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Sammanträdesdatum

2016-06-30

Kommunstyrelsen

§ 131 Ostkustbanan-utställning
Dnr 2010-174-501
Kommunstyrelsen beslutar
att ställa ut ”Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2008 för dubbelspår på Ostkustbanan”
under tiden 15 juli 2016 till 30 september 2016 enligt Plan och bygglagen 3 kap 12 §,
samt
att kommunen tillsammans med Trafikverket anordnar information om planförslaget.
Sammanfattning
Syftet med det tematiska tillägget är att utreda planförutsättningarna för
dubbelspårsdragning av Ostkustbanan genom Hudiksvalls kommun och redovisa
kommunens viljeinriktning i val av korridor. Planen ersätter, när den antas, den
kommuntäckande översiktsplanen från år 2008 avseende reservat för spårkorridor.
Motivet till val av korridor är att det möjliggör att de centrala stationslägena i
Hudiksvalls stad och Iggesunds tätort kan bibehållas.
Beslutsunderlag


Utställningshandling, 22 juni 2016



MKB, bilaga till utställningshandling, 22 juni 2016



Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 22 juni 2016



Kommunstyrelsens planutskotts protokoll § 44, 28 juni 2016

Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C), Majvor Westberg Jönsson (S) och Håkan Rönström (M) yrkar
bifall till planutskottets förslag.

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2016-06-30

Kommunstyrelsen

§ 132 Markanvisningspolicy med tillhörande tillämpningar
Dnr 2016-231-260
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att med de ändringar som kommunstyrelsen föreslagit, anta policy för markanvisning,
samt
att med de ändringar som kommunstyrelsen föreslagit, uppdra till tekniska nämnden
att fastställa tillämpning för markanvisning.
Sammanfattning
Tekniska nämnden har upprättat förslag till policy och tillämpning för markanvisningar
där kommunen äger mark för exploatering. Policyn med tillhörande tillämpning
ersätter den markförsäljningspolicy som kommunfullmäktige antog, § 125/2014.
Beslutsunderlag


Policy för markanvisning, 27 april 2016



Tillämpningar för markanvisning, 27 april 2016



Tekniska nämndens protokoll, § 67 18 april 2016



Kommunledningsförvaltningens tjänsteutlåtande, 9 maj 2016



Kommunstyrelsen planutskotts protokoll § 45, 28 juni 2916

Beslutsgång
Bengt-Åke Nilsson (C) och Annika Huber (S) yrkar bifall till planutskottets förslag.
___

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2016-06-30

Kommunstyrelsen

§ 133 Investeringar på Kattvikskajen
Dnr 2012-480-214
Kommunstyrelsen förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att bevilja 86 miljoner för att genomföra projektet enligt anbudet. I anbudssumman
ingår oförutsett, ÄTA (Ändringar-Tillägg-Avgående)-arbeten, byggherrekostnader
(projektledning, besiktning, kontroller m m) samt temporära anläggningar under
byggtiden,
att en slutredovisning av projektet sker till kommunfullmäktige när investeringen är
genomförd av etapp 1samt
att delegera till kommunstyrelsen att besluta om finansieringen.
Kommunstyrelsen beslutar
att en uppföljning av projektet sker i Kommunstyrelsens planutskott som tillika är
styrgrupp för hamnområdet Havsläge Hudik.
Sammanfattning
Kommunen har handlat upp arbetet med omdaning av kajer vid Kattvikskajen.
Upphandlingen är avslutad och tekniska nämnden är den som beslutar om tilldelning.
Ärendet medför att kommunfullmäktige behöver fatta beslut om
investeringskostnaden, vilken enligt anbudet inklusive byggherrekostnader uppgår till
ca 86 Mkr. Investeringen kommer att finansieras endera genom upplåning eller
försäljningsmedel utifrån vad som vid tidpunkten är mest fördelaktigt för kommunen.
Föreslås att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att besluta om
finansieringen.
Beslutsunderlag


