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§ 105 Redovisning av HNA och Forssågruppens verksamhet
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls Näringslivs AB:s ordförande Håkan Rönström (M) och VD Mattias
Durnik informerar kommunstyrelsen om bolagets verksamhet avseende, ekonomi,
verksamhetsplanering, mål och nyckelord.
Forssågruppens VD Tord Sällström informerar om Forssågruppens verksamhet.
Ordföranden tackar för informationen.
______
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§ 106 Redovisning kommunens och kommunledningsförvaltningens ekonomi
Ärendebeskrivning
Ekonomichef Staffan Lindvall informerar kort kommunstyrelsen om kommunens och
kommunledningsförvaltningens ekonomi. Prognosen pekar på ett underskott på totalt
-17,4 miljoner kronor vid årsskiftet. För kommunledningsförvaltningen är prognosen
-2,3 miljoner kronor.
____
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§ 107 Social investeringsfond
Dnr 2013-186-046
Ärendebeskrivning
I kommunfullmäktiges beslut om budget för 2013 fastställdes ambitionen att inrätta en
social investeringsfond. Syftet med den sociala investeringsfonden är att genom ett
förebyggande arbete för grupper av kommuninvånare bryta negativa händelseförlopp i
ett tidigt skede. Detta för att bryta socialt utanförskap, med långsiktiga sociala och
ekonomiskt negativa konsekvenser för individer och kommunen.
Avsättningen till fondmedel sker genom det utrymme som skapats av föregående års
resultat, redovisat genom uppnått fastställt balanskrav. Ambitionen är att hålla fondens
ekonomiska utrymme till 10 miljoner kronor, som en del av kommunens eget kapital.
Det innebär att ianspråktaganden måste matchas mot kommande framtida
avsättningar.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att reglerna för Hudiksvalls kommuns
sociala investeringsfond fastställs, samt att av kommunens eget kapital, specificera 10
miljoner kronor för Hudiksvalls kommuns sociala investeringsfond.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar ekonomichef Staffan Lindvall i
ärendet.
Daniel Pettersson (V) yrkar bifall till förslaget men föreslår en del redaktionella
ändringar i texten så att vissa grupper inte blir så utpekade.
Kåge Wallner (MP), Håkan Rönström (M), Stefan Bäckström (C), Kent Sjöberg (KD)
och Bente Sandström (S) yrkar bifall till Daniel Petterssons förslag.
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Kommunstyrelsen beslutar
att göra vissa redaktionella ändringar i texten så att den inte är så utpekande för vissa
grupper.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa reglerna för Hudiksvalls kommuns sociala investeringsfond.
att av kommunens eget kapital, specificera 10 miljoner kronor för Hudiksvalls
kommuns sociala investeringsfond.
______
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§ 108 Utökning av kommunalt verksamhetsområde för
dricksvatten i Långby, Näsviken
Dnr 2013-160-264
Ärendebeskrivning
Ett antal boende i Långby, Näsviken, har kontaktat kommunen och vill att kommunen
utökar sitt verksamhetsområde för dricksvatten så att området kan försörjas med
kommunalt dricksvatten. Detta för att enskilda vattentäkter i området har brister i
både kvalitet och kvantitet. Med hänvisning till Lagen om allmänna vattentjänster
hävdar de boende bland annat att det är befogat med hänsyn till människors hälsa eller
miljö att bygga ut ett verksamhetsområde.
VA-avdelningen har bedömt att en utökning med anledning av de boendes argument
är i enlighet med vattentjänstlagen och för därför ärendet vidare till
kommunfullmäktige som beslutar om verksamhetsområde för kommunal VAförsörjning. En utbyggnad medför kostnader för hela VA-kollektivet, eftersom
intäkterna från anslutningsavgifterna inte täcker anläggningskostnaderna. Vidare
innebär en utbyggnad att också boende i området som inte har begärt att få
kommunalt vatten berörs. Ett verksamhetsområde för vatten innebär avgiftsskyldighet
för anslutning för alla fastigheter inom området om man inte kan visa att man har en
egen säkrad vattenlösning som är av god kvalitet.
Det är i dagsläget 18 fastigheters ägare som visat intresse för att ansluta till kommunalt
vatten. En utbyggnad av verksamhetsområdet skulle innebära att omkring 40
fastigheter skulle hamna inom verksamhetsområdet. Som förslag till
verksamhetsområdets utbredning finns ett område som sträcker sig runt de
intresserade fastigheterna och även inkluderar övriga fastigheter i närheten. För att få
ner kostnader kan det vara så att vissa ändledningar om möjligt kortas och området
koncentreras mer. Det kan också vara byggnadstekniska frågor som styr hur
verksamhetsområdet kan läggas ut, t.ex. markbeskaffenhet, fornminnen och
markåtkomst. Hur ett verksamhetsområde slutligen blir utformat vet man först när
utbyggnaden är klar.
Kostnad

