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§ 90
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande förändringar
och anmälan av extra ärenden:
Ärende 28 Prioritering vid el-brist, utgår.
Åke Bertils (S):
Harmångersbadet
Kollektivtrafiken
Hemsjukvården
Petra Modée (V):
Revisionens arbete
Bussrundan i Bergsjö
Maria Karström (KD):
Rapport från utskotten
Ove Wallberg (FP):
Älvviks gamla skola
Håkan Larsson (M):
Rätt ärende på rätt plats
Eva Engström, kommunsekreterare:
Val av ombud till årsstämmor för Norrsken AB och Hälsingeutbildningar
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Dnr 12/2011

Kommunchefen informerar.
Kommunchef Kerstin Oremark informerar om aktuella ärenden:
Tommy Staaf anställs som ny förvaltningschef för utbildnings- och
omsorgsförvaltningen.
17 mars 2011 träffade kommunen länsstyrelsen för att diskutera
utvecklingsinsatser i Nordanstigs kommun. Länsstyrelsen har pengar
avsatta för vissa utvecklingsinsatser i kommunen.
Regionindelningen
Det kommer att anordnas ett möte i Mellanfjärden 13 maj 2011.
Deltagare är kommunerna i norra Hälsingland, Västernorrland och
Jämtland.
Ett möte kommer även att anordnas för kommunerna i Dalarna, Region
Gävleborg och Uppsala. Datum är ännu inte fastställt.
Ett seminarium om ön Gran har genomförts med deltagare från
Länsstyrelsen Gävleborg, Sundsvalls Gymnasium, stugägare och
arrendatorer på Gran.
Arbete pågår med att få Posten att fortsätta bedriva verksamhet i
kommunen.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Dnr 96/2011

Redovisning inköp av datorer.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 10 mars redogjorde tf
förvaltningschef Eva Fors om skolans inköp av 220 stycken datorer till
eleverna på kommunens högstadium. Ett förslag till kontrakt mellan
kommun och elev är under utformning och kommer att remiteras till
olika instanser innan det fastställs. IT-strateg Ronny Spångberg
redogjorde för installationerna av program i datorerna och vilken
påverkan det kommer att ha på kommunens övriga system och
supportanslag. Bia Larsson, Fiberstaden informerade om deras roll vid
inköpet.
Kommunstyrelsen beslutade uppdra till utbildnings- och kulturnämnden
att på nästa kommunstyrelsemöte redovisa hur inköpet av datorer har
genomförts utifrån ansvar, finansiering och kravspecifikation vid
upphandlingen.
Vid dagens sammanträde redogör tf förvaltningschef Eva Fors för
hanteringen av ärendet, vad gäller nämndens delegationsordning,
avrop från upphandlade avtal, och bokföringen av inköpet.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till utbildnings- och
kulturnämnden att på nästa kommunstyrelsemöte redovisa hur
inköpet av datorer har genomförts utifrån ansvar, finansiering och
kravspecifikation vid upphandlingen (kommunstyrelsens protokoll
§ 89/2011).
2. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att se över
ekonomirutinerna, se över rutiner för nämndsbeslut, se över arbetsoch delegationsordningen, uppdatera ekonomihandboken,
säkerställa att rutiner som behövs finns lättillgängliga samt att
godkänna investeringen av 220 elevdatorer (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 35/2011).
3. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att
kommunstyrelsen godkänner i efterskott, efter att inköpet redan
slutförts, investeringen elevdatorer, Bergsjö centralskola, på
828 740 tkr (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2011-03-30).
Yrkanden
Ove Wallberg (FP), Maria Karström (KD) med flera yrkar att en opartisk
utredning genomförs.
Monica Olsson (S) yrkar att kommunstyrelsen ser över
ekonomirutinerna, rutiner för nämndsbeslut, arbets- och
delegationsordningen, uppdatera ekonomihandboken, säkerställa att
rutiner som behövs finns lättillgängliga.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 92
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs med fleras yrkande
och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till förvaltningen att genomföra en opartisk utredning utifrån
ansvar, finansiering och kravspecifikation vid upphandlingen och
inköpet av 220 datorer till elever vid kommunens högstadium.
2. Uppdra till förvaltningen att se över ekonomirutinerna, rutiner för
nämndsbeslut, arbets- och delegationsordningen, uppdatera
ekonomihandboken och säkerställa att rutiner som behövs finns
lättillgängliga.
3. Utredningen och översynen ska redovisas till kommunstyrelsen
inom tre månader.
Avstår från beslut
Kjell Bergström (MP) deltar inte i beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (43)
2011-04-07

