
produkter ska uppdelning ske i ytterligare mindre geografiska zoner.
2. Lokala produktgrupper i fokus är, mjölk, färskt bröd, ägg, köttfärs, potatis,
rotfrukter, chark och sylt.
3. Förstärka inköpsorganisationen (kommunerna och Inköp Gävleborg) med
särskild funktion för uppföljning, utvärdering, kontakter med leverantörer,
distributörer och Inköp Gävleborg.
4. Påbörja arbetet med att införa metoder för utvärdering av upphandling
gällande regler för livsmedelsproduktion.
5. Från och med upphandling 2012 och åren framöver ska målsättningen vara en
ökning med minst fem lokala produkter per upphandling.
6. Med början upphandling 2012 ska andelen ekologiska livsmedel vara minst
10 % 2013, 12 % 2014 och 15 % 2015.
7. Uppdra åt kommunernas näringslivskontor att i samarbete med Inköp
Gävleborg och branschorganisationer för producenter och distributörer
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analysera marknaden, ha en dialog med marknaden, informera marknaden och
utbilda marknaden.
8. Uppdra åt kommunernas näringslivskontor att i samarbete med Inköp
Gävleborg och branschorganisationer för producenter och distributörer
påbörja arbetet med att se över logistiklösningar beträffande om befintlig
logistik och transportkanaler ska nyttjas, kontra att bygga upp nya.
Allmänna utskottet har föreslagit att Hudiksvalls kommun ställer sig bakom den
framlagda rapportens åtta punkter.
Vid kommun styrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M), Kent Sjöberg (KD)
och Uno Jonsson (S) bifall till allmänna utskottets förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att Hudiksvalls kommun ställer sig bakom den framlagda rapportens åtta punkter.
_____
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§ 15 Revidering av taxa avseende offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet
Dnr 2010-475-406
Ärendebeskrivning
Miljö- och räddningsnämnden har sett över sina taxor och föreslagit en förändring av
taxan för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
Genom förändringar i livsmedelslagstiftningen, tas §§ 12 och 14 bort i taxan för
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet och ersätts med följande:
§ 14 ”Av 9 § förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel (2006:1166)
framgår att den årliga avgiften ska betalas från och med det kalenderår då verksamheten
påbörjas. Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår.
Den som enligt 13 § i samma förordning ska betala en avgift för godkännande av en
anläggning, ska dock betala den årliga avgiften från och med kalenderåret efter det att
verksamheten påbörjats.”
Miljö- och räddningsnämnden har tillstyrkt den föreslagna ändringen av taxa avseende
offentlig kontroll inom livsmedelsområdet.
Allmänna utskottet har tillstyrkt förslaget.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anta förslaget om ändring av taxa avseende offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet.
_____
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§ 16 Gunilla projektet
Dnr 2010-333-522
Ärendebeskrivning
Ericsson AB och Hudiksvalls kommun genomför sedan 2009-05-01 ett gemensamt
utvecklingsprojekt inom det fiberoptiska området, projekt Gunilla. I projektet deltar
även Zitius AB, Fiberstaden AB och Hudiksvallsbostäder AB. Projekttiden är 5 år med
eventuellt 2 års förlängning. Av avtalet framgår att avstämning ska ske årligen i april
respektive september.
Projektet har under de första 18 månaderna dragits med ett antal problem som
påverkat projektgenomförandet i negativ riktning. Projektets styrgrupp beslutade
därför i september 2010 att framställa en gemensam rapport innehållande nuläges- och
konsekvensbeskrivning samt förslag till åtgärdsplan för projekt Gunilla.
Utvecklingsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde föreligger Rapport Gunilla, samt ett kontrakt för
fortsatta åtaganden och samarbete i projektet, underskrivet av projektets deltagare.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna Rapport Gunilla och lägga den till handlingarna.
_____
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§ 17 Kustnära mötesplatser
Dnr 2010-203-841
Ärendebeskrivning
Kustkommunerna, Gävle, Söderhamn, Hudiksvall och Nordanstig samarbetar i ett
utvecklingsprojekt, Kustnära Mötesplatser, för en sträcka längs kusten, kallad
Jungfrukusten. Kuststräckan anses ha möjlighet att bidra till regional utveckling och
tillväxt. Projekttiden är förlängd till 30 april 2011.
En strategi för kustutveckling har utarbetats. Strategin har sin operativa tyngdpunkt i
tillgänglighetsfrågorna. Tillgänglighet är ett av tre begrepp i strategin och skapas genom
arbete med infrastruktur i ett brett perspektiv. Attraktivitet, det andra begreppet, skapas
genom kompetensutveckling, samarbete och samverkan samt ett tydligt
marknadsarbete under ett gemensamt varumärke. Tillgänglighet och attraktivitet
skapar tillsammans Tillväxt, det tredje begreppet. Tillväxt sker genom att kommersiella
och ideella aktörer nyttjar dessa förutsättningar och skapar tydliga, tillgängliga
produkter och paket för besökare som genererar såväl sysselsättning som
skatteintäkter.
Utvecklingsutskottet har föreslagit att anta strategin för kustutveckling längs
Jungfrukusten.
Kommunstyrelsen beslutar
att anta strategin för kustutveckling längs Jungfrukusten.
_____
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§ 18 Fokus Glada Hudik
Dnr 2010-118-800
Ärendebeskrivning
En rapport beskrivande projekt, Fokus Glada Hudik är färdigställd. Rapporten är
utformad i två delar varav en del beskriver projektets verksamhet under 2010 och den
andra delen, projektledarens förslag till kommande aktiviteter.
Kommunstyrelsen beslutade i december 2009 att genomföra projektet i etapp 1 som
sträckte sig från januari till och med oktober 2010.
Projektet drivs i syfte att uppnå den av KNS (kommunen och näringslivets
samarbetsgrupp) antagna visionen, Hudiksvall – en kommun med framtidstro och
dragningskraft. Det långsiktiga övergripande målet är att öka kommunens attraktivitet
för boende, företagare och besökare samt att verka för att antalet arbetstillfällen ökar.
Kommunstyrelsen beviljade 2010 ett anslag för en utställning som visar på Glada
Hudik Teaterns verksamhet under arbetsnamnet, ”värdegrund i praktiken”. Arbetet
påbörjades hösten 2010, kontakt är upprättad med ett företag, Unna Design AB, med
erfarenhet av utställningar i den form som önskas.
Kostnad för utställningen uppskattas till mellan 600 000 och en miljon kronor. Då
arbetet inte har kunnat slutföras, på grund av sen start, föreslås 400 000 kronor av
2010 års överskott från projekt 3079 (Fokus Glada Hudik internt) överföras till 2011.
Dessutom finns ytterligare behov av minst 200 000 kronor. Medel ska även sökas från
länsstyrelsen och landstinget i Gävleborg
Utvecklingsutskottet har föreslagit att godkänna rapporten, Fokus Glada Hudik, samt
att Fokus Glada Hudik fortsätter som projekt och projektledaren fortsätter sitt arbete
enligt gällande avtal under 2011. Att i avvaktan på framtida organisation och
bemanning på kommunledningskontoret gällande strategiska utvecklingsfrågor har
Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA) tillsvidare det övergripande ansvaret för projektet,
att projektledaren tar fram projektplan inklusive budget för 2011 samt att projektet
utvärderas under 2011 och beslut tas om fortsatt verksamhet och organisationstillhörighet. Att 400 000 kronor av 2010 års överskott från projekt 3079 (Fokus Glada
Hudik internt) flyttas över som tilläggsanslag till 2011.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M) bifall till
utvecklingsutskottets förslag, samt föreslår att ytterligare 200 000 kronor beviljas till
utställning om Glada Hudik teaterns historia, värdegrund och roll i samhället, samt att
kostnaden täcks ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader i 2011 års
budget.
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Uno Jonsson (S), Daniel Pettersson (V) och Stefan Bäckström (C) yrkar bifall till
Håkan Rönströms förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till utvecklingsutskottets
förslag eller till Håkan Rönströms m.fl. förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller
Håkan Rönströms m.fl. förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att godkänna rapporten, Fokus Glada Hudik
att Fokus Glada Hudik fortsätter som projekt och projektledaren fortsätter sitt arbete
enligt gällande avtal under 2011
att i avvaktan på framtida organisation och bemanning på kommunledningskontoret
gällande strategiska utvecklingsfrågor har Hudiksvalls Näringslivs AB (HNA)
tillsvidare det övergripande ansvaret för projektet
att projektledaren tar fram projektplan inklusive budget för 2011
att projektet utvärderas under 2011 och beslut tas om fortsatt verksamhet och
organisationstillhörighet
att 400 000 kronor av 2010 års överskott från projekt 3079 (Fokus Glada Hudik
internt) flyttas över som tilläggsanslag till 2011
att ytterligare 200 000 kronor beviljas till utställning om Glada Hudik teaterns historia,
värdegrund och roll i samhället, samt
att kostnaden täcks ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader i 2011 års
budget.
_____
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§ 19 Motion om industrispår och kombiterminal
Dnr 2009-001-008
Ärendebeskrivning
Kent Sjöberg (KD), Håkan Rönström (M), Dietmar Gleich (FP), Lena E Andersson
(MP), och Sven Bergström (C), har, i en motion föreslagit att kommunen vidtar
nödvändiga åtgärder för en förstärkt infrastruktur där förutsättningar skapas för
överflyttning av alltmer gods från väg till järnväg.
Kommunledningskontorets yttrande