Det finns i dagsläget ingen detaljerad kostnadskalkyl för projektet, men en grov
uppskattning är att investeringskostnaden uppgår till ca 3 miljoner kronor för en
utbyggnad. Kostnaderna kan variera beroende på bl.a. markbeskaffenhet, tillstånd,
fornminnen och markåtkomst.
Justerandes
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Anslutningsavgiften varierar med bl.a. tomtytans storlek och det går inte exakt att
beräkna intäkterna innan man vet vilka fastigheter som ska anslutas. I grova drag kan
man räkna med intäkter på 1 miljon kronor och utgifter på 3 miljoner kronor. Det
innebär att i runda tal 2 miljoner kronor belastar VA-kollektivet som helhet.
En beslutad utökning av verksamhetsområdet innebär också att VA-avdelningens
investeringsram bör utökas med tre miljoner kronor 2013-2014. Anledningen att
ramen bör utökas med tre miljoner och inte två, som är nettokostnaden, är för att en
direkt avräkning mot anslutningsavgifter av redovisningstekniska skäl inte kan göras,
utan posterna förs på olika ställen och på olika sätt i den ekonomiska redovisningen.
Tidplan

Om beslut tas i kommunfullmäktige, våren 2013 kan en mer detaljerad projektering
starta upp efter sommaren. En beräknad byggstart kan bli vintern 2013/2014 och
färdigställande hösten 2014.
---------Tekniska nämnden har föreslagit att det kommunala verksamhetsområdet för
dricksvatten till Långby, Näsviken utökas och att VA-avdelningen påbörjar planering
och utförande av projektet, att verksamhetsområdets exakta och slutliga utbredning
fastställs i tekniska nämnden när projektet är utfört, samt att kostnaden för projektet,
totalt ca 3 miljoner kronor, finansieras av VA-kollektivet genom en utökad
investeringsram under projekttiden.
Allmänna utskottet har tillstyrkt tekniska nämndens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde anmäler Kent Sjöberg (KD) jäv och deltar inte
vid handläggning av och beslut i ärendet.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets förslag.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
att utöka det kommunala verksamhetsområdet för dricksvatten till Långby, Näsviken
och att VA-avdelningen påbörjar planering och utförande av projektet,
att verksamhetsområdets exakta och slutliga utbredning fastställs i tekniska nämnden
när projektet är utfört, samt
att kostnaden för projektet, totalt ca 3 miljoner kronor, finansieras av VA-kollektivet
genom en utökad investeringsram under projekttiden.
______
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§ 109 Projekt, Hälsingegårdar – mer än ett världsarv
Dnr 2013-124-870
Ärendebeskrivning
Projektets syfte är att utveckla de mål som finns och påbörja arbetet i en över tid,
hållbar organisation där många olika intressenter och målgrupper är delaktiga. Även
om det endast är sju gårdar med världsarvsstatus så finns ytterligare 50 – 100 gårdar i
samtliga hälsingekommuner som ur kulturell och turistisk synpunkt är hälsingegårdar
och kring många av gårdarna kan miljöer och olika tillväxtskapande verksamheter
utvecklas.
Projektets mål är att:
•

