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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Bengt-Ola Olsson (S).

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extra ärenden.

ÄRENDE 3
Rapport Nordanstig Vatten AB.
Vd Micael Löfqvist besöker kommunstyrelsen och lämnar en rapport
och uppföljning av bolagets verksamhet.

ÄRENDE 4
Utredning inköp elevdatorer.
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 7 april att en opartisk utredning skulle
genomföras utifrån ansvar, finansiering och kravspecifikation vid
upphandlingen och inköpet av 220 datorer till elever vid kommunens
högstadium. Utredningen skulle redovisas inom tre månader.
Robert Hed, PwC presenterar utredningen.
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FORTS. ÄRENDE 4
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).
4. Kommunstyrelsen beslutar 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. Uppdra till förvaltningen att se
över ekonomirutinerna, rutiner för nämndsbeslut, arbets- och
delegationsordningen, uppdatera ekonomihandboken och
säkerställa att rutiner som behövs finns lättillgängliga. Utredningen
och översynen ska redovisas till kommunstyrelsen inom tre
månader (kommunstyrelsens protokoll § 92/2011).

ÄRENDE 5
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Kerstin Oremark informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 6
Ekonomirapport.
Kommunchefen och ekonomikontoret presenterar ekonomiska utfallet
per mars 2011 för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen
som helhet.
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FORTS. ÄRENDE 6
Kommunstyrelsen uppdrog vid förra sammanträdet till förvaltningen att
på kommunstyrelsens nästa sammanträde redovisa ägarförhållandet
och kommunens kostnad för Kommunförrådet i Bergsjö.

ÄRENDE 7
Budgetramar och fullmäktiges mål 2012.
Budgetutskottet har utarbetat förslag till budgetramar och
fullmäktigemål för 2012. Nämnderna har tidigare lämnat
konsekvensbeskrivningar till budgetutskottet över förslaget till
budgetramar.
Förslagen till fullmäktigemål har behandlats av fullmäktige i form en
direktivdiskussion.
Beslutsunderlag
Budgettuskottets protokoll §§ 4, 6-7/2011.
Budgetutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta att beräkningsgrunden för 2012-2014 års skatteintäkter och
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal:
År
2011
2012
2013
2014

1 nov
9 573
9 525
9 486
9 456

31 dec
9 553
9 505
9 466
9 436

2. Anta budgetramar på nämndsnivå, nettokostnad/ nettointäkt enligt
följande:
Kommunstyrelsen

39 375 tkr

Utbildnings- och kulturnämnden

125 500 tkr

Omsorgs- och lärandenämnden

275 625 tkr

Kommunstyrelsen oförutsedda

500 tkr

3. Anta fullmäktiges mål för 2012 enligt följande:
1. Barn och unga
Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda
möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.
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Mätmetod:
Förbättrad måluppfyllelse.
Nolltolerans för kränkande behandling.
2. Näringsliv arbetsmarknad
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet att
utvecklas i kommunen förbättras.
Mätmetod:
Erbjuda etableringsmöjligheter t.ex. mark, lokaler, bredband,
tjänstegarantier, kompetensutveckling.
3. Trygg medborgare
Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.
Mätmetod:
Möjlighet för äldre att i ökad utsträckning välja boendeform och
omvårdnadsinsats.
Minskad mobbing.
Förbättrad hälsa.
Närhet till sjukvård.
4. Boendemiljö och kommunikation
Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.
Mätmetod:
Detaljplanerade landsbygdsområden.
Antal byggbara tomter.

ÄRENDE 8
Investeringsbudget 2011.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson har sammanställt justeringar i
kommunens investeringsbudget.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
fördelar delar av 2011 års investeringsutrymme enligt följande:
Omsorgs- och lärandenämnden
80 tkr
Fördela från ännu ej fördelade medel 2011 till Bussrundan Bergsjö
enligt Ks § 220/2010 och Ks § 137/2011:
Kommunstyrelsen
Ensamkommande flyktingbarn
-300 tkr
Återvinningscentralen -920 tkr
Summa
-1 220 tkr
Upphäva del av kommunstyrelsens beslut § 97/2011 avseende Carport
inom äldreomsorgen 200 tkr som redan tilldelats i § 48/2011.
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2011-04-28)
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FORTS. ÄRENDE 8
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Omsorgs- och lärandenämnden

80 tkr

Fördela från ännu ej fördelade medel 2011 till Bussrundan Bergsjö
enligt Ks § 220/2010 och Ks § 137/2011:
Kommunstyrelsen
Ensamkommande flyktingbarn
Återvinningscentralen
Summa
Bussrundan i Bergsjö

-300 tkr
-920 tkr
-1 220 tkr
1 220 tkr

Upphäva del av kommunstyrelsens beslut § 97/2011 avseende Carport
inom äldreomsorgen 200 tkr som redan tilldelats i § 48/2011.