§ 93
Förslag till Samverkansöverenskommelse mellan Polisen och
Nordanstigs kommun.
Polismyndigheten Gävleborgs län har inkommit med förslag till en
samverkansöverenskommelse med kommunen.
Överenskommelsen gäller samarbetet med att förebygga brott och
främja trygghet.
Madeleine Jufors, Lars Fredin, Ove Lindblom och Josef Viklund från
Polismyndigheten i Gävleborg föredrar förslaget.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna förslag till samverkansöverenskommelse mellan
Polismyndigheten Gävleborgs län och Nordanstigs kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94
Ekonomirapport.
Kommunchef Kerstin Oremark föredrar det ekonomiska utfallet per
mars 2011 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar det ekonomiska
utfallet per februari 2011 för kommunstyrelsens verksamheter och för
kommunen som helhet.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95
Utvärdering Nordanstigs Utveckling.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat i § 178/2010 att verksamheten
Nordanstigs Utveckling ska utvärderas.
Olle Nilsson, PwC som har genomfört utvärderingen besöker
kommunstyrelsen för att presentera rapporten.
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna rapporten
2. Uppdra till arbetsutskottet att lämna förslag till åtgärdsprogram.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 96
Årsredovisning 2010 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsredovisning och
koncernredovisning för år 2010 för Nordanstigs kommun.
Kommunen visar ett positivt resultat med 407 tkr.
Koncernen visar ett positivt resultat med 2 820 tkr.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar uppföljning av
fullmäktiges mål och ekonomiskt resultat.
Redaktionella ändringar i årsredovisningen redovisas.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar Årsredovisning 2010 för
Nordanstigs kommun (arbetsutskottets protokoll § 25/2011).
2. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning 2010 och koncernredovisning 2010 för
Nordanstigs kommun (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2011-03-30).
Yrkanden
Ove Wallberg (FP) med flera yrkar att det i kommunstyrelsens protokoll
ska framgå att under punkten Maskiner och inventarier not 9 i
balansräkningen ingår ett inventarieköp på 820 000 kronor.
Maskinköpet är datorer som utbildnings- och kulturnämnden inte har
begärt medelsanvisning för hos kommunfullmäktige.
Sven-Erik Sjölund (S) yrkar avslag på Ove Wallbergs yrkande.
Åke Bertils (S) yrkar att årsredovisning 2010 godkänns.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen genomför en analys
av bokslut 2010.
Petra Modée påtalar att årsredovisningen saknar ett miljöbokslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om årsredovisningen ska
godkännas och finner det antaget med nämnda redaktionella
ändringar.
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande om
analys av bokslut 2010 och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs med fleras yrkande
och Sven-Erik Sjölunds avslagsyrkande och finner Sven-Erik Sjölöunds
avslagsyrkande antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL10 (43)
2011-04-07

Forts. § 96
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Sven-Erik Sjölunds avslagsyrkande röstar Ja.
Den som stöder Ove Wallbergs yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med fyra Ja-röster mot tre Nej-röster beslutar kommunstyrelsen avslå
Ove Wallbergs yrkande. Sex ledamöter avstod från att rösta (se
omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Petra Modées (V) påtalande att
miljöbokslut saknas och konstaterar att det stämmer.
Kommunstyrelsens beslut
1. Genomföra en analys av bokslut 2010 i kommunstyrelsen.
2. Notera att miljöbokslut saknas i årsredovisningen.
3. Uppdra till förvaltningen att justera de redaktionella justeringar som
redovisats.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2010 och koncernredovisning 2010 för
Nordanstigs kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Dnr 24/2011

Investeringsbudget 2011.
Ledningsgruppen har sammanställt äskanden från verksamheterna
samt föreslagit en prioritering av projekten.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att
kommunstyrelsen fördelar delar av 2011 års investeringsutrymme
enligt följande:
Omsorgs- och lärandenämnden
940 tkr
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2011-03-17.)
2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar fördela delar
av 2011 års investeringsutrymme enligt följande: Omsorgs- och
lärandenämnden 940 tkr (arbetsutskottets protokoll § 26/2010).
Kommunstyrelsens beslut
Fördela delar av 2011 års investeringsutrymme enligt följande:
Omsorgs- och lärandenämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

940 tkr
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§ 98
Tilläggsbudget 2011.
Verksamheterna har inkommit med äskanden om att överföra ej
nyttjade medel på beslutade investeringar 2010, en del projekt är
påbörjade med inte avslutade, en del är ännu inte påbörjade.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige överför
till 2011 års investeringsbudget projektmedel 10 092 tkr som beviljats
2010 men ännu inte avslutats (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2011-03-15).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Kommunstyrelsens ej fördelade
KS ospecificerat
dvs ej fördelat 2010
Portallösning
Björkbacken
Daglig verksamhet
Renhållning
Infiltration trekammarbrunn
ospecificerat
Summa

600
475
500
340
30
2
1 947

Kommunstyrelsen som nämnd
Kommunledningskontoret
Reinvesteringar
Kommunarkiv
Fjärrvärme Räddningsstation i Hassela
Åtgärder enligt tillgänglighetsbesiktning
Energieffektiviseringar
Exploatering Mellanfjärden
Byte gatljusarmatur
Utvecklingsområden
Hissar
Verksamhetssystem
Bussrunda Bergsjö skola
Markköp
Bredbandutbyggnad

Justerandes signatur

tkr

Utdragsbestyrkande

tkr
114
700
50
1 670
171
453
139
1940
300
650
799
-284
-2 079
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Forts. § 98
Affärsdrivande verksamheter
Skydds- o arbetsmiljöåtgärder ÅVC
Ombyggnad ÅVC
Renhållningsprogram kopplat till GIS
GPS positionering av avloppsbrunn
Summa

5 810

Utbildnings- och kulturnämnden
Reinvesteringar
Utemiljö skolor och förskolor
Staket och grindar vid förskolorna
Tillgänglighetsanpassning bibliotek

tkr
-7
35
118
24

Summa

170

Omsorgs- och lärandenämnden
UO-stab
Reinvesteringar
Verksamhetsstöd OL
Schema-bemanningssystem
IT verksamhetsstöd IFO
IT verksamhetsstöd ÄO/HO/HSL
IT-plattform
Verksamhetssöd
Ombyggnation Bringstaskolans kök
Äldre- & handikappomsorg
Möbler ÄO
Arbetsmiljö Björkbacken
Summa

tkr
-42
311
445
-54
1 191
-3
289
-7
35
2 165

Total summa tilläggsbudget 2011 (tkr)