I statens investeringsplan fram till år 2021 har medel endast avsatts för mötesplatser.
Kapacitetstaket har i stort sett nåtts varför endast ett mindre antal godståg ytterligare,
kan ges plats på banan.
Den nyligen genomförda förstudien för dubbelspår kommer inte att följas upp med
järnvägsutredning eftersom investeringsmedel inte finns i långtidsbudgeten. Det
innebär att Ostkustbanans sträckning vid Hudiksvall inte kommer att klarläggas inom
överskådlig tid.
Här ligger begränsningen för överflyttning av gods från väg till järnväg i Norrland.
Kommunen bör, tillsammans med övriga intressenter fortsätta att påverka staten att
satsa medel på en dubbelspårsutbyggnad.
Kommunen kan också verka för en alternativ finansiering av järnvägsplanen på
sträckan förbi Hudiksvall. I dagsläget finns inget dokumenterat intresse för
järnvägsanslutning från de företag som är intresserade av lokalisering vid det sydvästra
planområdet. Trots det, bör det finnas en planberedskap för anslutning av området till
järnvägsnätet.
Dellenbanans område har markerats som utredningsområde i kommunens
översiktsplan bl. a. för möjligheten till framtida anslutning till Ostkustbanan.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen därmed får anses besvarad.
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen ska anses besvarad.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Kent Sjöberg (KD) bifall till allmänna
utskottets förslag.
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Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses besvarad
_____
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§ 20 Motion om hamnområdet
Dnr 2007-316-008
Ärendebeskrivning
Håkan Rönström (M), Karl-Olof Tunelid (M), och Henrik Fredriksson (M), har i en
motion förslagit:
- ”att Hudiksvalls kommun, tillsammans med bostadsbolag, intresserade entreprenörer och
fastighetsägare, undersöker möjligheten att bilda gemensamt bolag typ ”Sundsvallsmodellen” för att
utveckla, planera och exploatera hela hamnområdet
- att fastställande av detaljplanen för östra hamnområdet skjuts upp till dess att en helhetslösning för
hela hamnområdet processats fram
- att försäljning av tomter skjuts upp till dess att en helhetslösning för hela hamnområdet finns från
Reffelmansverket till värmeverket.”
Kommunledningskontorets yttrande