ÄRENDE 9
Inköpsportal Inköp Gävleborg.
Inköp Gävleborg har begärt utökad budget 2012 för att införa ett
inköpssystem samt genomföra en arbetsmetod med utökat
avtalsansvar.
Förslaget innehåller fem punkter för medlemskommunerna att ta
ställning till.


Utökad budget för att öka antalet avropningsbara avtal.



Utökad budget för att ta över avtalsansvar/ ändrad förbundsordning.



Utökad budget för att utveckla livsmedelsområdet.



Utökad budget för att ta bort bonusvillkor i livsmedelsavtalet.



Utökade budget för att administrera inköpssystemet.

Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att arbetsutskottet
beslutar köpa inköpssystem samt administrationen av detsamma. De
årliga kostnaderna förutses att arbetas in i nämndernas budget varje år
som sänkta kostnader för inköp av varor och tjänster. Vidare föreslås
att kommunstyrelsen beslutar ta bort bonusvillkoren i
livsmedelsavtalen. Avvakta ställningstagande avseende ökat uppdrag
enligt förslag (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2011-05-25).
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FORTS. ÄRENDE 9
Arbetsutskottets beslut
Köpa föreslaget inköpssystem samt administrationen av detsamma.
De årliga kostnaderna arbetas in i nämndernas budget varje år som
sänkta kostnader för inköp av varor och tjänster.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Ta bort bonusvillkoren i livsmedelsavtalen.
Avvakta ställningstagande avseende ökat uppdrag enligt Inköp
Gävleborgs förslag.

ÄRENDE 10
Indragning av skolskjuts till 6-årlingar.
När budget 2011 för utbildnings- och kulturnämnden antogs i
fullmäktige var underlaget beräknat utifrån att skolskjutsarna för
6-åringar skulle tas bort.
Med anledning av att beräknade kostnader inte kommer att motsvara
förväntade besparingar föreslår utbildnings- och omsorgsförvaltningen
fullmäktige upphäver beslut om indragning av skolskjuts till 6-åringar,
enligt protokoll 2010-11-15 § 77.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen föreslår att fullmäktige upphäver
beslutet om indragning av skolskjutsar gällande 6-åringar (Karin
Bohlins tjänsteutlåtande 2011-05-18).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Upphäva beslutet om indragning av skolskjutsar gällande 6-åringar i
utbildnings- och kulturnämndens för budget 2011.
Uppdra till förvaltningen att aktivt arbeta för att minska kostnaderna
under året för att nå fullmäktiges budgetram 2011.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2011-06-01

9 (17)

ÄRENDE 11
Årsrapport fjärrvärmeverksamheten 2010.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsrapport för
fjärrvärmeverksamheten för år 2010, Nordanstigs kommun.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsrapport för fjärrvärmeverksamheten för år 2010,
Nordanstigs kommun (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2011-05-16).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsrapport för fjärrvärmeverksamheten för år 2010,
Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 12
Årsredovisning Nordanstigs Ekoteknik KB 2010.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsredovisning för
Nordanstigs Ekoteknik KB för år 2010.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning för Nordanstigs Ekoteknik KB för år 2010
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2011-05-16).

ÄRENDE 13
Årsredovisning Bergsjö Närvärme KB 2010.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsredovisning för
Bergsjö Närvärme för år 2010.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning för Bergsjö Närvärme KB för år 2010
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2011-05-16).
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ÄRENDE 14
Årsredovisning 2010 för kommunstyrelsens fonder.
Årsredovisning har upprättats för 2010 års verksamhet i Nordanstigs
kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning för Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtanden 2011-05-16).

ÄRENDE 15
Miljörapport Bergsjö och Stocka.
Norrhälsinge miljökontor informerar om saneringsbehov i Stocka och
vid Trimas industrilokaler i Bergsjö.