Tekniska nämndens arbetsutskotts protokoll 27 juni 2016 § 76



Kommunstyrelsens planutskott protokoll 28 juni 2016 § 46

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2016-06-30

Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Jan-Erik Jonsson (C) yrkar bifall till planutskottets förslag med tillägget, att förslå
kommunfullmäktige att delegera till kommunstyrelsen att besluta om finansieringen.
Patrik Nilsson (SD), Majvor Westberg Jönsson (S), Annika Huber (S), Bengt-Åke
Nilsson (C), Andrea Bromhed (MP) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till
planutskottets förslag och Jan-Erik Jonssons tilläggsyrkande.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin(L) noterar till protokollet att de stödjer
planutskottets förslag och Jan-Erik Jonssons tillstyrkande.
___

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Sammanträdesdatum

2016-06-30

Kommunstyrelsen

§ 134 Regional innovationsnod i Hudiksvall
Dnr 2016–000270-141
Kommunstyrelsen beslutar
att underteckna en avsiktsförklaring om att Hudiksvalls kommun medverkar i en
finansiering av en regional innovationsnod tillsammans med Acreo Swedish ICT och
Region Gävleborg.
JÄV
Ledamoten Caroline Schmidt (C) anmäler jäv.
Sammanfattning
Hudiksvall och regionen står inför risken att förlora den verksamhet och kompetens
som byggts upp kring Fiber Optic Valley om inte en varaktig lösning skapas. Ett
förslag finns till en regional innovationsnod där Fiber Optic Valley kan ingå,
tillsammans med Region Gävleborg och Acreo Swedish ICT.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att en avsiktsförklaring undertecknas, om att
Hudiksvalls kommun medverkar i en finansiering av en regional innovationsnod
tillsammans med Acreo Swedish ICT och Region Gävleborg.
Beslutsunderlag
 Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, 24 maj 2016


Kommunstyrelsens planutskotts protokoll 24 maj 2016 § 35

Beslutsgång
Majvor Westberg Jönsson (S), Patrik Nilsson (SD), Matts Persson (C), Håkan
Rönström (M) och Andrea Bromhed (MP) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) noterar till protokollet att de stödjer
planutskottets förslag.
___

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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Kommunstyrelsen

§ 135 Balanspaketet-budgetanpassningsåtgärder
Dnr 2015-352-023
Kommunstyrelsen beslutar
att avsluta balanspaketet i dess nuvarande form,
att arbetet med de långsiktiga anpassningsåtgärderna fortsätter enligt beslutade planer,
samt
att ”anställningsstoppet” som det tillämpats under balanspaketet, dvs. att alla
anställningar ska lyftas en nivå i organisationen samt att pensionslösningar endast ska
erbjudas om det varaktigt innebär att tjänster dras in, ska gälla tills vidare.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen fattade den 28 augusti 2015 beslut om ett antal åtgärder i syfte att
uppnå ekonomisk balans i kommunen senast 2016-12-31. Tillsammans med ytterligare
åtgärder som beslutades av kommunchefen uttrycktes sparåtgärderna som
”Balanspaketet”. Bakgrunden till besluten var att de uppmaningar till allmän
återhållsamhet som kommunstyrelsens ordförande och kommunchefen gick ut med
under våren 2015, på grund av stora befarade underskott, inte tycktes ge tillräcklig
effekt. Balanspaketet består av 2 delar; en långsiktig och en kortsiktig. Den långsiktiga
innehåller ett antal genomlysningar med mycket fokus på social- och omsorgsområdet,
åtgärder av mer strukturell karaktär samt tydligare uppföljningar. Genomlysningarna är
gjorda och några handlingsprogram är utarbetade och under genomförande. En
långsiktig ekonomisk analys för hela kommunen har också genomförts och ett
handlingsprogram kommer att arbetas fram under hösten.
Beslutsunderlag


Kommunledningsförvaltningens tjänsteyttrande, 3 juni 2016



Kommunstyrelsen planutskotts protokoll 28 juni 2016 § 48

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
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Beslutsgång
Caroline Schmidt (C), Patrik Nilsson (SD), Håkan Rönström (M) och Majvor
Westberg Jönsson (S) yrkar bifall till planutskottets förslag.
Monika Stigås (KD) och Gunnel Nordin (L) noterar till protokollet att de stödjer
planutskottets förslag.
___

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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§ 136 Meddelanden
Dnr 2016–000309
Meddelas och läggs till handlingarna,
1. Internutredning om öppen e-postlåda.
___

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:
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