Motionen har legat obesvarad med hänsyn till pågående planeringsprocesser och
konkreta ärenden. Eftersom motionen i dagsläget synes inaktuell bör den kunna
avskrivas från ytterligare handläggning.
Kommunledningskontoret föreslår att motionen avskrivs från vidare handläggning.
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen avslås.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Håkan Rönström (M) att motionen ska
anses besvarad.
Daniel Pettersson (V) yrkar bifall till motionens första och tredje att-sats samt att den
andra att-satsen ska anses besvarad.
Majvor Westberg-Jönsson (S) och Mikael Löthstam (S) yrkar bifall till Daniel
Petterssons förslag.
Ordförande ställer proposition om bifall dels till allmänna utskottets förslag, dels till
Håkan Rönströms förslag och dels till Daniel Petterssons förslag och finner att
kommunstyrelsen bifaller Håkan Rönströms förslag, varvid votering begäres.
Ordförande utser Håkan Rönströms förslag till huvudförslag, kommunstyrelsen har då
att utse motförslag till huvudförslaget. Ordförande framställer proposition om bifall
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antingen till allmänna utskottets förslag eller till Daniel Petterssons förslag och finner
att Daniel Petterssons förslag utses till motförslag.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som röstar bifall till förslaget om
att motionen ska anses besvarad röstar JA, den som det ej vill röstar NEJ. Vinner NEJ
har kommunstyrelsen beslutat att bifalla motionens första och tredje att-sats samt att
den andra att-satsen ska anses besvarad.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Bengt Åke Nilsson (C), Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M), Tommy Ljung (M),
Ann Berg (FP), Kent Sjöberg (KD) och Göte Bohman (MP) röstar ja.
Stefan Bäckström (C), Olle Borgström (S), Anna-Carin Keisu (S), Mikael Löthstam (S),
Majvor Westberg-Jönsson (S), Uno Jonsson (S), Siw Karlsson (S) och Daniel
Pettersson (V) röstar nej.
Kommunstyrelsen har således med 7 ja-röster mot 8 nej-röster beslutat att bifalla
Daniel Petterssons förslag om bifall till motionens första och tredje att-sats samt att
den andra att-satsen ska anses besvarad.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att bifalla motionens första och tredje att-sats samt att den andra att-satsen ska anses
besvarad.
_____
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§ 21 Medborgarförslag om fria arbetskläder
Dnr 2009-014-035
Ärendebeskrivning
Eva Strandell föreslår i ett medborgarförslag att fria arbetskläder tillhandahålls för
personer anställda inom läraryrket. Förslagsställaren framhåller behovet av kläder
anpassade för årstiderna för att kunna genomföra sitt arbete som lärare inom
förskolan. Fria arbetskläder inom kommunen är en jämställdhetsfråga. Personal från
tekniska förvaltningen och parkförvaltningen har fria arbetskläder men det
förekommer inte inom yrken som förskollärare och idrottslärare m.fl.
Förslagsställaren menar att anställda inom de mansdominerade yrkena har denna
förmån medan anställda i de kvinnodominerade yrkena saknar densamma. Detta
strider mot kommunens jämställdhetspolicy.
Kommunledningskontorets yttrande