Justerandes signatur

247
590
200
150

Utdragsbestyrkande

10 092
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§ 99
Uppföljning och anpassning i budget 2011.
Fullmäktige har i § 77/2010-11-15 beslutat om budget för 2011-2013
samt investeringar för 2011.
I beslutet ingår ett uppdrag till kommunstyrelsen att utarbeta en plan för
att sänka kostnaderna alternativt höja intäkterna med 10 000 tkr under
2011.
Arbetsutskottet beslutade i § 203/2010-12-02 att uppdra till
ledningsgruppen att utarbeta ett förslag till besparingar motsvarande
10 mkr. Ledningsgruppen har tidigare redovisat förslag till besparingar
motsvarande 6 800 tkr.
Ledningsgruppen har nu redovisat ett förslag till fördelning av
kostnadsminskningar motsvarande 10 mkr.
Nämnderna ska presentera kommunfullmäktige
kostnadsreduceringarna med konsekvenser 2 maj 2011.
Kommunchef Kerstin Oremark föredrar besparingarna i
kommunstyrelsens förvaltning.
Åke Bertils (S) föredrar besparingarna i omsorgs- och
lärandenämndens förvatlning.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet uppdrar till kommunchef Kerstin Oremark att för
kommunstyrelsen redovisa ledningsgruppens påbörjade arbete med
att sänka kostnaderna alternativt höja intäkterna med 10 000 tkr
under 2011 (arbetsutskottets protokoll § 1/2011).
2. Kommunstyrelsen beslutar godkänna delredovisningen
(kommunstyrelsens protokoll § 47/2011).
3. Kommunchef Kerstin Oremark och ekonomichef Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2011-02-24.
4. Arbetsutskottets protokoll § 24/2010.
5. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till nämnderna att minska
nettobudgetramarna 2011 enligt följande:
Kommunstyrelsen 1 600 tkr
Utbildnings- och kulturnämnden 250 tkr
Omsorgs- och lärandenämnden 7 950 tkr
Öka budgeten för skatteintäkter 200 tkr
Summa 10 000 tkr
Uppdra till nämnderna att vidta omedelbara åtgärder för att uppnå
den nya budgetramen.
Åtgärdernas konsekvenser ska presenteras på kommunstyrelsens

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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möte 7 april 2011 avseende Måluppfyllelse, Kvalitet och Arbetsmiljö
(kommunstyrelsens protokoll § 72/2011).
6. Kommunchef Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande 2011-03-30.
7. Balanspaket för utbildnings- och kulturnämnden samt omsorgs- och
lärandenämnden 2011-04-05.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 100
Budget 2012-2014.
Kommunens beredningsgrupp för mål och budget 2012 har genomfört
Strategidagar 28 – 29 mars 2011.
Under dessa dagar presenterades bokslutsanalyser 2010 och
förutsättningar för budget 2012 – 2014.
Budgetutskottet som bereder budget 2012 – 2014 kommer ha sitt första
sammanträde den 27 april.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
uppdrar till kommunens ledningsgrupp att uppdatera budget 2012-2014
och beskriva eventuella konsekvenser för verksamhetens kvalitet och
uppdrag samt arbetsmiljö. Redovisas skriftligen till ekonomikontoret
den 18 april. Förvaltningscheferna föredrar på budgetutskottet den
27 april (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2011-03-30).
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till kommunens ledningsgrupp att uppdatera budget 20122014 och beskriva eventuella konsekvenser för verksamhetens
kvalitet och uppdrag samt arbetsmiljö.
2. Uppdraget redovisas skriftligen till ekonomikontoret 18 april.
3. Förvaltningscheferna föredrar uppdraget på budgetutskottet
27 april.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Dnr 594/2010

