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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Kajsa Gladh (M).

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extra ärenden.
Kvar från kommunstyrelsen 7 april 2011:
Maria Karström (KD): Rapport från utskotten.
Ove Wallberg (M): Älvviks gamla skola.

ÄRENDE 3

Kl. 08:20

Information från Inköp Gävleborg.
Johan Almesjö, Inköp Gävleborg besöker kommunstyrelsen för att
informerar om ett beredningsunderlag för uppdrag och medel 2012.

ÄRENDE 4
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Kerstin Oremark informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 5
Ekonomirapport.
Kommunchefen och ekonomikontoret presenterar ekonomiska utfallet
per mars 2011 för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen
som helhet.
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ÄRENDE 6
Ekonomiskt rapport från Överförmyndarnämnden Mitt.
Överförmyndarkontoret i Sundsvall har inkommit med en information
om budgetunderskott i Överförmyndarnämnden Mitt under 2010 med
540 tkr. Detta överskott kommer inte att överföras till 2011.
Prognosen för 2011 är ett underskott med 1 miljon kronor. Nämnden
har begärt en ramjustering men inget beslut har ännu fattats.
Ett sådant resultat skulle innebära att kostnaderna för verksamheten
skulle öka med 74 000 kronor under 2011 för Nordanstigs kommun.
Arbetsutskottets beslut
1. Uppdra till förvaltningen att behandla ärendet vid nästa
styrgruppsträff för den gemensamma överförmyndarnämnden.
2. I övrigt godkänna informationen.

ÄRENDE 7

Kl. 10:00

Rapport från Nordanstigs Bostäder AB.
Vd Richard Brännström besöker kommunstyrelsen och lämnar en
rapport och uppföljning av bolagets verksamhet.

ÄRENDE 8
Budget 2012-2014.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson har för budgetutskottet
föredragit bokslut 2010 för Nordanstigs kommun med måluppfyllelse
och ekonomiskt resultat.
Vidare har budgetförutsättningar föredragits för 2012-2014 utifrån
SCB:s befolkningsprognos och beräknade skatteintäkter.
Budgetutskottet har fått en genomgång av aktiviteter och beslutade
uppdrag som ska genomföras de närmaste åren.
Dokumentet Politiska inriktningar och ambitioner håller på att revideras.
Den politiska majoriteten återkommer när nytt förslag är utarbetat.
Målberedningsgruppen har lämnat inriktningar för fullmäktiges mål
2012, även de finansiella målen diskuteras.
En budgetram diskuteras med ett prognostiserat resultat på 2,6 mkr.
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FORTS. ÄRENDE 8
En fördelning utifrån det resultatet kan göras enligt följande:
Kommunstyrelsen

39 375 tkr

Utbildnings- och kulturnämnden 122 500 tkr
Omsorgs- och lärandenämnden 275 625 tkr
Budgetutskottets beslut
1. Uppdra till nämnderna att lämna konsekvensbeskrivning för
verksamheterna utifrån preliminära budgetramar för 2012:
Kommunstyrelsen

39 375 tkr

Utbildnings- och kulturnämnden

122 500 tkr

Omsorgs- och lärandenämnden

275 625 tkr

2. Konsekvensbeskrivningarna redovisas på budgetutskottets nästa
sammanträde 23 maj 2011.

ÄRENDE 9
Direktivdiskussion om fullmäktiges mål 2012.
Beredningsgruppen för mål och budget 2012 har överlämnat ett
grundmaterial för fullmäktiges mål 2012.
Budgetutskott har påbörjat arbetet med att utarbeta förslag till
fullmäktiges mål 2012. Avsikten är att målen och ramarna för 2012
kommer till fullmäktige för antagande 27 juni 2011.
Enligt målstyrningsmodellen ska förslaget lämnas till fullmäktige för
direktivdiskussion.
Målberedningsgruppens förslag:
Fullmäktiges mål 2012
1. Barn och unga
Skapa en skolmiljö som ger eleverna goda förutsättningar att klara
skolans mål efter individens förutsättningar.
Indikatorer: Bättre betyg, Noll tolerans för kränkande behandling.
2. Näringsliv arbetsmarknad
Skapa förutsättningar för utveckling inom näringslivet.
Indikatorer: Erbjuda industrimark, tjänstegarantier,
kompetensutveckling.
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FORTS. ÄRENDE 9
3. Trygg medborgare
Öka tryggheten bland kommunens invånare.
Indikatorer: Ökad möjlighet för äldre att välja boendeform, Minskad
mobbing, Ökad hälsa, Närhet till sjukvård.
4. Boendemiljö och kommunikation
Skapa miljöer för attraktivt boende.
Indikatorer: Detaljplanera landsbygdsområden, fler bebyggda
tomter.