Inom äldreomsorgen är det flest kvinnor anställda, de har rätt till fria arbetskläder.
Medel avsattes i 2006 års budget för inköp av arbetskläder. En policy för inköp, typ av
kläder och hantering, antogs. Arbetskläder ska hålla måttet utifrån perspektivet att
hindra smittspridning.
Arbetsmiljölagstiftningen skiljer på arbetskläder och skyddskläder. Inga regler finns för
att arbetsgivare ska tillhandahålla arbetskläder, däremot är arbetsgivare skyldig att
tillhandahålla skyddskläder. Arbetsgivare ska göra en analys för att ta reda på riskerna i
arbetet och bedöma vilken personlig skyddsutrustning som eventuellt krävs.
I kommunens tillämpning Jämställdhet, står att kommunen ska erbjuda arbets- och
skyddskläder till alla medarbetare när arbetet så kräver. Medel finns avsatt för detta.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget anses besvarad
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat
_____
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§ 22 Medborgarförslag om gratis bussresor för
pensionärer, reducerat pris på bredband och
utbyggnad av Västra vägen
Dnr 2010-286-035
Ärendebeskrivning
Signe Persson, Hudiksvall föreslår i ett medborgarförslag att införa gratis bussresor
inom staden för personer med pension eller sjukbidrag, på tider när det är få som
reser. Reducerat pris på bredband samt att Västra vägen byggs ut.
Kommunledningskontorets yttrande