Förslag till organisationsförändring.
Kommunchef Kerstin Oremark har utarbetat ett förslag till
organisationsförändringar. Förändringarna ska genom strategiska
utredningsresurser ge förutsättningar att analysera, dra slutsatser och
därigenom underlätta och effektivisera verksamheten för optimal
kundnytta.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att fullmäktige beslutar att i
budget 2011 överföra totalt 3,5 årsarbetare som kvalitetsuppföljare/
utredare från omsorgs- och lärandenämnden till kommunstyrelsen
(Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande 2011-03-16).
2. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
överför 1 805 450 kronor från omsorgs- och lärandenämnden till
kommunstyrelsen i budget 2011 from 2011-01-01 (Margareta Tamm
Persson tjänsteutlåtande 2011-03-16).
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige överför 1 805 450 kronor från
omsorgs- och lärandenämnden till kommunstyrelsen i budget 2011.
Överföringen avser 3,5 årsarbetare som kvalitetsuppföljare/
utredare (arbetsutskottets protokoll § 27/2011).
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar att överföringen ska avse 2,5 årsarbetare.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att ärendet återremitteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet återremitteras.
Kommunstyrelsens beslut
Återremittera ärendet för vidare utredning om hur många tjänster
överföringen ska avse.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning.
Kommunstyrelsen beslutade i § 6/2010-01-13 att inrätta fyra utskott
under kommunstyrelsen nämligen arbetsutskott, budgetutskott,
utvecklingsutskott och personalutskott.
Till följd av beslutet behöver kommunstyrelsens arbets- och
delegationsordning justeras.
Beslutsunderlag
1. Förvaltningen föreslår ändringar i kommunstyrelsens
delegationsordning (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2011-03-17).
2. Arbetsutskottets protokoll § 28/2011.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att
arbetsutskottet även får delegation att bereda kommunövergripande
frågor över hela det kommunala verksamhetsområdet och frågor som
rör verksamheten mellan kommuner, regionfrågan, projektansökningar,
ansökan om föreningsbidrag (ks), näringslivs- och etableringsfrågor,
bolagsfrågor och demokratifrågor. Utvecklingsutskottet får delegation
att bereda frågor som rör tillväxt och regional utveckling,
kommunikationer, bostadsförsörjning och översiktlig fysisk planering.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Anta följande förslag till justeringar i kommunstyrelsens arbets- och
delegationsordning:
Nr 2.1 Anställningar
Ändring i anmärkningarna så att vid anställning av chefstjänster skall
delegaten ha samråd med personalutskott.
2.7 Avgångsvederlag
Samråd ska ske med personalchef och personalutskott innan enskild
överenskommelse träffas.
2.16 Överenskommelse om lön m.m.
Överenskommelse om lön och anställningsavtal för kommunchef
delegeras till personalutskott.
Överenskommelse om lön och anställningsavtal för förvaltningschef
ska ske i samråd med personalutskott.
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2.18 Övrigt – lön för fullgörande av förtroendemannauppdrag m.m.
delegeras till personalutskott.
2.19 Policyfrågor rörande löne- och personalpolitik delegeras till
personalutskott.
2.20 Direktiv rörande löne- och personalpolitik delegeras till
personalutskott.
2.21 Besluta om stridsåtgärder delegeras till personalutskott.
4.9 Bereda kommunens budgetförslag och följa upp kommunens
ekonomiska beslut inför kommunstyrelsens avgörande delegeras till
budgetutskottet.
4.10 Bereda de ekonomiska frågor som kommunstyrelsen uppdrag till
dem delegeras till budgetutskottet.
8.8 Beslut om bostadsanpassning
Beslut om mer är 40 tkr efter samråd med teknisk samordnare
Beslut om mer är 200 tkr delegeras till arbetsutskott
12.5 Planuppdrag
Delegeras till utvecklingsutskott
Övriga ändringar
2.14 Kollektivavtalsförhandlingar
Delegeras till personalchef
2.17 Övrigt – överläggningar och förmåner för fackliga förtroendemän
delegeras till personalchef.
6.2 I bokföringen nedskrivning av osäkra fordringar upp till och med
50 000 kronor – yttrande infordras från förv.chef/ teknisk samordnare.
Arbetsutskottet får delegation att bereda kommunövergripande frågor
över hela det kommunala verksamhetsområdet och frågor som rör
verksamheten mellan kommuner, regionfrågan, projektansökningar,
ansökan om föreningsbidrag (ks), näringslivs- och etableringsfrågor,
bolagsfrågor och demokratifrågor.
Utvecklingsutskottet får delegation att bereda frågor som rör tillväxt och
regional utveckling, kommunikationer, bostadsförsörjning och
översiktlig fysisk planering.
Uppdra till förvaltningen att genomföra en generell översyn av
kommunstyrelsens delegationsordning.
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§ 103
Ägardirektiv till Nordanstig Vatten AB.
Förvaltningen har upprättat förslag till nya ägardirektiv till Nordanstig
Vatten AB.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Kerstin Oremark och ekonomichef Margareta Tamm
Persson föreslår att fullmäktige antar förslag till ägardirektiv för
Nordanstig Vatten AB samt att upphäva tidigare beslut kf § 26/2010
(Kerstin Oremarks och Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2011-03-15).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till ägardirektiv
för Nordanstig Vatten AB. De nya direktiven ersätter tidigare
ägardirektiv (arbetsutskottets protokoll § 29/2011).
Yrkanden
Håkan Larsson (M) yrkar ändring i stycket Underställningsplikt att
summan för större investeringar ändras från 5 mkr till 10 mkr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om 5 mkr
mot Håkan Larssons yrkande om 10 mkr och finner arbetsutskottets
förslag antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta förslag till ägardirektiv för Nordanstig Vatten AB.
2. De nya direktiven ersätter tidigare ägardirektiv.
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§ 104
Ägardirektiv till Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Förvaltningen har upprättat förslag till nya ägardirektiv till Nordanstigs
Fjärrvärme AB.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Kerstin Oremark och ekonomichef Margareta Tamm
Persson föreslår att fullmäktige antar förslag till ägardirektiv för
Nordanstigs Fjärrvärme AB (Kerstin Oremarks och Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2011-03-15).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till ägardirektiv
för Nordanstigs Fjärrvärme AB (arbetsutskottets protokoll
§ 30/2011).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till ägardirektiv för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
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§ 105
Ägardirektiv till Nordanstigs Bostäder AB.
Förvaltningen har upprättat förslag till nya ägardirektiv till Nordanstigs
Bostäder AB.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Kerstin Oremark och ekonomichef Margareta Tamm
Persson föreslår att fullmäktige antar förslag till ägardirektiv för
Nordanstigs Bostäder AB samt att upphäva tidigare beslut kf §
27/2010 (Kerstin Oremarks och Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2011-03-15).
2. Arbetsutskottets föreslår att fullmäktige antar förslag till ägardirektiv
för Nordanstigs Bostäder AB. De nya direktiven ersätter tidigare
ägardirektiv (arbetsutskottets protokoll § 31/2011).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta förslag till ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB.
2. De nya direktiven ersätter tidigare ägardirektiv.
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§ 106
Styrelsearvoden i kommunens bolag.
Förvaltningen har i arbetsutskottets § 20/2011-02-24 fått i uppdrag att
utarbeta ett förslag till arvoden för kommunens bolag.
Bolagens arvoden beslutas av bolagens årsstämma.
Beslutsunderlag
1. Förvaltningen föreslår att fullmäktige godkänner förslag till arvoden
för kommunens bolag som en rekommendation till bolagens
årsstämma (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2011-11-17).
2. Arbetsutskottets protokoll § 32/2011.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar att arvodet för vice ordförande i Nordanstigs
Bostäder AB ska beräknas till 0,2 delar av basbeloppet samt att övriga
ledamöter i bolagen får ett arvode beräknat på 0,11 basbelopp. Detta
förslag gäller inte för Nordanstigs Fastighets AB.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Lämna följande rekommendationer till kommunens bolag:
1. Arvodena i kommunens helägda bolag ska beräknas utifrån samma
beräkningsgrund som kommunens Arvodesbestämmelser för
förtroendevalda.
2. Arvodena gäller för styrelseledamöter, suppleanter och
lekmannarevisorer.
3. Nordanstigs kommuns ledamöter och suppleanter i Fiberstaden AB
och MittSverige Vatten AB arvoderas lika som värdkommunens
ledamöter och suppleanter i dessa bolag.
4. Arvodena föreslås vara indexreglerade och justeras årligen efter
basbelopp. Som basbelopp används Riksdagsmannalönen som för
2011 är 56 000 kronor.
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5. Anta beräkningsgrund för fasta årsarvoden enligt följande:

Justerandes signatur

Arvodestyp
Sammanträdesarvode
per timme

Del av basbelopp Summa 2011
0,0027
151

Nordanstigs Bostäder
Ordförande

0,625

35 000

Nordanstigs Bostäder
Vice ordförande

0,2

11 000

Nordanstigs Bostäder
Övriga ledamöter

0,11

6 160

Nordanstig Vatten
Ordförande

0,447

25 032

Nordanstig Vatten
Övriga ledamöter

0,11

6 160

Nordanstigs Fjärrvärme
Ordförande

0,447

25 032

Nordanstigs Fjärrvärme
Övriga ledamöter

0,11

6 160

Nordanstigs Fastighets
Ordförande

0,09

5 040
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§ 107
Kulturarrangemang – Carmen.
Stockholm symfoniorkester planerar att anordna två föreställningar av
Carmen 14-15 maj 2011 på Älvstagården i Jättendal.
Kommunstyrelsen har tidigare behandlat ärendet.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar bidrag med
150 tkr mot att kommunens personal erbjuds biljetter till någon av
de två inplanerade föreställningarna. Kostnaden finansieras ur
kommunstyrelsen utvecklingsmedel (arbetsutskottets protokoll
§ 204/2010).
2. Kommunstyrelsen beslutar bidrag med 150 tkr mot att kommunens
personal erbjuds biljetter till någon av de två inplanerade
föreställningarna. Busstur ska erbjudas personalen till och från
evenemanget. Kostnaden finansieras ur kommunstyrelsen
utvecklingsmedel
3. Kommunstyrelsen beslutar upphäva tidigare beslut att bidrag med
150 tkr till två föreställningar av Carmen med motiveringen att
föreställningarna inte längre kommer att genomföras i kommunen
(kommunstyrelsens protokoll § 67/2011).
4. Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att kommunstyrelsen
beslutar bidrag med 150 tkr mot att kommunens personal erbjuds
biljetter till någon av de tre planerade föreställningarna. Kostnaden
finansieras ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel (Kerstin
Oremarks tjänsteutlåtande 2011-03-02).
5. Kommunstyrelsen beslutar avslå ansökan om bidrag till tre
föreställningar av Carmen (kommunstyrelsens protokoll § 82/2011).
6. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att undersöka
möjligheten till extern finansiering av ett bidrag till evenemanget
samt att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen att ta ställning till
om ärendet ska omprövas (arbetsutskottets protokoll § 34/2011).
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar bifall till bidrag med fortsatt uppdrag till
förvaltningen att finna extern finansiering.
Petra Modée (V) yrkar avslag.
Sven-Erik Sjölund (S) yrkar att om bidrag beviljas ska personalen
erbjudas biljetter.
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Propositionsordning
Ordförandens ställer proposition på om ärendet ska omprövas och
finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition Åke Bertils och Sven-Erik Sjölunds
yrkanden mot Petra Modées avslagsyrkande och finner Åke Bertils och
Sven-Erik Sjölunds yrkanden antagna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Bidra med högst 150 tkr till kulturevenemanget Carmen mot att
kommunens personal erbjuds biljetter till någon av de tre planerade
föreställningarna.
2. Uppdra till förvaltningen att undersöka möjligheten till extern
medfinansiering. Återstående kostnad finansieras ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
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§ 108
LONA, Lokala naturvårdssatsningen.
Under 2011 finns möjlighet att söka bidrag för Lokala naturvårdsprojekt
(LONA). 50 miljoner kronor avsätts per år vilket framgår av prop.
2008/2009:214 Hållbart skydd av naturområden.
Nästan samtliga kommuner i landet har fått del av den lokala
naturvårdssatsningen, LONA under åren 2004-2006. 1 513 projekt har
genomförts i 261 kommuner med stöd av 285 miljoner kronor från
staten.
Kommunen kan ansöka om lokalt naturvårdsbidrag hos länsstyrelsen i
det län projektet ska bedrivas. Ansökan i Gävleborgs län är den 31
mars 2011.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar
ärendet.
Beslutsunderlag
1. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar medfinansiering
för projektets genomförande i form av arbetsinsatser 2011
motsvarande 30 tkr. Uppdra till kommunchefen att inarbeta
kommande års projektkostnader i budget , för år 2012, 58 tkr och år
2013, 55 tkr (Mona Franzén-Lundins tjänsteutlåtande 2011-03-16).
2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar
medfinansiering för projektets genomförande i form av
arbetsinsatser 2011 motsvarande 30 tkr. Uppdra till kommunchefen
att inarbeta kommande års projektkostnader i budget, för år 2012,
58 tkr och år 2013, 55 tkr (arbetsutskottets protokoll § 35/2011).
Kommunstyrelsens beslut
1. Bevilja medfinansiering för projektets genomförande i form av
arbetsinsatser 2011 motsvarande 30 tkr.
2. Uppdra till kommunchefen att inarbeta kommande års
projektkostnader i budget, för år 2012, 58 tkr och år 2013, 55 tkr.
Avstår från beslut
Stefan Haglund (FP) deltar inte i beslutet.
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§ 109
Projekt Ungt inflytande.
Region Gävleborg genomför ett pilotprojekt i den regionala strategin för
barn- och ungdomsarbete.
De erbjuder Nordanstigs kommun att delta i projektet som en av tre
pilotkommuner i regionen.
Projektets syfte är att


kartlägga det lokala barn- och ungdomspolitiska arbetet för att få en
tydlig bild av vad som görs inom alla de 5 ungdomspolitiska
områdena,