Samordna och föra samman olika parter för att utveckla synergier och
mervärden

•

Genomföra ett operativt utvecklingsarbete 2013 – 2014

•

Ta fram en långsiktig utvecklingsplan för Hälsingegårdar som resurs för tillväxt

•

Tydliggöra roller, ansvar och befogenheter

•

Implementera frågorna i ordinarie strukturer för framtida hållbar
utvecklingskraft

Region Gävleborg erbjuder bl.a. kommunerna i länet att delta i projektet,
Hälsingegårdar – mer än ett världsarv. Deltagarna medfinansierar projektet, antingen
genom kontant finansiering eller med finansiering i annat än pengar, d.v.s. att delta
med kostnader som organisationen ändå har i samband med t ex. iordningsställande av
besökscentrum och informationsmaterial för världsarvet eller världsarvsgårdarna.
Turistbyråns yttrande

Hudiksvalls kommun har redan avsatt 200 000 kronor till Hudiksvalls Turistbyrå för
utveckling av hälsingegårdar, hembygds- och forngårdar under 2013. Pengarna
kommer att användas för samordning av öppettider (personal), informationsmaterial
på de gårdar som är öppna för besökare samt kompetensutveckling av gårdsägare,
personal på besöksmålen, turistbyråns personal samt övriga engagerade i
Hälsingegårdar.
Justerandes
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Förutom kontanta medel, som delvis är personalkostnader, lägger även övrig personal
inom Hudiksvalls tursisbyrå tid i utvecklingsarbetet.
Hudiksvalls Turistbyrå anser att arbetet som läggs ned under 2013 är ett komplement
till det projekt som Region Gävleborg beskriver och att de därigenom är en
samarbetspart i projektet, Hälsingegårdar – mer än ett världsarv.
Utvecklingsutskottet har förslagit att Hudiksvalls kommuns ställer sig positiv till
deltagande i projekt, Hälsingegårdar – mer än ett världsarv, att deltagandet sker inom
ramen för turistbyråns budget och resurser, samt att deltagandet förutsätter att även
övriga kommuner deltar.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Kent Sjöberg (KD) och Kåge Wallner (MP) yrkar bifall till utvecklingsutskottets
förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att Hudiksvalls kommuns ställer sig positiv till deltagande i projekt, Hälsingegårdar –
mer än ett världsarv,
att deltagandet sker inom ramen för turistbyråns budget och resurser, samt
att deltagandet förutsätter att även övriga kommuner deltar.
______
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§ 110 Nyttjande av ”Cementmagasinet” till museets båtar
m.m.
Dnr 2012-344-870
Ärendebeskrivning
Stiftelsen Hälsinglands museum har kommit med ett förslag att kommunen överlåter
det gamla ”Cementmagasinet” på stenkajen till förvaring av museets båtar och annat
sjöfarts- och fiskeanknutet material. Tanken är också att man med enkla medel under
sommarhalvåret skulle kunna skapa ett sjöfarts- och fiskemuseum. I anslutning till det
skulle studiecirklar och träffar kring båtar, fiske, varvsnäringen och hamnen i äldre tid
kunna genomföras.
Byggnadsnämndens yttrande

Byggnadsnämnden konstaterar att den föreslagna användningen ”får anses stämma
överens med gällande detaljplan och även intentionerna med den fördjupade översiktplanen om publik
verksamhet”. Vidare konstaterar man att ”byggnaden torde kunna uppfylla tillgänglighetskrav,
möjlighet till nödutrymning vid brand med mera”. I sitt beslut konstaterar byggnadsnämnden
att den föreslagna användningen är en lämplig användning av byggnaden.
Lärande- och kulturnämndens yttrande

Lärande- och kulturnämndens arbetsutskott är ”positiv till idén att skapa ett sjöfarts- och
fiskemuseum men ser inte att nämndens verksamhet direkt berörs av förslaget”.
Turistbyråns yttrande