ÄRENDE 10
Ny regional kollektivtrafikmyndighet.
Den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft den 1 januari 2012
innebär att kommunerna och landstinget måste se över
ansvarsfördelning, finansiering och organisationen av kollektivtrafiken i
länet.
Efter utredning om val av organisationsmodeller och dialogmöten
mellan kommunerna, landstinget och Region Gävleborg utsågs en
politisk styrgrupp som tillsammans med en tjänstemannagrupp har
berett dessa frågor vidare.
Den 11 mars 2011 beslutade regionstyrelsen att rekommendera sina
medlemmar att fatta beslut om att den nya regionala
kollektivtrafikmyndigheten inrättas i Landstinget Gävleborg från och
med den 1 januari 2012. Detta innebär att landstinget övertar
kostnadsansvaret och att skatteväxling genomförs.
Kommunchef Kerstin Oremark föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Region Gävleborg rekommenderar medlemskommunerna
att beslutar enligt följande:
1. Landstinget Gävleborg ska vara regional kollektivtrafikmyndighet i
Gävleborgs län från den 1 januari 2012.
2. Landstinget Gävleborg övertar kostnadsansvaret för kollektivtrafiken
och en skatteväxling genomförs från den 1 januari 2012 från
kommunerna Hofors, Sandviken, Ockelbo, Gävle, Ovanåker,
Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig till
landstinget.
3. Nivån på skatteväxlingen fastställs till 28 öre (bilaga 2) och baseras
på kommunernas prognostiserade kostnad år 2012.
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FORTS. ÄRENDE 10
4. De ekonomiska omfördelningseffekterna som följer av
skatteväxlingen mellan kommunerna mildras genom en tillfällig treårig modell för mellankommunal utjämning under förutsättning av
statens medgivande.
5. Landstinget Gävleborg blir 100 % ägare av X-trafik AB senast från
och med den 1 januari 2012 samt att Landstinget Gävleborg
förvärvar aktierna i X-trafik AB till bokfört värde.
6. Tillämpa samverkan och samråd mellan landstinget och länets
kommuner i enlighet med upprättad modellbeskrivning (bilaga 1).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Landstinget Gävleborg ska vara regional kollektivtrafikmyndighet i
Gävleborgs län från den 1 januari 2012.
2. Landstinget Gävleborg övertar kostnadsansvaret för kollektivtrafiken
och en skatteväxling genomförs från den 1 januari 2012 från
kommunerna Hofors, Sandviken, Ockelbo, Gävle, Ovanåker,
Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig till
landstinget.
3. Nivån på skatteväxlingen fastställs till 28 öre (bilaga 2) och baseras
på kommunernas prognostiserade kostnad år 2012.
4. De ekonomiska omfördelningseffekterna som följer av
skatteväxlingen mellan kommunerna mildras genom en tillfällig treårig modell för mellankommunal utjämning under förutsättning av
statens medgivande.
5. Landstinget Gävleborg blir 100 % ägare av X-trafik AB senast från
och med den 1 januari 2012 samt att Landstinget Gävleborg
förvärvar aktierna i X-trafik AB till bokfört värde.
6. Tillämpa samverkan och samråd mellan landstinget och länets
kommuner i enlighet med upprättad modellbeskrivning (bilaga 1).
Efter arbetsutskottets sammanträde har nytt förslag inkommit,
främst med ändring av punk 3: Nytt förslag är 26 öre.
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ÄRENDE 11
Organisationsförändringar.
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).
4. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för vidare
utredning om hur många tjänster överföringen ska avse
(kommunstyrelsens protokoll § 101/2011).

