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Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
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Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Monica Olsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Katarina Bylin (S).

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

ÄRENDE 3
Granskning av IFO:s verksamhet.
En granskning och en uppföljning av en tidigare genomförd granskning
har genomförts på individ- och familjeomsorgens verksamhet i
kommunen.
PwC har genomfört en granskning av individ- och familjeomsorgen.
Rapporten redovisas på kommunstyrelsens sammanträde.
Revisorerna har genomfört en uppföljning av deras IFO-granskning
som genomfördes 2009.

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

ÄRENDE 5
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar ekonomiska utfallet per februari 2011 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.
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ÄRENDE 6
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.
Vid dagens sammanträde redovisas förslag till fördelning av
kostnadsminskningar motsvarande 10 mkr.
Nämnderna ska presentera kommunfullmäktige
kostnadsreduceringarna med konsekvenser 2 maj 2011.

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.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att förvaltningarna får i uppdrag att omedelbart
genomföra åtgärder enligt besparingsförslaget för att uppnå ny
budgetram för 2011 enligt Kerstin Oremarks och Margareta Tamm
Perssons förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 6
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. 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

2. Uppdra till nämnderna att vidta omedelbara åtgärder för att uppnå
den nya budgetramen. Åtgärdernas konsekvenser ska presenteras
avseende Måluppfyllelse, Kvalitet och Arbetsmiljö.
3. Delrapport ska presenteras på kommunstyrelsens sammanträde
10 mars 2011 för att 7 april 2011 presenstera den slutliga rapporten
på åtgärder.

ÄRENDE 7
Ansökan ur investeringsbudget 2011 för fortsatt utbyte av
vägbelysningsarmaturer.
Under hösten 2010 fortsatte det planlagda utbytet av gamla kvicksilverarmaturer till högtrycksnatrium med en etapp som avser Stocka. Denna
etapp beräknas vara slutförd under februari 2011.
För 2011 har 500 tkr äskats för fortsatt utbyte enligt tidigare fastställd
plan. Planerad etapp avser att i allt väsentligt omfatta kommundelarna
Strömsbruk och Harmånger.
En ny lagstiftning förbjuder kvicksilverarmaturer från och med april
2015.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutade avslå ansökan ur investeringsbudget
2011 för utbyte av vägbelysningsarmaturer (kommunstyrelsens
protokoll § 48/2011).
2. Teknisk samordnare Tommy Staaf föreslår att kommunstyrelsen
medger att de för 2011 äskade 500 tkr får disponeras för byte av
gammal kvicksilverbelysning till högtrycksnatrium enligt utbytesplan
(Tommy Staafs tjänsteutlåtande 2011-02-17).
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FORTS. ÄRENDE 7
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja 500 tkr ur investeringsbudget 2011 för byte av gammal
kvicksilverbelysning till högtrycksnatrium enligt utbytesplan.

ÄRENDE 8
Allmänna bestämmelser för användande av Nordanstig Vatten
AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggningar (ABVA).
Nordanstig Vatten AB:s vd Micael Löfqvist föreslår i skrivelse att nu
gällande ”Allmänna bestämmelser” från 1972 bör revideras. Vidare
föreslås en generell information till fastighetsägare.
Tekniska verksamheten har inget att erinra mot förslaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna upprättat förslag till ”Allmänna bestämmelser för Nordanstig
Vatten AB:s allmänna vatten- och avloppsanläggningar” (ABVA) samt
Information till fastighetsägare.

ÄRENDE 9
Antagande av åtgärder i energieffektiviseringsarbetet
Kommunen har beviljats stöd för energieffektiviseringsarbete som
innebär ett ekonomiskt stöd från energimyndigheten på 280 tkr per år.
Bidraget får användas till det strategiska arbetet för kommunens
energianvändande.
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FORTS. ÄRENDE 9
I arbetet ingår att utföra en nulägesanalys och forma strategier för det
fortsatta arbetet. För att erhålla stödet måste kommunen arbeta med
minst två av de sex åtgärder som energimyndigheten utformat.
Miljöhandläggare Pär Norberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Miljöhandläggare Pär Norberg föreslår att kommunen ska arbeta med
åtgärderna 2 och 4 ur Riktlinjer för energieffektivisering (Pär Norbergs
tjänsteutlåtande 2011-02-15).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
I kommunens effektiviseringsarbete arbeta med punkterna 2 och4 ur
Riktlinjer för energieffektivisering:
Punkt 2
Köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens
energimyndighet tillhandahåller och som innehåller energieffektiva
produktspecifikationer för olika kategorier av utrustning.
Punkt 4
Byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som
avses i punkt 2 samt utrustning med effektiv energianvändning i alla
lägen även i viloläge.