Turistbyrån ser mycket positivt på förslaget ur besöksnäringens perspektiv och den
föreslagna verksamheten skulle på ett betydande sätt stärka arbetet med projektet
”Kustnära möteplatser”.
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden avstyrker förslaget med hänvisning till att man ”beslutat om en
handlingsplan för att möjliggöra rivning av magasinet och uppförandet av en restaurang ” men man
”stödjer idén med att visa upp vår historia med anknytning till havet i området”.
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Kommunledningsförvaltningens yttrande 1

Samtliga yttranden ställer sig positiva till idén att skapa ett sommarmuseum kring båtar,
sjöfart och fiske med placering i hamnmiljön. Den föreslagna lokalen,
”Cementmagasinet”, råder det dock delade meningar om. Eftersom tanken är att
lokalerna ska användas för uppställning och visning sommartid av museets samlingar
av båtar och annat sjöfarts- och fiskeanknutet material, är behovet av isolering och
uppvärmningsmöjligheter mycket begränsat. Byggnadens utformning och tidigare
ändamål som hamnmagasin borde snarast stärka områdets karaktär av hamn och
sjöfart och i kombination med de nya bryggorna bli ett attraktivt besöksmål. Det kan
tilläggas att kommunen inte äger några andra lokaler i området som skulle lämpa sig
för den här typen av användning och i de närmaste årens investeringsplaner finns inga
medel avsatta för en eventuell nybyggnation.
I sitt förslag önskar museet nyttja lokalerna kostnadsfritt vilket torde vara en rimlig
begäran under förutsättning att man själva står för alla eventuella justeringar av
lokalerna, sätter upp utställningen och bemannar den sommartid. Detta bör lämpligen
regleras i det uppdragsavtal mellan kommunen och museet som för närvarande är
under utarbetande.
---------Allmänna utskottet beslutade, § 38/2013, att ge kommunchefen i uppdrag att från
tekniska förvaltningen inhämta information om ”Cementmagasinets” byggnadstekniska status samt vilka hyresavtal som finns för fastigheten.
Kommunledningsförvaltningens yttrande 2

Tekniska förvaltningen gör bedömningen att den byggnadstekniska standarden på
”Cementmagasinet” är så pass bra att inga större renoveringar är nödvändiga under de
närmaste åren. Det förutsätter dock att lokalen även fortsättningsvis i huvudsak
används som kallutrymmen, vilket också är tanken med förslaget. De hyresgäster som
för närvarande finns i fastigheten är Friluftsfrämjandets kajaksektion, Hudiksvalls
resurscentrum (Lärande och kulturförvaltningen), Miljö- och hälsoskyddskontoret,
Gatuavdelningen (Tekniska förvaltningen) samt en privatperson. Efter diskussioner
med Hudiksvalls resurscentrum kan konstateras att det går att frigöra kommunalt
hyrda ytor så att man kan komma igång med viss utställningsverksamhet kring fiske
och sjöfart redan inför sommaren 2013. Vill man längre fram utöka verksamheten görs
bedömningen att det finns möjlighet till det efter dialog med övriga hyresgäster i
fastigheten.
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Representanter från Hälsinglands museum och lärande- och kulturförvaltningen har
tittat närmare på lokalerna och kan konstatera att man genom ett nära samarbete kan
få till och driva en intressant utställning med både äldre båtar och annat material under
temat sjöfart och fiske redan inför kommande sommar förutsatt att
förberedelsearbetet kan påbörjas under april. Ambitionen är också att i anslutning till
utställning kunna bedriva en enklare caféverksamhet.
Kommunledningsförvaltingen har föreslagit kommunfullmäktige beslutar, att
Hälsinglands museum, kostnadsfritt under 2013 och 2014, får disponera lokaler i
”Cementmagasinet” för förvaring och utställningsverksamhet under temat fiske och
sjöfart.
Utvecklingsutskottet har överlämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar kommunchef Bengt Friberg i ärendet.
Håkan Rönström (M) yrkar bifall till kommunledningsförvaltningens förslag med
ändringen ”hyresfritt” istället för ”kostnadsfritt”, och att ärendet omedelbart justeras
för att kommunfullmäktige ska kunna behandla ärendet på måndag den 29 april.
Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till Håkan Rönströms förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att erbjuda Hälsinglands museum att hyresfritt under 2013 och 2014 disponera lokaler
i ”Cementmagasinet” för förvaring och utställningsverksamhet under temat fiske och
sjöfart.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
______
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§ 111 Medborgarförslag om minnespark för Marta och Eric
Sundin på Varvet
Dnr 2011-495-035
Ärendebeskrivning
Yngve Aronsson, Hudiksvall, har inlämnat ett medborgarförslag om att Marta och
Eric Sundin ska hedras för sin gärning genom en minnespark på Varvet.
Kommunledningsförvaltningens yttranden