ÄRENDE 12
Ansökan om stöd från kommunstyrelsens utvecklingsmedel för
ungdoms- och föreningsverksamhet.
Kommunstyrelsen utlyser 700 000 kronor under 2011 för att användas
till ungdoms- och föreningsverksamhet.
Föreningar kan ansöka om pengar för att stimulera utvecklingsinsatser
i samklang med Vision 2020.
Utlysning av medel sker vid två tillfällen, med sista ansökningsdag
1 april och 1 augusti 2011.
14 ansökningar från ungdoms- och föreningsverksamhet i kommunen
har inkommit till ansökningstillfället med sista ansökningsdag 1 april
2011. En ansökan har inkommit från en privat företagare.
Föreningarna och organisationernas ansökningar om projektstöd
uppgår till 855 810 kronor.
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FORTS. ÄRENDE 12
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar ärendet
och lämnar förslag till fördelning.
Beslutsunderlag
1. Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundins
sammanställning av samtliga sökanden (2011-04-18).
2. Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundins förslag till
fördelning (2011-04-28).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja följande föreningar bidrag:
Stocka Hamnförening
Lekplatsen i Stocka

6 000 kronor

Stocka Folkets Hus
Fotoutställning

6 500 kronor

Bergsjö Rid- och körsällskap
Säkrare Ridklubb i Bergsjö

9 527 kronor

Föreningen KRAX
Utbyggnad av Åvallslyran

12 500 kronor

Bergsjö-Hassela Röda Korskrets
KAROS

22 500 kronor

Strömsbruks FHSK
Gratis bio för flyktingbarn

26 000 kronor

Bokningscentralen
Smaka på Nordanstig

34 250 kronor

Nordanstigs Föreningsråd
Ungdomens kulturfiber

53 805 kronor

Gnarps Ridklubb
Säkrare Ridklubb

69 600 kronor

Gnarps Goldklubb
110 000 kronor
Mot nya mål 2011
Målgruppen ska vara både pojkar och flickor. Samarbete med andra
golfbanor i kommunen är önskvärt.
Summa

350 682 kronor
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FORTS. ÄRENDE 12
2. Avslå ansökan från följande föreningar:
Yukio Nakahara
14 100 kronor
Ungdomsjobb i Gnarp
Stöd beviljas endast till föreningar. Möjligheten finns att söka bidrag
ur Nordanstigs Näringslivsfond.
Harmångers IF
Dansdäck på Röstabadet

38 625

Nordanstigs Föreningsråd
43 547 kronor
Musikvideo
Föreningen har större chans till bidrag om samordning sker med
andra föreningar med liknande aktiviteter och därefter återkommer
med ny ansökan.
Föreningen Kulturstjärnan
193 856 kronor
Investeringar i allmänna samlingslokaler
Strömsbruk FHSK
Kurser för unga filmare

215 000 kronor

3. Delegera till arbetsutskottet att fördela bidragen enligt antagna
kriterier.
Jäv
Per-Åke Kardell (C) anmäler sig jävig och deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 13
Ansökan projekt Utveckling av Kustvägen Etapp 2.
Ansökan har inkommit om medfinansiering av projektet Utveckling av
Kustvägen Etapp 2.
Ulf Broman, Kustvägens ekonomiska förening besöker
kommunstyrelsen och föredrar ärendet.
Syftet med projektet är att genom ett antal strategiska infrastruktur- och
informationsinsatser vidareutveckla Kustvägen och attrahera fler
besökare.
Projektet ansöker om 180 000 kronor i medfinansiering fördelat på två
år, 92 500 kronor vardera under åren 2011 och 2012.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till medfinansiering av projektet med
60 000 kronor per år.
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FORTS. ÄRENDE 13
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja medfinansiering till projektet med 60 000 kronor per år under
åren 2011-2012.
2. Bidraget finansieras 2011 ur kommunstyrelsen utvecklingsmedel.
3. Bidraget beviljas under förutsättning att finansiering från övriga
medfinansiärer beviljas.