ÄRENDE 16
Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Nordanstigs kommun.
Under hösten 2010 genomfördes enkätundersökningen LUPP, som
Ungdomsstyrelsen tagit fram. Alla elever i årskurs 7-9 och årskurs 2 på
gymnasiet fick möjlighet att göra undersökningen. Tillsammans med
Region Gävleborg fick även ett urval av 19-25 åringarna möjlighet att
delta.
Enkäten resulterade i en rapport som kom ut under våren 2011, där
man kunde läsa om hur unga i Nordanstig har det idag. Efter detta togs
förslaget till ett ungdomspolitiskt handlingsprogram fram genom
metoden "ungdomsrådslag".
Avsikten med handlingsprogrammet är att öka ungas delaktighet och
inflytande i samhället, minska ungas psykiska ohälsa, ge bättre
beslutsunderlag tillbeslutsfattare i kommunen och den egna
organisationen samt att fler ungdomar väljer Nordanstig nu och i
framtiden.
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FORTS. ÄRENDE 16
Ungdomssamordnare Kristina Källström-Gernes och kvalitets- och
utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar
ungdomspolitiskt handlingsprogram för Nordanstigs kommun 2011
(Mona Franzén-Lundins och Kristina Källström-Gernes tjänsteutlåtande
2011-05-11).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta ungdomspolitiskt handlingsprogram för Nordanstigs kommun
2011.

ÄRENDE 17
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.
Byggnadsinspektör Per Bladh föredrar ärendet.
Beslutunderlag
1. 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
strandskyddsdispens 4 000 kronor, jämfört med nuvarande avgift
som är 3 500 kronor (byggnadsnämndens protokoll § 19/2011).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta Sveriges
kommuner och landstings förslag till ny taxa för plan- och bygglov
för 2011 inklusive kart- och mättaxa, med tillägg för avgift för
strandskyddsdispens 4 000 kronor, jämfört med nuvarande avgift
som är 3 500 kronor (arbetsutskottets protokoll § 67/2011)
3. Byggnadsinspektör Per Bladhs tjänsteutlåtande 2011-05-04.
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FORTS. ÄRENDE 17
4. Kommunstyrelsen 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
strandskyddsdispens 4 000 kronor, jämfört med nuvarande avgift
som är 3 500 kronor.
Anta en anpassning av avgiftsnivån enligt Justeringsfaktor N
som 0,8 (kommunstyrelsens protokoll § 136/2011).
5. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för att få ett tydligare
beslutsunderlag (fullmäktiges protokoll § /2011).

ÄRENDE 18
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.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande 2011-05-04.
2. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för vidare
beredning av kommunens medfinansiering (kommunstyrelsens
protokoll § 133/2011).

ÄRENDE 19
Bergsjögården ekonomisk förening.
Marika Engberg och Ulf Sundblad Bergsjögården ekonomisk förening
besöker arbetsutskottet.
De informerar om pågående verksamheter i Bergsjögården och
framtida planer samt behov av personal för att göra föreningens vision
möjlig – att Bergsjögården ska vara en mötesplats.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2011-06-01

13 (17)

FORTS. ÄRENDE 19
Föreningen kommer att ansöka om Leader bidrag för att digitalisera
biografen.
Arbetsutskottets beslut
Bjuda in Richard Brännström, Nordanstigs Bostäder AB till
kommunstyrelsen för gemensam diskussion om Bergsjögårdens
framtid.

ÄRENDE 20
Övergripande politiska inriktningar 2011-2014.
Fullmäktige beslutade i § 43/2007 att arbeta efter dokumentet Politisk
styrning genom målstyrning i Nordanstigs kommun.
Fullmäktige antog 2007 en övergripande politiskt inriktning som grund
för fullmäktiges mål och som nämnderna sedan har använt i sitt arbete
med att utarbeta sina nämndsmål. Den övergripande politiskt
inriktningen antogs att gälla till och med 2010.
Ett nytt förslag till övergripande politiska inriktningar har utarbetats för
2011-2014.

ÄRENDE 21
Räddningstjänsten i Hassela.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) föredrar ärendet.