Yttrande har inhämtats från byggnadsnämnden och tekniska nämnden. Båda
nämnderna föreslår att medborgarförslaget ska anses vara besvarat med motivering att
det pågår ett framtagande av en översiktsplan för området. I den föreslagna
översiktsplanen är området betecknat som natur/grönområde. Om det någon gång
anläggs en park på platsen blir det aktuellt med namnsättning, och det inlämnade
förslaget får då beaktas.
Kommunledningsförvaltningen har föreslagit att medborgarförslaget ska anses vara
besvarat.
Allmänna utskottet har tillstyrkt kommunledningsförvaltningens förslag.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att anse medborgarförslaget besvarat.
______
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§ 112 Motion om Vita jobb – sociala krav vid offentlig
upphandling
Dnr 2012-366-008
Ärendebeskrivning
Mikael Löthstam (S), har i en motion förslagit, att Hudiksvalls kommun i sin
upphandling ställer sociala krav enligt de kriterier som anges i modellen och konceptet,
Vita Jobb samt upprätta rutiner för uppföljning av upphandlingsavtalen. Att avtalet ska
gälla både företaget och anlitade underentreprenörer.
Motionen har sänts för yttrande till Inköp Gävleborg och tekniska nämnden.
Inköp Gävleborgs yttrande

Inköp Gävleborg ser inget problem i att ställa kraven för ”vita jobb” i upphandlingar
inom aktuella områden, tjänster och byggentreprenader som ett särskilt avtalsvillkor.
Inget i motionen strider mot Lag om offentlig upphandling, SFS 2007:1091 eller Lag
om upphandling inom områdena vatten. Energi, transporter och posttjänster SFS
2007:1092.
Att enbart ställa krav utan att följa upp och kontrollera dem är dock vare sig bra eller
förenligt med gällande lagstiftningar för offentlig upphandling. Som Inköp Gävleborgs
förbundsordning är utformad i dag med byggentreprenadupphandlingar undantagna
som uppdrag, så skulle det kräva att de kommuner som väljer att tillämpa ”vita jobb”
måste ha en organiserad uppföljning av kraven, själva eller med stöd av annan part. Att
säkerställa att kontrollen blir genomförd åvilar upphandlaren som alltså i detta fall är
kommunen eller bolaget. För upphandling av tjänster utom vissa vård- och
utbildningstjänster krävs samma tillämpning av Inköp Gävleborg.
Tekniska nämndens yttrande