öka kunskapen hos politiker och tjänstemän om
sektorsövergripande barn- och ungdomspolitiskt arbete



implementera för kommunen relevanta delar av det regionala
åtgärdsprogrammet



hitta strukturer och system för hur den interna samverkan kring
frågan ska organiseras, för att barn och ungas uppväxtvillkor ska
kunna följas upp och kvalitetssäkras inom alla områden och



genom följeforskning och externa tjänstemän få nya perspektiv
kring sitt eget arbete.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar
projektet och medfinansiering till genomförande av pilotprojektet metoder för barn och ungdomsarbete i Gävleborg. Att
kommunstyrelsen beviljar 75 000 kronor ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för 2011 samt uppdrar till kommunchef att inarbeta
motsvarande summa i budget 2012 och 2013 som medfinansiering i
projektet. Att en 50 % tjänst i kommunen ska stå tillförfogande för
projektets genomförande (Mona Franzén-Lundins tjänsteutlåtande
2011-03-30).
Yrkanden
Kajsa Gladh (M) yrkar att ärendet återremitteras för förslag till
finansiering.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kajsa Gladhs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Återremittera ärendet för förslag till finansiering.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL29 (43)
2011-04-07

§ 110
Upphävande av detaljplan del av Åkern 11:1.
Stadsarkitekt Christina Englund har lämnat ett förslag till upphävande
av detaljplan för fritidsbebyggelse inom del av fastigheten Åker 11:1.
Upphävandet sker med enkelt planförfarande. Detaljplanen vann laga
kraft 1982-03-08.
Beslutsunderlag
1. Stadsarkitekt Christina Englund föreslår att kommunstyrelsen
beslutar anta förslaget om upphävande av detaljplanen daterad
2011-02-09 (Christina Englunds tjänsteutlåtande 2011-03-16).
2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta förslaget
om upphävande av detaljplanen daterad 2011-02-09
(arbetsutskottets protokoll § 37/2011).
Kommunstyrelsens beslut
Upphäva detaljplan från 1982 för del av Åkern 11:1 enligt förslaget
daterat 2011-02-09.
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§ 111
Förlängning av Kustvägen Mellanfjärden – Lönnånger –
Morängsviken.
Under lång tid har diskussion om förlängningen av vägsträckan från
Mellanfjärden – Lönnånger – Morängsviken pågått. Projektet har
diskuterats bl.a vid avstämningsträff mellan partiföreträdare och projekt
Kustnära mötesplatser, översiktsplanearbetet. I den tagna strategin för
kustutveckling längs Jungfrukusten finns förslag om tänkt dragning av
kustväg från Stocka – Morängsviken –Lönnånger – Mellanfjärden.
Teknisk samordnare Tommy Staaf föredrar ärendet. Beräknas kostnad
är 50 tkr och förslag till finansiering är projekt 16102 Investeringar.
Beslutsunderlag
1. Teknisk samordnare Tommy Staaf föreslår att kommunstyrelsen
beslutar genomföra en förprojektering och kostnadsberäkning av
förlängning av kustvägen i första hand sträckan Mellanfjärden Lönnånger, föreslå finansiering av genomförandet samt göra en
förstudie av sträckan Lönnånger – Morängsviken – Stocka (Tommy
Staafs och Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2011-03-16).
2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar genomföra en
förprojektering och kostnadsberäkning av förlängning av kustvägen
i första hand sträckan Mellanfjärden - Lönnånger, föreslå
finansiering av genomförandet samt göra en förstudie av sträckan
Lönnånger – Morängsviken – Stocka (arbetsutskottets protokoll §
38/2011).
Kommunstyrelsens beslut
Genomföra en förprojektering och kostnadsberäkning av förlängning av
kustvägen i första hand sträckan Mellanfjärden – Lönnånger.
Beräknad kostnad för genomförandet samt en förstudie av sträckan
Lönnånger – Morängsviken – Stocka, är 50 tkr och finansieras ur
projekt 16102 Investeringar.
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§ 112
Förvärv av skogsmark i Gnarp.
Nordanstigs kommun har av Gnarps skifteslag blivit erbjuden att köpa
del av fastigheten Gnarps-Berge S:1 c.a 3.3 Ha i Gnarp.
Marken är mycket lämpad att köpa som reservmark för framtida
expansion i Gnarp efter omdragning av järnvägen. Marken ligger i
direkt anslutning till Gnarps:Berge 12:1, mark som kommunen är ägare
till.
Beslutsunderlag
1. Förvaltningen föreslår att kommunen förvärvar skogsmarken till en
kostnad med 89 000 kr (Teknisk samordnare Tommy Staafs
tjänsteutlåtande 2011-02-08).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar köpa del av
fastigheten Gnarps-Berge S:1, ca 33 Ha i Gnarp. Godkänna
köpeskillingen 89 000 kronor. Uppdra till firmatecknarna att
underteckna handlingarna (arbetsutskottets protokoll § 39/2011).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Köpa del av fastigheten Gnarps-Berge S:1, ca 33 ha i Gnarp.
2. Godkänna köpeskillingen 89 000 kronor.
3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna.
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§ 113
Försäljning av fastigheten Vikarskogen 1:58 i Stocka.
Patrik Enros, Stocka har ansökt om att få köpa fastigheten Vikarskogen
1:58 i Stocka av kommunen.
Teknisk samordnare Tommy Staaf föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja fastigheten
Vikarskogen 1:58 i Stocka till Patrik Enros. Fastställa köpeskillingen till
30 000 kronor. Godkänna upprättat avtal. Uppdra till firmatecknarna att
underteckna köpehandlingarna (arbetsutskottets protokoll § 40/2011).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja fastigheten Vikarskogen 1:58 i Stocka till Patrik Enros.
2. Fastställa köpeskillingen till 30 000 kronor.