ÄRENDE 14
Ansökan från Hälsingland Turism ek. för.
Hälsingland Turism vill genomföra en utredning av en gemensam
turistplattform som ska resultera i en handlingsplan för det fortsatta
turistarbetet i Hälsingland.
De ansöker hos hälsingekommunerna om totalt 195 tkr eller 1,50 kr /
invånare för att finansiera av utredningen. Målsättningen är att i
samverkan med hälsingekommunerna etablera en gemensam
turistarena.
Beslutsunderlag
Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att anslå 14 000 kronor för medverkan i ovannämnda utredning under
förutsättning att samtliga övriga hälsingekommuner beslutar delta.
Utredningen finansieras genom kommunstyrelsens utvecklingsmedel
(Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande 2011-04-19).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 14
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anslå 14 000 kronor för medverkan i utredningen av en gemensam
turistplattform under förutsättning att samtliga övriga
hälsingekommuner beslutar delta.
2. Utredningen finansieras genom kommunstyrelsens
utvecklingsmedel.

ÄRENDE 15
Ramprogram för utveckling Nordanstig 2011-2013.
Under 2010 drabbades Nordanstig av en större företagsnedläggning
när Trima AB i Bergsjö lade ner sin verksamhet. Ett gemensamt
utvecklingsarbete inleddes mellan Länsstyrelsen Gävleborg, Region
Gävleborg och Nordanstigs kommun.
Länsstyrelsen har med anledning av detta beslutat om ett ramprogram
med 1 miljon kronor för fortsatt utveckling i Nordanstig. En
medfinansiering krävs med 50 % från kommunen.
Kommunchef Kerstin Oremark redovisar förslag till delbeslut.

ÄRENDE 16
Justering av taxa för bygglov.
Plan- och bygglagen har förändrats och träder i kraft 2 maj 2011.
Förändringar i lagen innebär att taxan för plan- och bygglov måste
justeras.
Sveriges kommuner och landsting har skickat ut ett förslag till alla
kommuner med plan- och bygglovstaxa och kart- och mättaxa.
Beslutunderlag
Byggnadsnämnden föreslår att fullmäktige antar Sveriges kommuner
och landstings förslag till ny taxa för plan- och bygglov för 2011
inklusive kart- och mättaxa, med tillägg för avgift för
strandsskyddsdispens 4 000 kronor, jämfört med nuvarande avgift som
är 3 500 kronor (byggnadsnämndens protokoll § 19/2011).
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FORTS. ÄRENDE 16
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att redovisa exempel
på hur förslaget kommer att förändra taxan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta Sveriges kommuner och landstings förslag till ny taxa för planoch bygglov för 2011 inklusive kart- och mättaxa, med tillägg för avgift
för strandsskyddsdispens 4 000 kronor, jämfört med nuvarande avgift
som är 3 500 kronor.