Ett företag som vinner en upphandling ska skriftligen förbinda sig att tillämpa
kollektivavtalsenliga villkor. Dessutom ska företaget bara använda underleverantörer
med kollektivavtalsenliga villkor.
Företaget ska dessutom aktivt kontrollera att dess underleverantörer har F-skattebevis
samt betalar skatter och arbetsgivaravgifter. Företaget måste också acceptera att
fackliga konsulter gör kontroller på arbetsplatsen.
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Tekniska förvaltningen ställer krav inom flera områden på våra anbudsgivare och
avtalspartner, bland annat betalda skatter och socialförsäkringar, F-skatt, organisation
med namn, kvalitet och teknik, miljöprestanda och styrning och ekonomi.
Förvaltningen ska även godkänna de underleverantörer som avtalspartnern avser att
nyttja.
Resurserna i förvaltningen krymper och därmed förutsättningar för att ta på sig nya
arbetsuppgifter. Förvaltningen bedömer att en satsning, inom befintligt system, på att
bli riktigt bra på att följa upp de krav vi ställer idag ger i stort samma samhällsnytta
som att införa ännu ett system. Förvaltningen anser att problemet med svart
arbetskraft inom de berörda entreprenaderna är litet. Problemet är olika i olika
regioner i Sverige. Skatteverket är den myndighet som arbetar med frågan.
Tekniska nämnden har med tekniska förvaltningens yttrande, föreslagit att motionen
ska avslås.
Allmänna utskottet har föreslagit att motionen ska anses vara besvarad.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Susanne Östh (S) och Uno Jonsson (S)
bifall till motionen.
Håkan Rönström (M) och Kent Sjöberg (KD) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Susanne Östh m.fl. förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag, varvid votering begäres.
Voteringsproposition framställs och godkänns. Den som bifaller allmänna utskottets
förslag röstar JA, den som röstar bifall till Susanne Ösths m.fl. förslag röstar NEJ,
vinner NEJ har kommunstyrelsen beslutat föreslå kommunfullmäktige att bifalla
motionen.
Öppen omröstning genom namnupprop genomförs.
Jonas Holm (M), Håkan Rönström (M), Stefan Segerbrand (M), Stefan Bäckström (C),
Bengt-Åke Nilsson (C), Gunnel Nordin (FP), Kent Sjöberg (KD) och Kåge Wallner
(MP) röstar JA.
Bente Sandström (S), Susanne Östh (S), Ingvar Persson (S), Uno Jonsson (S), Kerstin
Rask (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V) röstar NEJ:
Kommunstyrelsen har således med 8 ja-röster mot 7 nej-röster beslutat bifalla
allmänna utskottets förslag.
Justerandes
sign:
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar
att motionen anses vara besvarad .
Emot beslutet reserverar sig Bente Sandström (S), Susanne Östh (S), Ingvar Persson
(S), Uno Jonsson (S), Kerstin Rask (S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
______
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§ 113 Rapportering av kapitalförvaltningen för 2012 samt
lägesrapport 2013-04-25
Ärendebeskrivning
Konsult Andreas Larsson, Wassum Investment Network, informerar
kommunstyrelsen om kapitalförvaltningen, avseende kommunens pensionsmedel och
försäljningsmedel.
Vid informationen framkommer bl.a.:
Pensionsmedlen
•

Innehåller totalt till 330 miljoner kronor

•

Avkastningen under 2012 var 7,0 %

Försäljningsmedlen
•

Innehåller totalt till 212 miljoner kronor

•

Avkastningen under 2012 var 7,1 %.