I dag finns möjlighet för pensionärer att köpa seniorkort, till kraftigt rabatterat pris.
Någon prissänkning är inte aktuell.
Prissättning för bredband hanteras av Fiberstaden AB.
Kommunala investeringsmedel har inte avsatts för utbyggnad av Västra vägen, som
dock finns med i kommunens översiktsplan för framtida utbyggnad.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget anses besvarat.
Vid allmänna utskottets sammanträde uttalar Göte Bohman (MP), att förslaget med
rabatterad prissättning för pensionärer ska utredas ytterligare och föreslår
medborgarförslaget besvarat.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
_____
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§ 23 Medborgarförslag om gång- och cykelväg till Forsa
och Näsviken
Dnr 2010-209-035
Ärendet utgår från dagens sammanträde.
_____
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§ 24 Medborgarförslag om spårstrategi för Hudiksvall
Dnr 2010-252-035
Ärendebeskrivning
Sigurd Melin, Näsviken, föreslår i ett medborgarförslag att en spårstrategi bör beslutas
för kommunen, för att inte riskera att i onödan stänga dörrar för järnvägens framtida
utveckling i Hudiksvallsområdet. På sikt bör denna planering integreras i den vanliga
översiktliga planeringen men eftersom översiktsplaneringen idag, inte reviderats i takt
med Trafikverkets förändrade ambitioner bör denna fråga uppmärksammas särskilt.
Förslagsställaren lämnar ett förslag till spårstrategi för Hudiksvall.
Kommunledningskontorets yttrande

Ostkustbanan kommer att uppgraderas till dubbelspår. I befintlig statlig långtidsplan
sker investeringen efter 2021. Nästa steg i planeringsprocessen är järnvägsplan, där
sträckningen genom Hudiksvall kommer att fastläggas.
Att kommunen inför ovanstående, och för att behålla handlingsfrihet samt undvika
felaktiga markanvändningsbeslut, upprättar en spårstrategi är naturligt och bör ingå
som ett självklart element i den fysiska planeringen.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget bifalls.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget bifalls
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget bifalls
_____
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§ 25 Medborgarförslag om ”upplevelse Glada Hudik”
Dnr 2010-210-035
Ärendebeskrivning
Åke Röstlund, Hudiksvall, föreslår i ett medborgarförslag att området, Kattvikskajen
och Håstaholmen, ska bli en upplevelsepark med flera olika inslag. Nöjespark med
åkattraktioner, inom- och utomhusscener, nöjesstånd och matställen.
På planen nedanför Kömanberget kan en camping anläggas. Finansiering kan ske
genom ett konsortium mellan kommunen och näringslivet.
Kommunledningskontorets yttrande

Markanvändningen på Kattvikskajen är föremål för planläggning inom ramen för planoch bygglagen. En fördjupad översiktsplan är under utarbetande och skall inom kort
göras till föremål för samråd och i ett senare skede, formell utställning.
Förslaget bör framföras i den demokratiska processen som inleds med samrådsutställning och bör därför inte föregripas i kommunfullmäktiges ställningstagande till
medborgarförslaget. Det samma gäller förslagsställarens synpunkter på användningen
av den utfyllda marken nedanför Köpmanberget.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget därmed anses besvarat.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget anses besvarat.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att medborgarförslaget anses besvarat.
_____
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§ 26 Medborgarförslag om att utreda möjligheten att
skapa ett fiske- och sjöfartsmuseum.
Dnr 2010-121-035
Ärendebeskrivning
Gunnar Sundblad, Hudiksvall, i egenskap av sekreterare i Hudiksvalls Hembygdsförening, föreslår i ett medborgarförslag att Hudiksvalls kommun ska låta utreda
möjligheten att skapa ett fiske- och sjöfartsmuseum.
Utredningen bör inledas snarast för att bl. a. ta tillvara det material från museet som på
ett utmärkt sätt visar hur fisket bedrevs och hur en fiskarboning kunde se ut vid förra
sekelskiftet, material som nu magasinerats. Hudiksvalls Hembygdsförening erbjuder sig
att gärna delta i såväl utformning av direktiven som i själva utredningen.
Kommunledningskontorets yttrande