ÄRENDE 17
Bussrundan Bergsjö skola.
En ombyggnad av den befintliga bussrundan för skolskjutsar vid
Bergsjö skola är inplanerad i 2010 års investeringar.
Ombyggnationen kommer delvis att finansieras med 750 tkr i bidrag
från Trafikverket.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar.
Beslutsunderlag
1. Handläggare Thord Wannberg föreslår att medel ur
investeringsbudget 2010 anslås med 800 tkr för ny bussrunda
Bergsjö skola (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2010-09-01).
2. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att medel anvisas
ur 2010 års investeringsutrymme (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2010-10-11).
3. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anslå 800 tkr
ur investeringsbudget 2010 för ny bussrunda Bergsjö skola
(arbetsutskottets protokoll § 147/2010).
4. Arkitekt Christina Englund föreslår att kommunstyrelsen budgeterar
ytterligare 1 120 tkr ur investeringsbudgeten för projektet.
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FORTS. ÄRENDE 17
5. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att hos Trafikverket
ansöka om anstånd för tiden för byggstart. Uppdra till förvaltningen
att upprätta förslag till ändring av berörda detaljplaner. Förslag
nummer 2 ska utgöra program för detaljplaneändringarna
(arbetsutskottets protokoll § 178/2010).
6. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att påbörja
projektet under 2010 enligt förslag nummer 2. Anslå 800 tkr ur 2010
års investeringsbudget för projektet. 750 tkr ska omdisponeras till
projektet ur investeringsbudget för år 2011 (kommunstyrelsens
protokoll § 220/2010).
7. Stadsarkitekt Christina Englund föreslår att kommunstyrelsen
uppdrar till plan- och byggkontoret att verka för att färdigställa ny
busshållplats och ishockeyrink enligt tidigare beslut i
kommunstyrelsen 25 november 2010 (Christina Englunds
tjänsteutlåtande 2011-04-20).
8. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att bereda den
skrivelse som Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
inkommit med angående Bussrundan vid centralskolan i Bergsjö
(kommunstyrelsens protokoll § 121/2011).
9. Norrhälsinge miljökontors yttrande över samrådet 2011-03-29.
10. Stadsarkitekt Christina Englund föreslår att kommunstyrelsen
uppdrar till plan- och byggkontoret att verka för att färdigställa ny
busshållplats och ishockeyrink enligt tidigare beslut i
kommunstyrelsen 25 november 2010 (Christina Englund
tjänstutlåtande 2011-04-20).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppdra till plan- och byggkontoret att verka för att färdigställa ny
busshållplats och ishockeyrink enligt tidigare beslut i
kommunstyrelsens § 220/2010-11-25.
2. Uppdra till förvaltningen att lämna förslag till omdisponering av
750 tkr till projektet ur investeringsbudget för år 2011.
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ÄRENDE 18
Detaljplan för bussinfart.
Stadsarkitekt Christina Englund har utarbetat ett förslag till detaljplan
för bussinfart Bergsjö-Kyrkby 3:63 och del av Bergsjö-Kyrkby 9:2 enligt
enkelt planförfarande.
Beslutsunderlag
Stadsarkitekt Christina Englund föreslår att kommunstyrelsen antar
detaljplanen för bussinfart, upprättad 2011-03-18 och kompletterad
2011-04-19 (Christina Englunds tjänsteutlåtande 2011-04-19).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta detaljplanen för bussinfart, upprättad 2011-03-18 och
kompletterad 2011-04-19.

ÄRENDE 19
Detaljplan för cirkulationsplats.
Stadsarkitekt Christina Englund har utarbetat ett förslag till detaljplan
för cirkulationsplats vid Lönnbergsvägen / Hundskinnsvägen enligt
enkelt planförfarande.
Beslutsunderlag
Stadsarkitekt Christina Englund föreslår att kommunstyrelsen antar
detaljplanen för cirkulationsplats, upprättad 2011-03-18 och
kompletterad 2011-04-19 (Christina Englunds tjänsteutlåtande
2011-04-19).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta detaljplanen för cirkulationsplats, upprättad 2011-03-18 och
kompletterad 2011-04-19.
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ÄRENDE 20
VA-plan för Nordanstigs kommun.
I samband med en VA-dag för kommunstyrelsen 9 december 2010
beslutades att uppdra till ledningskontoret att lämna förslag till program
för arbetet med VA-plan samt förslag på styrgrupp för arbetet.
Ledningskontoret fick även uppdraget att informera fastighetsägarna i
Sörfjärden om vägvalsgruppens rapport och dess slutsatser.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till ledningskontoret att lämna
förslag till program för arbetet med VA-plan samt förslag på styrgrupp
för arbetet. Uppdra till ledningskontoret att informera fastighetsägarna i
Sörfjärden om vägvalsgruppens rapport och dess slutsatser
(kommunstyrelsens protokoll § 236/2010).