ÄRENDE 10
Yttrande till Länsstyrelsen om va-verksamhetsområde i
Sörfjärden.
Länsstyrelsen Gävleborg meddelar att de avser att förelägga
Nordanstigs kommun att inrätta verksamhetsområde för vatten och
avlopp i Sörfjärden, Gnarp. Detta efter att länsstyrelsen
uppmärksammat att kommunen har upphävt beslutet om
verksamhetsområde i Sörfjärden.
Länsstyrelsens förslag till beslut är att förelägga Nordanstigs kommun
att inrätta ett verksamhetsområde för området Sörfjärden samt att se till
att behovet snarast, senast 31 december 2013 och så länge behovet
kvarstår blir tillgodosett genom en allmän VA-anläggning.
Kommunen har möjlighet att yttra sig över länsstyrelsens förslag senast
14 mars 2011.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2011-03-03

8 (14)

FORTS. ÄRENDE 10
Handläggare Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunchef Kerstin Oremark och teknisk samordnare Tommy Staafs
förslag till yttrande 2011-02-16.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till Kerstin Oremarks och Tommy Staafs förslag
till yttrande.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta upprättat förslag till yttrande.

ÄRENDE 11
Ansökan om medfinansiering av projekt Kustutveckling längs
Jungfrukusten, Etapp 1.
Förstudien för Kustnära mötesplatser avslutas 2011-04-01, ett projekt
där Gävle, Söderhamn, Hudiksvall och Nordanstigs kommuner deltar.
Etapp 1 är ett projekt med fokus på bryggor och leder. Hudiksvalls
kommun blir projektägare.
Projektets avsikter är att förbättra tillgänglighet av infrastruktur, till
utvalda besöksmål/hamnar utefter Jungfrukusten. Detta för att stödja
utvecklingen av Jungfrukustens näringsliv genom att främja
framkomlighet och effektiva transporter såväl från land som hav och
därigenom bidra till skapandet av regional kustutveckling och tillväxt.
Beslutsunderlag
Handläggare Thord Wannberg föreslår att medfinansiering beviljas
enligt följande: 2011 beviljas 43 869 kronor i kontanta medel och
30 000 kronor i arbetsinsats. 2012 beviljas 378 150 kronor i kontanta
medel och 55 000 kronor i arbetsinsats.
Yrkanden
Katarina Bylin (S) yrkar bifall till förslaget.
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FORTS. ÄRENDE 11
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Katarina Bylins yrkande och finner
det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja projektet Kustutveckling längs Jungfrukusten, Etapp 1 enligt
följande:
2011 beviljas 43 869 kronor i kontanta medel och en arbetsinsats
motsvarande 30 000 kronor. Finansieras ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel.
2012 beviljas 378 150 kronor i kontanta medel och en arbetsinsats
motsvarande 55 000 kronor.
Beslutet gäller under förutsättning av övrig medfinansiering beviljas.

ÄRENDE 12
Ansökan om medfinansiering projekt Nytt Tänk - Nya Marknader.
Öppna Dörrar är ett näringslivsprojekt som har som mål att hjälpa
företag i olika branscher i hela länet att identifiera tillväxtmöjligheter
som hittills legat dolda i det multikulturella samhället.
Nytt Tänk – Nya Marknader är ett tillväxtprojekt som Länsstyrelsen
planerar att driva. Exportstiftelsen kommer att vara projektägare i
samarbete med Länsstyrelsen. Nytt Tänk – Nya Marknader handlar om
att få företag att dra mer nytta av utomnordiska individer som bor i
Gävleborgs län när det gäller att komma in på nya marknader. Fokus
på små och medelstora företag och primärt fokuseras på marknader
som ligger utanför EU så som Mellersta Östern, Asien, vissa delar av
Afrika och Sydamerika.
Bjarni Arnason, Länsstyrelsen Gävleborg besöker kommunstyrelsen
och informerar om projektet.
Länsstyrelsen ansöker om kommunens medfinansering med
25 000 kronor för projekttidens två år.
Arbetsutskottets beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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ÄRENDE 13
Kulturevenemang – Carmen.
Stockholm symfoniorkester planerade under hösten 2010 att anordna
två föreställningar av Carmen i Hassela våren 2011.
Kommunstyrelsen beslutade att bidra med 150 tkr mot att kommunens
personal erbjuds biljetter till någon av de två planerade
föreställningarna.
Det visade sig senare att föreställningen inte skulle kunna genomföras i
Hassela utan att den istället skulle genomföras i annan kommun. Med
anledning av detta upphävde kommunstyrelsen sitt beslut.
Nu har arrangören återkommit till kommunen med ny hemställan om
kommunens medverkan. Tre konserter planeras att genomföras på
14-15 maj på Älvstagåden i Jättendal.
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).
Förslag till beslut
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.
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ÄRENDE 14
Yttrande överklagat ärende Tematiskt tillägg till Översiktsplan
2004.
Förvaltningsrätten har inkommit med en underrättelse i mål nr 6987-10,
laglighetsprövning av fullmäktiges beslut om Tematiskt tillägg till
Översiktsplan 2004.
Kommunen har möjlighet att yttra sig senast 22 mars 2011.

ÄRENDE 15
Anmälan av partiföreträdare.
Moderaterna anmäler att ny partiföreträdare efter Kajsa Gladh blir KarlGustaf Kjellin.