Hälsingland museum har i yttrande pekat på tre omständigheter.
1. Flera näringar har, utöver fiskenäringen, präglat stadens historia. Frågan är, om
det med den bakgrunden är lämpligt att skapa ett museum där endast en
näringsgren lyfts fram.
2. I nuläget studeras uppdragen för Länsmuseet och Hälsingland museum av
landstinget i Gävleborg. Kan vara olämpligt att i detta skede ta ställning för ett
nytt museum i Hudiksvall.
3. Ett nytt museum innebär nya investerings- och driftskostnader. Kraven på
korrekt förvaring och visning av museiföremål är strikta och kostsamma.
Som alternativ pekar museet på att det finns många olika möjligheter att presentera
stadens historia. Fiberoptik kan öppna nya möjligheter och kanske går det i
högteknologins tidevarv att förena bilder av det gamla Hudiksvall med det nya.
En omfattande utredning av ett fiske- och sjöfartsmuseum kan först motiveras om det
ligger i linje med den utveckling kommunen prioriterat framgent.
I kommunfullmäktiges budget för 2011 finns uppdrag att utveckla Mulle Mecks
verksamhet. Kommunens utvecklingsprogram innehåller inte något om behovet av ett
nytt fiske- och sjöfartsmuseum.
Hudiksvalls kommun deltar, tillsammans med övriga kustkommuner i länet, i projektet
Kustnära mötesplatser. Projektet har pekat på historieberättande kring fiske och sjöfart
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tillsammans med industri och kalla kriget som ett av flera prioriterade områden bland
kulturupplevelser. Om ett särskilt museum skulle vara aktuellt med anledning av detta
är dock för tidigt att bedöma.
Ovanstående medför att kommunledningskontoret inte kan se att det finns ett behov
av att genomföra föreslagen utredning i dagsläget. Skulle behovet uppstå i framtiden
kan förslaget alltid aktualiseras.
Kommunledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås.
Allmänna utskottet har föreslagit att medborgarförslaget avslås.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att avslå medborgarförslaget.
_____
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§ 27 Information från Hälsingerådet
Eftersom det inte varit något möte med Hälsingerådet sedan förra
kommunstyrelsesammanträdet, finns inget att rapportera.
_____
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§ 28 Information från Sundsvallsregionen
Eftersom det inte varit något möte med Sundsvallsregionen sedan förra
kommunstyrelsesammanträdet, finns inget att rapportera.
Nästa möte blir den 4 februari 2011 i Sundsvall.
_____
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§ 29 Information från Regionförbundet Gävleborg
Kommunstyrelsen gratulerar Sven-Åke Thoresen (S), till uppdraget som ordförande i
Regionförbundet Gävleborg.
Kent Sjöberg (KD) rapporterade från Regioförbundet Gävleborg där bl. a.
regionfrågan diskuterats.
_____
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§ 30 Tillsättning av ny kommunchef
Dnr 2010-077-023
Ärendebeskrivning
Ärendet, tillsättning av ny kommunchef, initierades i allmänna utskottet den 23
februari 2010, förslag till upplägg och tidsplan godkändes.
Kommunstyrelsen godkände, 6 maj 2010, förslaget till uppdrag för rekrytering av ny
kommunchef. Förslaget var sammanställt av synpunkter från kommunstyrelsen,
kommunens förvaltningschefer och de fackliga organisationerna.
Därefter arbetade de tre grupperna fram synpunkter som ledde till ett förslag till en
kravprofil innehållande åtta kompetenser, personlig mognad, initiativtagande,
samarbetsförmåga, ledarskap, strategisk, omdöme, kreativ och språklig analytisk
förmåga. Kommunstyrelsen godkände kravprofilen den 3 juni 2010
Den 4 november 2010 beslöt kommunstyrelsen att utse Stefan Bäckström (C), Håkan
Rönström (M) och Sven- Åke Thoresen (S) till rekryteringsgrupp för rekrytering av ny
kommunchef. Lone Klitten (MP) utsågs till ersättare.
Gruppen kompletterades med kommunalrådet Caroline Schmidt (C) och personalchef
Maria Larsson
Rekryteringen har skett i samverkan med rekryteringsföretaget, Manpower som efter
angiven ansökningsprofil tagit ut fem kandidater till en första intervju. Tre kandidater
gick vidare till en fördjupad intervju. Denna intervju gjordes av ytterligare en extern
rekryterare, Malin Lindelöw.
Facklig samverkan har skett.
Rekryteringsgruppen har föreslagit Bengt Friberg som ny kommunchef för
Hudiksvalls kommun.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar, personalchef Maria Larsson, i
ärendet.
Samtliga partier i kommunstyrelsen tillstyrker rekryteringsgruppens förslag om
tillsättande av Bengt Friberg som Hudiksvalls kommuns nya kommunchef.
Kommunstyrelsen beslutar
att som kommunchef, visstidsförordna Bengt Friberg på sex år med möjlighet till
förlängning, och med tillträde enligt överenskommelse.
Justerandes
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§ 31 Anhållan från Sven-Åke Thoresen (S) om
entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsen allmänna utskott
Dnr 2011-038-102
Ärendebeskrivning
Sven-Åke Thoresen (S) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Sven-Åke Thoresens anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsens allmänna utskott.
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