ÄRENDE 21
Förslag till justerad stadga för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Lagen som styr stiftelserna har ändrats. Med anledning av dessa
lagändringar har förvaltningen utarbetat ett förslag till ändringar i
Stiftelsen Ersk-Matsgårdens stadgar.
Ändringarna berör:
§ 13 sista stycket är nytt: Årsredovisning och revisionsberättelse ska
ges in till registreringsmyndigheten senast sex månader efter
räkenskapsårets utgång.
§ 14 sista meningen: Revisorerna skall i sin granskning biträdas av
godkänd revisor…
§ 18 sista stycket är nytt: Beslutet skall anmälas till
tillsynsmyndigheten.
Beslutsunderlag
1. Kommunsekreterare Eva Engström föreslår att förslag till ändringar i
Stiftelsens Ersk-Matsgårdens stadgar antas (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2010-08-19).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner föreslag till
ändringar i Stiftelsens Ersk-Matsgårdens stadgar (arbetsutskottets
protokoll § 127/2010).
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FORTS. ÄRENDE 21
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna förslag till ändringar i Stiftelsens Ersk-Matsgårdens stadgar
enligt följande:
§ 13 sista stycket är nytt: Årsredovisning och revisionsberättelse ska
ges in till registreringsmyndigheten senast sex månader efter
räkenskapsårets utgång.
§ 14 sista meningen: Revisorerna skall i sin granskning biträdas av
godkänd revisor…
§ 18 sista stycket är nytt: Beslutet skall anmälas till
tillsynsmyndigheten.

ÄRENDE 22
Allmänna ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun.
Fullmäktige antog 2009-02-15, § 11, Allmänna ordningsföreskrifter för
Nordanstigs kommun.
Ordningsföreskrifterna ska därefter godkännas av länsstyrelsen.
Länsstyrelsen godkände alla paragrafer utom en, förbud mot förtäring
av alkohol på offentlig plats. Länsstyrelsens motivering att inte
godkänna paragrafen var att ”förbud mot alkoholförtäring inte bör
meddelas annat än för sådana särskilt angivna platser i en kommun
där det finns starka skäl för det”.
Förbudet kan inte omfatta samtliga offentliga platser inom en kommun
utan endast de platser där ett sådant förbud är särskilt motiverat från
ordningssynpunkt, tex området kring ett torg.
BRÅ- och folkhälsosamordnare Christin Hübenette och
mätningsingenjör Delshad Saleh föredrar ärendet och lämnar förslag
på områden.
Yrkanden
Per-Åke Kardell (C) yrkar bifall med tillägget att Håckstabadet i
Jättendal ska läggas till.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per-Åke Kardells yrkande och finner
det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 22
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna följande ändringar i Allmänna ordningsföreskrifter för
Nordanstigs kommun:
§3
Följande områden jämställs med offentlig plats:
”Idrottsanläggningar och badplatser av offentlig karaktär.”
ändras till
Enligt markerade områden i tätorterna Harmånger, Bergsjö, Hassela,
IIsbo, Gnarp, Jättendal, Norrfjärden, Mellanfjärden, Sörfjärden, Stocka,
Strömsbruk och Håckstabadet i Jättendal.
Lägga till en ny paragraf enligt följande:
Förtäring av alkohol
§X
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom offenligt plats.

ÄRENDE 23
Digitalt skydd mot barnpornografi.
Kommunen kan installera ett skydd mot nätburet barnpornografiskt
bildmaterial. Skyddet ska i så fall gälla för samtliga kommunens
nätanslutna datorer.
IT-strateg Ronny Spångberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
IT-strateg Ronny Spångberg föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
införskaffa och installera NetCleans produkt för skydd mot nätburet
barnpornografiskt bildmaterial och att kostnaden tas på kontot IT-drift
(Ronny Spångbergs tjänsteutlåtande 2011-04-13).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 23
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avstå från att installera NetCleans produkt för skydd mot nätburet
barnpornografiskt bildmaterial.