Av informationen framgår att detta är det största avkastningen sedan år 2003.
Ordföranden tackar för informationen.
______
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§ 114 Information från Inköp Gävleborg, om utfall 2012 och
utmaningar i framtiden
Ärendebeskrivning
Inköp Gävleborgs VD Johan Almesjö informerar kommunstyrelsen om utfallet 2012
och utmaningar i framtiden för Inköp Gävleborg. Informationen omfattar ekonomi,
mål och budget, utfall kontra nyckeltal, produktionstakt, produktivitet och utamningar
2013.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 115 Ändring av regler för penninghantering
Dnr 2013-187-040
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har i kommunfullmäktige, § 82/2010, fastställt anvisningar för
medelsförvaltning samt i kommunstyrelsen, § 86/2010, fastställt regler för
penninghantering.
Av kommunfullmäktige antagna anvisningar kvarstår oförändrade.
Ekonomiavdelningen har gjort en översyn av reglerna.
Beträffande placeringsinriktningen för försäljningsmedel och pensionsmedel har
samråd skett med representanter för Wassum Investment Network.
Förslaget innebär i sammanfattning att tillåtna instrument utökas med
absolutavkastande fonder med normalläge på 20 % och för räntebärande värdepapper
minskas normalläget i motsvarande grad från 60 % till 40 %. En övergripande
risktoleransnivå och övergripande riskstyrningsprocess införs som innebär att
portföljen inte ska kunna sjunka med mer än 12,5 % på ett års sikt. Om portföljens
förlustrisk överstiger 12,5 % krävs att tillgångarna omfördelas så att förlustrisken
sjunker under gränsvärdet.
Avsnittet betalningsströmmar har förtydligats med inköpsregler (ramavtal, e-handel
etc.) och kontanthantering i enlighet med pågående internkontroller.
Förslaget innehåller även en del redaktionella förändringar.
Ekonomiavdelningen har föreslagit kommunstyrelsen besluta att fastställa föreslagna
ändringar av Regler för penninghantering
Allmänna utskottet har tillstyrkt ekonomiavdelningens förslag.
Vid kommunstyrelsens sammanträde informerar finanschef Marie Nordborg i ärendet.
Vid kommunstyrelsens sammanträde yrkar Uno Jonsson (S) att texten i punkt 5
bibehålles. ”Kommunfullmäktige antar varje år direktiv och ekonomiska ramar för
nästa budgetår med ett övergripande mål för genomsnittlig likviditet uttryckt i antal
dagar.”
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Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Uno Jonssons förslag gällande p 5 i förslaget, och finner att kommunstyrelsen
bifaller allmänna utskottets förslag.
Uno Jonsson (S) yrkar då att kommunen behåller det gamla
fördelningssystemet/planeringsinriktningen för pensionsmedel och försäljningsmedel
innebärande normalläge 40 % aktiefonder och 60 % räntebärande värdepapper.
Kent Sjöberg (KD) och Håkan Rönström (M) yrkar bifall till allmänna utskottets
förslag.
Ordföranden framställer proposition om bifall antingen till allmänna utskottets förslag
eller till Uno Jonssons förslag, och finner att kommunstyrelsen bifaller allmänna
utskottets förslag.
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa föreslagna ändringar i Regler för penninghantering.
Emot beslutet och till förmån för Uno Jonssons förslag reserverar sig Bente
Sandström (S), Susanne Östh (S), Ingvar Persson (S), Uno Jonsson (S), Kerstin Rask
(S), Olle Borgström (S) och Daniel Pettersson (V).
______
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§ 116 Yttrande över förslag till transportsystemanalys
Gävleborg
Dnr 2013-199-509
Ärendebeskrivning
Hudiksvalls kommun har fått möjlighet att yttra sig över förslag till Systemanalys
Gävleborg.
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram förslag till yttrande som lägger
tyngdpunkten på avsnittet om prioriteringar samt på stråkanalysen.
Vid kommunstyrelsens sammanträde tillstyrker Kåge Wallner (MP) och Uno Jonsson
(S) förslaget till yttrande.
Kommunstyrelsen beslutar
att lämna över förslaget till yttrande till Region Gävleborg som Hudiksvalls kommuns
yttrande över Transportsystemanalys Gävleborg
____
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§ 117 Ansökan om förlängd förlustgaranti från Hudik Big
Band
Dnr 2013-133-860
Ärendebeskrivning
Hudik Big Band har tidigare fått en förlustgaranti beviljad för en inledande konsert
under deras jubileumsår. Bandet har en 40 årig historia att falla tillbaka på.
Denna förlustgaranti behövde aldrig realiseras, varför man återkommit med en