3. Godkänna upprättat avtal.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.
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§ 114
Fastighetsreglering del av Östanå 3:58 till Östanå 3:74, Ilsbo.
Stefan Åslin och Caroline Hägg, Ilsbo ansöker om att få köpa mark
som tillskottsmark till fastigheten Östanå 3:72.
Teknisk samordnare Tommy Staaf föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Förvaltningen föreslår att Stefan Åslin och Caroline Hägg, genom
fastighetsreglering, får förvärva del av Östanå 3:58 om c:a 1000 m2
enligt bifogad karta (Tommy Staafs och Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2011-03-17).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar överlåta genom
fastighetsreglering del av fastigheten Östanå 3:58 till Stefan Åslin
och Caroline Hägg. Fastställa köpeskillingen till 40 000 kronor.
Godkänna upprättat köpeavtal. Uppdra till firmatecknarna att
underteckna köpehandlingarna (arbetsutskottets protokoll
§ 41/2011).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Överlåta genom fastighetsreglering del av fastigheten Östanå 3:58
till Stefan Åslin och Caroline Hägg.
2. Fastställa köpeskillingen till 40 000 kronor.
3. Godkänna upprättat köpeavtal.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.
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§ 115
Markbyte/ fastighetsreglering fastigheterna Frösten 16:1 och
Frösten 3:10.
I syfte att göra en mer rationell enhet och skapa bättre förutsättningar
för projekt ”Trolska skogen” föreslår Teknisk service att markbyte enligt
bifogat avtalsförslag genomförs.
Fastigheten Frösten 16:1 under ombildande överförs till fastigheten
Frösten 3:10, 6,3 ha. Fastigheten Frösten 3:10 överförs till Frösten 16:1
under ombildande, 6,7 ha.
Som ersättning för skillnaden i virkesvärde och areal erhåller
fastighetsägaren till Frösten 3:10, Kaj Engström 40 000 kr.
Teknisk samordnare Tommy Staaf föredrar ärendet och tillägg i
arrendeavtalet.
Beslutsunderlag
Med hänvisning till bifogat köpeavtal och beräkningar föreslår Teknisk
service att markbyte enligt ovan genomförs (Tommy Staafs och Thord
Wannbergs tjänsteutlåtanden 2011-03-17).
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
markbyte/fastighetsreglering enligt följande:
Nordanstigs kommun överför del av fastigheten Frösten 16:1 till
Frösten 3:10. Kaj Engström överför del av fastigheten Frösten 3:16 till
Frösten 16:1. Kaj Engström erhåller 40 000 kronor som ersättning för
skog och arealskillnad. I arealskillnaden ingår areal för tillkommande
skogsväg. Godkänna upprättat köpeavtal. Uppdra till firmatecknarna att
underteckna köpehandlingarna (arbetsutskottets protokoll § 42/2011).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna markbyte/fastighetsreglering enligt följande:
Nordanstigs kommun överför del av fastigheten Frösten 16:1 till
Frösten 3:10.
Kaj Engström överför del av fastigheten Frösten 3:16 till Frösten
16:1.
2. Kaj Engström erhåller 40 000 kronor som ersättning för skog och
arealskillnad. I arealskillnaden ingår areal för tillkommande
skogsväg.
3. Godkänna upprättat köpeavtal.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.
Sekreterare
Kerstin Oremark är sekreterare i denna paragraf.
Justerandes signatur
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§ 116
Uppföljning av överenskommelse för att nå länets miljömål.
Länsstyrelsen Gävleborg har i bred samverkan tagit fram ett
åtgärdsprogram som ska bidrag till att vi når de regionala miljömålen
2010.
En överenskommelse kring åtgärdsarbetet för de regionala miljömålen
har tecknats för att synliggöra det omfattande arbetet som pågår i
länet.
Länsstyrelsen har nu begärt in en uppföljning av överenskommelsen.
Teknisk samordnare Tommy Staaf har sammanställt en uppföljning av
överenskommelse för att nå länets miljömål.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutar informationen samt att uppföljning av
åtgärdsarbetet ska redovisas i kommunstyrelsen
(kommunstyrelsens beslut 128/2010).
2. Teknisk samordnare Tommy Staafs uppföljning av
överenskommelse för att nå länets miljömål.
3. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner
redovisningen (arbetsutskottets protokoll § 44/2011).
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen.
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§ 117
Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar enligt Socialtjänstlagen
(SoL) för 3:e kvartalet 2010 till fullmäktige enligt följande:
Rapport till Socialstyrelsen för 4:e kvartalet 2010 gällande SoL:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Nej, gällande SoL individ- och familjeomsorg.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej, gällande SoL individ- och familjeomsorg.
Rapport till Socialstyrelsen för 4:e kvartalet 2010 gällande SoL
äldreomsorg och SoL omsorger om personer med funktionsnedsättning
samt LSS omsorger om personer med funktionsnedsättning:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja, 3 ärenden som verkställts/avslutats kvartal 4 samt
6 ärenden som pågår kvartal 4.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden lämnar rapporten till fullmäktige för
delgivning (omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 44/2011).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
redovisningen (arbetsutskottets protokoll § 49/2011).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.
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§ 118
Kursinbjudningar.
Följande inbjudan har inkommit:
Småkom: Rikskonferensen 2011, 27-29 april i Rättvik.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anmäla Håkan Larsson (M) till konferensen.
2. Teckna medlemskap i De små kommunernas samverkan SmåKom.
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§ 119
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Nordanstigs Fastighets AB: 2011-02-23.
Nordanstigs Bostäder AB: 2011-02-23.
Nordanstig Vatten AB: 2011-02-18.
MittSverige Vatten AB: 2011-02-17.
Överförmyndarnämnden: 2011-03-15.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: 2011-03-02.
Styrgruppen Nordanstigs Utveckling: 2011-01-26.
Handikapprådet: 2011-03-03.
Pensionärsrådet: 2011-03-10.
Kollektivtrafikberedningen: 2011-02-04.
Övrigt
Sveriges kommuner och landsting: Rapporten Samhällsbyggande för
klimatet – kommuner och landsting som visar vägen.
Länsmuseet Gävleborg: Rapporten Jakten på de kringbyggda
gårdarnas ursprung.
Lolland kommune: Avböjer fortsatt vänortssamarbete.
Bo Högstedt: Gårdsförsäljning oroar landets socialnämndsordföranden.
NyföretagarCentrum i Hälsingland: Gävleborg på tredje plats i
nyföretagande.
Anders Loosme: Synpunkter på länsstyrelsens anmärkningsvärda
agerande ang Sörfjärden.
Miljödepartementet: Skogens mångfald handlar om vår framtid.
Kommunstyrelsens beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.
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§ 120
Redovisning delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Monica Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande:
14.2 Kommunens representant vid Gnarpsviljans årsstämma.
Kerstin Oremark, kommunchef:
2.1 Förlängt anställningsavtal förvaltningschef UO-förvaltningen.
Karin Bohlin, tj förvaltningschef:
2.1 Anställning av verksamhetschef Hemtjänst/handikappomsorg.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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§ 121
Informationer och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp.
Extra ärenden
Eva Engström, kommunsekreterare:
Val av kommunens ombud till årsstämmor för Norrsken AB behöver
väljas. Förslag lämnas på Bia Larsson.
Val av kommunens ombud till årsstämmor för Hälsingeutbildning ek
förening behöver väljas. Förslag lämnas på Annelie Åkerlund (M) med
Åke Bertils (S) som ersättare.
Åke Bertils (S) föreslår att arbetsutskottet får i uppdrag att utreda om
kommunen kan bidra till att Röstabadet i Harmånger kan öppna igen.
Åke Bertils (S) informerar om att överföringen av hemsjukvård från
landstinget till kommunerna kommer att genomföras 2012.
Skatteväxlingen kommer att genomföras 2013.
Åke Bertils föreslår att kommunstyrelsen utser en representant till
arbetsgruppen för kommunens övertagande av hemsjukvården.
Förslag lämnas på Åke Bertils som ordinarie med Monica Olsson (S)
som ersättare.
Petra Modée (V) frågar hur revisionens arbete kommer att fungera när
kommunen lägger ut verksamheter på alternativa utförare enligt lagen
om valfrihet (LOV:en).
Åke Bertils informerar om att omsorgs- och lärandenämnden kommer
att ta detta i beaktande vid avtalsskrivningen.
Petra Modée (V) frågar vad som kommer att hända med projektet att
bygga ny bussrunda vid centralskolan i Bergsjö utifrån den skrivelse
som inkommit från Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
Håkan Larsson (M) frågar om fördelning av ärenden inom
tjänstemannaorganisationen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslagen på ombud och finner dem
antagna.
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils förslag om Röstabadet
och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på kommunens representanter i
arbetsgruppen för hemsjukvård och finner det antaget.
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Forts. § 121
Kommunstyrelsens beslut
1. Välja Bia Larssson, Fiberstaden AB, som kommunens ombud vid
Norrsken AB:s föreningsstämmor under mandatperioden 20112014.
2. Välja Annelie Åkerlund (M) som kommunens ombud med Åke
Bertils (S) som ersättare vid Hälsingeutbildning ek förenings
årsstämmor under mandatperioden 2011-2014.
3. Uppdra till arbetsutskottet att utreda om kommunen kan bidra till att
Röstabadet i Harmånger kan öppna igen.
4. Välja Åke Bertils (S) som kommunens representant i arbetsgruppen
för överföring av hemsjukvården till kommunerna.
5. Uppdra till förvaltningen att bereda den skrivelse som
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd inkommit med
angående Bussrundan vid centralskolan i Bergsjö.
6. Uppdra till kommunchef Kerstin Oremark att lämna svar på Håkan
Larssons frågor kring fördelning av ärenden.
7. Övriga extraärenden
Maria Karström (KD): Rapport från utskotten och
Ove Wallberg (FP): Älvviks gamla skola behandlas vid senare
tillfälle.
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Närvarotider och tjänstgörande ersättare:
Kjell Bergström ersättare heldag för Bengt-Ola Olsson.
Åke Bertis ersättare heldag för Katarina Bylin.
Anders Broberg ersättare heldag för Stig Eng.
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Forts. närvarolista
Ove Wallberg närvarande tom kl. 13:55 § 95.
Stefan Haglund närvarande 8:15-16:30. Ersättare för Ove Wallberg from kl. 13:55 §§
96-109.
AnnKatrin Åsåker närvarande heldag. Ersättare för Ove Wallberg from kl. 16:30 § 110.
Maria Karström närvarande tom kl. 14:10 § 95.
Per-Ola Wadin närvarande from kl. 13:00. Ersättare för Maria Karström from kl. 14:10
§ 96.
Per-Åke Kardell närvarande tom kl. 17:15 del av § 121.
Jörgen Myhrman närvarande heldag. Ersättare för Per-Åke Kardell from kl. 17:15 del av
§ 121.