ÄRENDE 22
Gnarpsbadens festplats i Gnarp.
IOGT-NTO lf 438 Enighet Gnarp har för avsikt att sälja Gnarpsbadens
festplats i Gnarp. Fastigheten har tidigare ägts av kommunen som
överlät fastigheten till IOGT-NTO på 50-talet genom ett gåvobrev.
Monica Olsson (S) och Stig Eng (C) informerade vid kommunstyrelsens
sammanträde 12 maj 2011 om de förhandlingar som pågått mellan
parterna och redovisade ett förslag till uppgörelse.
Uppgörelsen är nu godkänd av båda parter.
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FORTS. ÄRENDE 22
Historik
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Stig Eng (c) och Ove
Wallberg (m) att utifrån den juridiska bedömning som genomförts,
verka för att marken, till Gnarpsbadens festplats, övergår i
kommunens ägo vid en eventuell försäljning, enligt gåvobrevet från
1954. Kommunens intention är att festplatsen ska bevaras men att
de byggnader som står på fastigheten kan överlåtas på annan
aktör. Uttala till Lf 438 Enighet i Gnarp av IOGT-NTO att
Nordanstigs kommun anser att gåvobrevet ska gälla
(kommunstyrelsens protokoll § 9/2008).
2. Skrivelse från IOGT-NTO lf 438 Enighet Gnarp 2009-11-13.
3. Arbetsutskottet beslutar uppdra till Stig Eng (c) och Ove
Wallberg (m) att tillsammans med samhällsbyggnadschef Thord
Wannberg fortsätta uppdraget enligt angivna direktiv
(arbetsutskottets protokoll § 12/2010).
4. Kommunstyrelsen beslutar uttala till RE/MAX att Nordanstigs
kommun anser att gåvobrevet ska gälla. Avsikten är att få ärendet
prövat i Tingsrätten (kommunstyrelsens protokoll § 134/2010).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Monica Olsson (S) och Stig Eng
(C) att fortsätta förhandlingarna enligt redovisat förslag till uppgörelse
(kommunstyrelsens protokoll § 153/2011).
Förslag till beslut
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 23
Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.
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FORTS. ÄRENDE 23

Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att redovisningen av ej avslutade motioner
godkänns.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen av ej avslutade motioner.

ÄRENDE 24
Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar enligt Socialtjänstlagen
(SoL) för 4:e kvartalet 2010 till fullmäktige enligt följande:
Kvartalsrapport till Socialstyrelsen 1:a kvartalet 2011:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Nej, SoL IFO, individ- och familjeomsorg.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrottet?
Svar: Ja, SoL IFO, individ- och familjeomsorg
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden delger fullmäktige kvartalsrapport
2011-01 gällande ej verkställda beslut för SoL, IFO individ- och
familjeomsorg (omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 84/2011).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.
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ÄRENDE 25
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Budgetutskottets protokoll §§ 3-7.
Arbetsutskottets protokoll §§ 75-91.
Nyanställningar per maj 2011.
Signhild Edström och Tommy Sfaaf:
8.8 Bostadsanpassning.
Förslag till beslut
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

ÄRENDE 26
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Sveriges kommuner och landsting:
11:21 Budgetförutsättningar för åren 2011-2015.
11:24 Preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2012.
Protokoll
Nordanstigs Bostäder AB: 2011-04-19 och 2011-05-24.
Nordanstigs Fastighets AB: 2011-04-19.
MittSverige Vatten AB: 2011-05-04.
Nordanstig Vatten AB: 2011-04-19.
Överförmyndarnämnden Mitt: 2011-05-10.
Styrgruppen Nordanstigs Utveckling: 2011-03-16.
Handikapprådet: 2011-05-03.
Hälsingerådet: 2011-03-23.
X-Trafik AB: Årsstämma X-Trafik AB: 2011-04-16.
Övrigt
Sveriges kommuner och landsting: 310 val – 2010 års kommun- och
landstingsval.
Riksförbundet för Social och Mental Hälsa m.fl.: Kongressuttalande
angående nedskärningar av Personligt ombud.
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ÄRENDE 27
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.
Informationer
Kommunstyrelsen beslutade vid förra sammanträdet att uppdra till
förvaltningen att på nästa sammanträde redovisa hur långt
försäljningen av Älvviks gamla skola har kommit.
Kommunstyrelsen beslutade vid förra sammanträdet att uppdra till
förvaltningen att överklaga Länsstyrelsen Gävleborgs beslut om
verksamhetsområde i Sörfjärden.