ÄRENDE 16
Plan för kommunstyrelsen 2011.
Kommunstyrelsens presidium har fått uppdraget att utarbeta en plan för
kommunstyrelsens verksamheter under 2011.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

ÄRENDE 17
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 11-24/2011.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott §§ 1-5/2011.
Teknisk samordnare Tommy Staaf:
Uthyrning av parkeringsplats med motorvärmare i Jättendal.
Uthyrning av parkeringsplats med motorvärmare i Gnarp.
Näringslivschef Anders Nordén:
Bidrag ur näringslivsfonden.
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FORTS. ÄRENDE 17
Ekonomichef Margareta Tamm Persson:
Omsättning lån.
Kommunchef Kerstin Oremark:
Behörighetsattest och behörighetsattestanter 2011.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE18
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
11:5 Arbetsdomstolens dom 2011 nr 7 om avsked förskollärare som
slagit ett barn på förskolan.
11:7 Budgetförutsättningar för åren 2011-2015.
Protokoll:
Visionsbolaget under namnändring till Nordanstigs Fjärrvärme AB,
2010-12-30.
Nordanstigs Fjärrvärme AB: 2011-01-18.
MittSverige Vatten AB: 2010-11-24.
Styrgruppen Nordanstigs Utveckling: 2010-12-09.
Övrigt:
Länsstyrelsen Gävleborg:
Underrättelse om vidtagna åtgärder i enlighet med 23 §
förmynderskapsförordningen.
Inspektion av överförmyndaren i Nordanstigs kommun.
Norrhälsinge miljökontor: Bjåsta 3:26, Troma AB. Föreläggande om
åtgärder i samband med avveckling av Ålö AB:s verksamhet i Bergsjö.
Trafikverket: Utredning om förändring av enskilda vägen EdeFranshammar samt Pållesviken –Högbacken till allmän väg.
Sveriges kommuner och landsting:
Information inför Upprättelseutredningens slutbetänkande.
Ägardirektiv till allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag.
Uppdrag att redovisa läget i diskussionerna om en ny regionindelning.
Kommunerna har en viktig roll i regionaliseringen.
Karl-Erik Nordlund: Två skrivelser om VA i Sörfjärden.
Skolinspektionen: Beslut och rapporter efter tillsyn av skolväsendet i
Nordanstig kommun.
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FORTS. ÄRENDE 18
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 19
Val av ombud till stämma för Region Mittsverige.
Kommunstyrelsen har att välja ett ombud med en ersättare till stämman
för Region Mittsverige 15 april 2011 i Sundvall.

ÄRENDE 20

Kl 13:00

Jämställd medborgarservice – hur då?
Utbildning för kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun genom
projektet Jämresursen.

ÄRENDE 21

Kl. 15:00

Information om Lokal uppföljning av ungdomspolitik – LUPP.
Ungdomssamordnare Kristina Källström-Gernes informerar om arbetet
i projektet LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitik.
LUPP är en enkätundersökning som Ungdomsstyrelsen har tagit fram
för att stödja Sveriges kommuner i sitt arbete med att förbättra
ungdomspolitiken.
En enkät har genomförts under oktober till december 2010 och gått ut
till tre åldersgrupper, högstadium, gymnasium och unga vuxna
19-25 år.
Enkätunderlaget ska resultera i ett förslag till ett Ungdomspolitiskt
handlingsprogram som bör antas av kommunfullmäktige i juni 2011.
Arbetsutskottets beslut
Överlämna rapporten till kommunstyrelsen.
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ÄRENDE 22
Information in Hälsa på lika villkor och Tobaksuppdraget.
Folkhälsosamordnare Christin Hübenette informerar om
folkhälsoenkäten som genomförs varje år – Hälsa på lika villkor.
Enkäten innehåller frågor kring människors vanor när det gäller mat,
motion, tobak och alkohol.
Anna-Kari Woxberg och Jessica Tanzilli Jansson från Samhällsmedicin
besöker arbetsutskottet och informerar om projektet TUPP –
Tobaksuppdraget 2010.
TUPP är ett samarbete mellan Samhällsmedicin och
Länsfolkhälsorådet . Främsta uppdraget är att minska
tobaksanvändningen bland länets ungdomar.
Beslutsunderlag
Folkhälsosamordnare Christin Hübenette föreslår att kommunstyrelsen
beslutar anta erbjudet länsstöd för fortsatt tobakspreventivt arbete,
lokal arbetsgrupp ges mandat att arbeta vidare, lokal arbetsgrupp ges
uppdrag att kartlägga de resurser som finns i kommunen med ansvar
för förändringsarbete av levnadsvanor samt att en lokal arbetsgrupp
följer upp och rapporterar arbetet utifrån CAN, LUPP och HLV samt vid
beslutsfattande ANDT-frågor (Christin Hübenettes tjänsteutlåtande
2011-02-01).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anta erbjudet länsstöd för fortsatt tobakspreventivt arbete.
2. Lokal arbetsgrupp ges mandat att arbeta vidare.
3. Lokal arbetsgrupp ges uppdrag att kartlägga de resurser som finns i
kommunen med ansvar för förändringsarbete av levnadsvanor.
4. Lokal arbetsgrupp följer upp och rapporterar arbetet utifrån CAN,
LUPP och HLV samt vid beslutsfattande ANDT-frågor.

ÄRENDE 23
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.