Protokoll

49 (56)

Sammanträdesdatum

2011-02-03

Kommunstyrelsen

§ 32 Anhållan från Sven-Åke Thoresen (S) om
entledigande från uppdraget som ledamot i
kommunstyrelsens utvecklingsutskott
Dnr 2011-039-102
Ärendebeskrivning
Sven-Åke Thoresen (S) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Sven-Åke Thoresens anhållan om entledigande från uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsens utvecklingsutskott.
_____
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§ 33 Anhållan från Sven-Åke Thoresen (S) om
entledigande från uppdraget som ersättare i
kollektiv- och infrastrukturberedningen.
Dnr 2011-043-102
Ärendebeskrivning
Sven-Åke Thoresen (S) anhåller om entledigande från rubricerat uppdrag.
Kommunstyrelsen beslutar
att bifalla Sven-Åke Thoresens anhållan om entledigande från uppdrag som ersättare i
kollektiv- och infrastrukturberedningen.
_____
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§ 34 Val av ledamot och ersättare i Länsfolkhälsorådet
Gävleborg
Dnr 2011-042-102
Ärendebeskrivning
Länsfolkhälsorådet Gävleborg, har som syfte att bidra till en bättre och mer jämlikt
fördelad folkhälsa i länet. Folkhälsoarbetet sker i samverkan mellan länets kommuner
och Landstinget i Gävleborg.
Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg anslår vardera 25 000 kronor per år för
kostnader i samband med rådets arbete och möten m m
Länsfolkhälsorådet består av tretton ordinarie förtroendevalda ledamöter samt tretton
suppleanter. Samhällsmedicin Gävleborg svarar för sekretariatsfunktionen.
Ny mandat period inleds och nya representanter ska väljas. Kommunstyrelsen har att
utse en ordinarie ledamot och en suppleant.
Kommunstyrelsen beslutar
att till ordinarie ledamot i Länsfolkhälsorådet Gävleborg utse, Tommy Ljung (M),
470427-7757, Storgatan 29, 824 30 Hudiksvall.
att till suppleant i Länsfolkhälsorådet Gävleborg utse, Alf Norberg (V), 590218-7573,
Starvägen 29, 824 33 Hudiksvall.
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§ 35 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna
Dnr 2010-396-106
1. Miljö- och räddningsnämndens val av ledamöter till styrgrupp enligt
samverkansavtal
2. Information från Sveriges kommuner och landsting om Demokratidagen 2011
Dnr 2010-428-100
3. Information om revidering av Sveriges kommuner och landstings
kommungruppsindelning
Dnr 2010-429-100
4. Information att fusionsplanerna Pacta-KFS är avbrutna
Dnr 2010-487-100
5. Information att Regeringsrätten byter namn till Högsta förvaltningsdomstolen
1 jan 2011
Dnr 2011-002-531
6. Påtecknat Konsortialavtal och Trafikavtal mellan Landstinget Gävleborg,
länets kommuner och X-Trafik
Dnr 2011-003-283
7. Brev till First Hotell Statt angående Folkets Hus
Dnr 2011-026-280
8. Yttrande till länsstyrelsen över tillstånd att använda övervakningskamera vid
Hudiksvalls station.
_____
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§ 36 Delegationsbeslut
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2010-11-23
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2010-12-14 och 2011-01-18
_____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