ÄRENDE 24
Prioritering vid el-brist.
Om efterfrågan på el är större än tillgången kan landet drabbas av
elbrist. För att skydda elsystemet har Svenska Kraftnät befogenhet att
beordra bortkoppling av elanvändare.
I och med införande av Styr-el innebär det att styrning av el till
prioriterade användare blir möjligt.
Norrhälsinge räddningstjänst ansöker om mandat att identifiera och
prioritera verksamheterna i Nordanstigs kommun i syfte att lindra
allvarlig påverkan på samhällsnyttiga verksamheter i händelse av elbrist.
Efter genomgång av regler kring delegation till person anställd i annan
kommun föreslås att delegation enligt förslaget ges till kommunchef.
Beslutsunderlag
1. Norrhälsinge räddningstjänst föreslår att beredskapssamordnare vid
Norrhälsinge räddningstjänst ges mandat att inventera och prioritera
de samhällsviktiga verksamheter som bedrivs inom Nordanstigs
kommun enligt bifogad identifikation och prioritet. Som grund i
arbete används den Risk- och Sårbarhetsanalys som redovisats
kommunledningen i februari 2011.
En arbetsgrupp har sammansatts av deltagare från
samhällsbyggnadskontoret, handikapp- och äldreomsorgen,
Nordanstigs Bostäder, Nordanstigs Utveckling och MittSverige
Vatten.
Resultatet redovisas berörda elnätföretag i samverkan med
Länsstyrelsen Gävleborg.
Det sammanställda resultatet sekretessbeläggs enligt lagen om
Offentlighet och sekretess 2009:400 15 kap 2 § (Tomas Perssons
skrivelse 2011-03-09).
2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
beredskapssamordnare vid Norrhälsinge räddningstjänst ges
mandat att inventera och prioritera de samhällsviktiga verksamheter
som bedrivs inom Nordanstigs kommun enligt bifogad identifikation
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och prioritet. Som grund i arbete används den Risk- och
Sårbarhetsanalys som redovisats kommunledningen i februari
2011. En arbetsgrupp har sammansatts av deltagare från
samhällsbyggnadskontoret, handikapp- och äldreomsorgen,
Nordanstigs Bostäder, Nordanstigs Utveckling och MittSverige
Vatten. Resultatet redovisas för berörda elnätföretag i samverkan
med Länsstyrelsen Gävleborg. Det sammanställda resultatet
sekretessbeläggs enligt lagen om Offentlighet och sekretess
2009:400 15 kap 2 § (arbetsutskottets protokoll § 46/2011).
3. Norrhälsinge räddningstjänst föreslår att kommunstyrelsen beslutar
godkänna föreslagen prioriteringsordning avseende samhällsviktiga
elanvändare och att beredskapssamordnarna inom ramen för
reglemente och samverkansavtal inventerar, prioriterar och lämnar
förslag till länsstyrelsen på hur prioriteringarna ska se ut i de lokala
och regionala elnäten (Tomas Perssons skrivelse 2011-04-11).

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna föreslagen prioriteringsordning avseende samhällsviktiga
elanvändare och att kommunchefen inom ramen för reglemente och
samverkansavtal inventerar, prioriterar och lämnar förslag till
länsstyrelsen på hur prioriteringarna ska se ut i de lokala och regionala
elnäten.

ÄRENDE 25
Årsredovisning 2010 för Inköp Gävleborg.
Inköp Gävleborg har inkommit med årsredovisning för verksamhetsåret
2010.
Inköp Gävleborg redovisar ett resultat med -1 840 262 kronor mot
budgeterat -1 597 311 kronor.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2010 för Inköp Gävleborg.
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ÄRENDE 26
Verksamhetsberättelse 2010 för Hälsingerådet.
Hälsingerådet har inkommit med verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2010.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna verksamhetsberättelse 2010 för Hälsingerådet.

ÄRENDE 27
Motion om kommunal upplåtelse av odlingslotter.
Jan-Ola Hall (SD) och Aina Lööw (SD) har lämnat en motion där de
föreslår att fullmäktige beslutar ge uppdrag att utreda behovet av
odlingslotter i kommunens alla områden.
Beslutsunderlag
1. Stadsarkitekt Christina Englunds tjänsteutlåtande 2011-04-12.
2. Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att motionen anses
besvarad med hänvisning till stadsarkitektens tjänsteyttrande och
redan tidigare givet uppdrag att planera för kolonilotter i kommande
kommuntäckande översiktsplan (Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande
2011-04-19).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Motionen anses besvarad med hänvisning till uppdraget redan tidigare
är givet att planera för kolonilotter i kommande kommuntäckande
översiktsplan.