förfrågan om att få behålla den för de fortsatta konserterna som är planerade under
jubileumsåret. Särskilt de två koserterer som är planerade under våren. Konserten som
är planerad till maj är planerad till bandets ”jubileumsdag”.
Kommunledningsförvaltningen har yttrat att kommunen inte bör ha en allmän
löpande förlustgaranti för arrangemang, men att hålla kvar garantin över den specifika
jubileumsdagen bör kunna beviljas.
Kommunstyrelsen beslutar
att kvarstå med redan beviljad förlustgaranti för de under våren planerade konserterna.
____
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§ 118 Uppdrag att se över principer för förlusttäckningsgarantier och bidrag till föreningar
Ärendebeskrivning
I anledning av de oklara och ibland obefintliga regler och principer för hur bidrag
respektive beviljande av förlusttäckningsgarantier behandlas inom kommunen finns ett
behov att se över dessa.
Kommunstyrelsen beslutar
att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över principer och regler för
bidrag och beviljande av förlusttäckningsgarantier inom kommunen,
att rapport om detta lämnas till kommunstyrelsen under hösten 2013.
____
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§ 119 Information kring processen kring Kattvikskajen och
processen kring Kompetenscentrum på
höjden/Läroverket
Ärendebeskrivning
Kommunchef Bengt Friberg informerar om planeringen kring ärendena Kattvikskajen
och kompetenscentrum på höjden.
Ovanstående ärenden ska behandlas i utvecklingsutskottet 21 maj, kommunstyrelsen 4
juni och kommunfullmäktige 17 juni.
Stefan Bäckström (C), även ordföranden i lärande- och kulturnämnden, informerar om
att skolprojekten Läroverket och kompetenscentrum på höjden/Bromangymnasiet i
fortsättningen kommer att separeras och behandlas som två skilda ärenden.
Ordföranden tackar för informationen.
____
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§ 120 Regionaliseringsprocessen
Dnr 2011-031-106
Ärendebeskrivning
Den parlamentariska kommittén bestående av presidierna från respektive region- och
landstingsstyrelse har utarbetat ett förslag till politisk organisation som skickats ut till
kommunerna i länet.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 11 april 2013 att kommunen ger sitt
samtycke till parlamentariska kommitténs förslag gällande valkretsar, att vid
kommande samråd med regionen, ska kommunen representeras av kommunstyrelsen,
samt att fortsatta diskussioner om regionaliseringsprocessen hänskjuts till
kommunstyrelsens sammanträde 25 april 2013.
Vid kommunstyrelsens sammanträde diskuteras olika frågor kring
regionaliseringsprocessen, bl.a. organisation, samverkan mellan kommunerna, behov
av att behålla Hälsingeråd respektive Gästrikeråd, hur kommunens representation ska
se ut, samverkan i Hälsingland mm.
____
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§ 121 Aktuell information
Ärendebeskrivning
Önskemål har framkommit till kommunstyrelsen om utbildning för kommunstyrelsens
ledamöter i befintlig hjärtstartare. Kommunledningskontoret ska undersöka
möjligheten att vid nästa sammanträde ordna en utbildning kring hjärtstartaren.
____
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§ 122 Information från Hälsingerådet
Inget finns att rapportera från Hälsingerådet.
____
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§ 123 Information från Regionförbundet Gävleborg
Inget finns att rapportera från Regionförbundet Gävleborg.
____
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§ 124 Information från Sundsvallsregionen
Inget finns att rapportera från Sundsvallsregionen.
____
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§ 125 Meddelanden
Meddelas och läggs till handlingarna.
1. Protokoll från Pensionärsrådet 2013-02-13
2. Protokollsutdrag från kommunstyrelsen i Gävle, gällande mellankommunal
utjämning – Hemsjukvård.
3. Kallelse till årsmöte – Intresseföreningen Norrtåg
4. Länsrapport 2011, Länsstyrelsens och kommunernas förebyggande arbete inom
ANDT och tillsyn enligt alkohollagen, respektive tobakslagen
5. Samlad bedömning av folkbildningens samhällsbetydelse, Folkbildningsrådet
6. Protokoll från AB Hudiksvallsbostäders styrelse
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§ 126 Delegationsbeslut
Följande delegationsbeslut avrapporteras på sammanträdet.
Kommunstyrelsens allmänna utskott 2013-03-26
Utvecklingsutskottet, 2013-03-26
____

Justerandes
sign:

Utdragsbestyrkande:
Delges:

35 (35)