53 (56)

Protokoll

54 (56)

Sammanträdesdatum

2011-02-03

Kommunstyrelsen

§ 37 Ändrad firmateckning 2011
Dnr 2011-053-060
Ärendebeskrivning
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar om ändring av
kommunstyrelsens beslut 2010-11-04, § 15. Ändringen gäller från 2011-02-03.
Kommunstyrelsen beslutar
att kommunens firma tecknas av kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt eller
vice ordförande Jonas Holm jämte kommunchef Bengt Friberg eller ekonomichef
Anders Svedman,
att bemyndiga endera kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt, kommunchef
Bengt Friberg, ekonomichef Anders Svedman eller teknisk chef Jan Kroppegård, att
tillsvidare eller genom den de i sitt ställe förordnar, 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 Caroline Schmidt, förste vice ordföranden Jonas Holm, kommunchef
Bengt Friberg, ekonomichef Anders Svedman, bitr. ekonomichef Sten Nordborg,
finanschef Marie Nordborg, ekonomisekreterare Annie Berglöf, ekonomerna AnnaMaria Berglund, Bertil Westerberg samt Susanne Eriksson. Ordinarie attestant skall
alltid underrättas när generell attesträtt utnyttjas,
att bemyndiga kommunstyrelsens ordförande Caroline Schmidt, förste vice
ordföranden Jonas Holm, ekonomichef Anders Svedman, bitr. ekonomichef Sten
Nordborg, finanschef Marie Nordborg, ekonomisekreterare Annie Berglöf,
ekonomerna Anna-Maria Berglund, Bertil Westerberg, Agneta Johansson, Susanne
Eriksson och Anette Ståby, ekonomiassistenterna Lena Bodare, och Christina Schmidt
att, två i förening, för Hudiksvalls kommunstyrelse underteckna utbetalningar från
Hudiksvalls kommuns bankräkningar, Hudiksvalls kommuns plusgirokonton samt
donationsfondernas bankräkningar samt
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att bemyndiga ekonomichef Anders Svedman, bitr. ekonomichef Sten Nordborg,
finanschef Marie Nordborg, ekonomisekreterare Annie Berglöf samt ekonom Susanne
Eriksson att, två i förening teckna Hudiksvalls kommun vid ärenden som berör
kommunens medelsförvaltning och penninghantering (Kommunfullmäktige 2010-0621, § 82, Kommunstyrelsen 2010-06-03, § 86).
_____
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§ 38 Val av ordförande i Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete samt dess två utskott
Dnr 2011-067-102
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade, 24 september 2007, att delegera till kommunstyrelsen
att utse ordföranden i Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete samt
ordföranden i dess två utskott.

Kommunstyrelsen beslutar
att till ordföranden, i Rådet för folkhälsa och brottsförebyggande arbete, utse
Caroline Schmidt (C), 601002-7586, Domaregatan 16, 824 43 Hudiksvall samt,
Jonas Holm (M), 620415-1036, Vijvägen 12, 824 93 Hudiksvall.
att till ordförande, i arbetsutskottet med inriktningen folkhälsa, utse
Kåge Wallner (MP), 490326-7518, Östra Tullgatan 5, 824 52 Hudiksvall, samt
att till ordförande, i arbetsutskottet med inriktningen mot brott och droger, utse
Gunnar Canslätt (KD), 571003-0015, Hudiksvägen 27, 824 33 Hudiksvall.
______

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