ÄRENDE 28
Begäran om att få ta del av kallelser.
Ove Wallberg (FP) har lämnat ett förslag till kommunstyrelsen där han
föreslår att folkpartiet och kristdemokraterna ska få utökad insyn
genom att få ta del av kallelser och föredragningslistor till
kommunstyrelsens utskott.
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FORTS. ÄRENDE 28
Ove Wallberg föreslår även att kommunstyrelsens kallelser ska skickas
ut en dag tidigare.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslutar uppdra till presidiet och förvaltningen att
bereda ärendet med inriktningen att ge alla partiet större insyn i
utskottens arbete. Dag för utskick av kommunstyrelsens kallelse ligger
fast (arbetsutskottets protokoll § 47/2011).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar att kallelserna till kommunstyrelsens
arbetsutskott kan skickas till partiföreträdarna.
Stig Eng (c) yrkar att utskicket ska ske dagen innan utskotten
sammanträder.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Stig Engs yrkanden och
finner dem antagna.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kallelserna till kommunstyrelsens arbetsutskott kan skickas till
partiföreträdarna dagen innan utskotten sammanträder.
2. Dag för utskick av kommunstyrelsens kallelse ligger fast.

ÄRENDE 29
Val av revisor Bergsjö Parkförening.
Kommunstyrelsen har att välja en revisor till Bergsjö Parkförening.
Föreningen förvaltar Bergsjöparken.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet överlämnar till kommunstyrelsen att utse en revisor till
Bergsjö Parkförening (arbetsutskottets protokoll § 74/20119.
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ÄRENDE 30
Val till Samrådsgruppen för vägbidrag.
Kommunstyrelsen har att välja två ledamöter till Samrådsgruppen för
vägbidrag.

ÄRENDE 31
Gnarpsbadens festplats.
Kommunchef Kerstin Oremark och Monica Olsson (S) informerar i
ärendet.

ÄRENDE 32
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Personalutskottets protokoll §§ 1-4.
Personalutskottets protokoll §§ 5-6.
Personalutskottets protokoll §§ 7-8.
Budgetutskottets protokoll §§ 1-2.
Arbetsutskottets protokoll §§ 25-51.
Arbetsutskottets protokoll §§ 52-74.
FORTS. ÄRENDE 32
Nyanställningar per maj 2011.
Kommunchef Kerstin Oremark:
2.1 Nyanställning av förvaltningschef.
1.2 Utse personuppgiftsombud enligt PuL.
Förslag till beslut
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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ÄRENDE 33
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
11:14 Vårpropositionen för år 2011.
11:16 Kommunal fastighetsavgift 2011 och 2012.
11:18 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m. HÖK 11.
11:19 Överenskommelser om ändringar i Allmänna bestämmelser
(AB).
11:20 Överenskommelse om ändringar i Veckovila 95.
Protokoll:
Nordanstigs Fjärrvärme AB: 2011-03-22.
Nordanstigs Bostäder AB: 2011-04-12.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2011-04-13.
Överförmyndarnämnden Mitt: 2011-04-12.
Ägarsamråd/Kollektivtrafikberedning inför X-Trafik AB:s årsstämma
2011-04-01.
Övrigt:
PRO Gävleborg: Uttalande från årsmöte 2011-04-14.
Naturskyddsföreningen Nordanstig: Utvidgat strandskydd för
Nordanstigs kommun.
Nationella minoriteter – Rapport om tillämpningen av lagen om
nationella minoriteter och minoritetsspråk 2010.
Namninsamling för att ha kvar brandkåren med rökdykare i Hassela.

ÄRENDE 34
Kurser och konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
1. Klimatneutralt Gävleborgs län år 2050.
2. Länskonferens – Sammanhållen hemvård i Gävleborg.
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ÄRENDE 35
Information 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.

