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§ 92
Delårsbokslut 2011 för kommunstyrelsen.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut för kommunstyrelsens
verksamheter per 30 juni 2011.
Ekonom Anu Kekki föredrar de avvikelser som prognosen visar på
helår för kommunstyrelsens programpunkter.
Sammantaget visar prognosen på helår ett negativt resultat med
700 tkr.
Yrkanden
Katarina Bylin (S) yrkar på sidan 2 att måluppföljningen om bussrundan
i Bergsjö ska tas bort.
Stig Eng (C) yrkar att måluppföljningen om bussrundan i Bergsjö ska
vara kvar.
Stig Eng (C) yrkar tillägga på sidan 14 att de politiska arvodena höjdes
med 32 % till samtliga förtroendevalda.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition Katarina Bylins och Stig Engs yrkanden
på sidan 2 om måluppföljningen för bussrundan i Bergsjö och finner
Stig Engs yrkanden om att texten ska vara kvar antaget.
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs tilläggsyrkande på
sidan 14 och finner det antaget.
Arbetsutskottets beslut
Tillägga på sidan 14 i delårsbokslutet att de politiska arvodena höjdes
inför 2011 med 32 % till samtliga förtroendevalda.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta upprättat förslag till delårsbokslut per 30 juni 2011 för
kommunstyrelsens verksamheter.
Reservation
Katarina Bylin (S) reserverar sig mot beslutet att behålla texten i
måluppföljningen för bussrundan i Bergsjö p.g.a. att kommunstyrelsen
inte har varit tydlig i sina nämndsmål, vad vi vill uppnå utifrån
fullmäktiges mål.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 93

Dnr 443/2010

Trafiksäkerhetsåtgärder vid Gnarps skola.
Kommunstyrelsen beslutade i § 175/2010-09-09 att anslå 20 tkr ur för
kostnadsberäkning av trafiksäkerhetsåtgärder vid Gnarps skola samt
uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ansöka om medfinansiering
från Trafikverket för åtgärderna.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet. Kostnadsberäkningen
för trafiksäkerhetsåtgärderna är 625 000 kronor. Ansökan gjordes i
september 2010 och bidrag kommer att beviljas av Trafikverket med
50 % av kostanden.
Kommunens kostnad blir då 312 500 kronor och behöver finansieras.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anslå 20 tkr
ur Tillgänglighetsanpassningen projekt 11107 för
trafiksäkerhetsåtgärder vid Gnarps skola. Kommunstyrelsens
tidigare beslut om finansiering i § 175/2010 upphävs därmed
(arbetsutskottets protokoll § 153/2010).
2. Kommunstyrelsen beslutar anslå 20 tkr ur
Tillgänglighetsanpassningen projekt 11107 för
trafiksäkerhetsåtgärder vid Gnarps skola. Kommunstyrelsens
tidigare beslut om finansiering i § 175/2010 upphävs därmed
(kommunstyrelsens protokoll § 193/2010).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till trafiksäkerhetsåtgärderna samt att
kommunstyrelsen omdisponerar investeringsbudget 2011 med
312 500 för åtgärderna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja 312 500 kronor för trafiksäkerhetsåtgärder vid Gnarps skola.
Kostnaden finansieras genom omdisponeringen av investeringsbudget
2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94
Miljöbokslut 2010 för Nordanstigs kommun.
Enligt kommunens klimat- och energiplan framgår att planen ska följas
upp och utvärderas årligen.
Beslutunderlag
Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att kommunstyrelsen tackar för
redovisningen (Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande 2011-07-11).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna miljöbokslut 2010 för Nordanstigs kommun.
Uppdra till kommunstyrelsen att följa upp driva arbetet utifrån
rapportens slutsatser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 95

Dnr 273/2011

Översyn av tekniska och bygg- och planenheterna.
En översyn har genomförts av samordningsmöjligheterna mellan
tekniska enheten och enheten för bygg och plan. Motivet har varit att
sammanföra de båda enheterna för bättre samordning.
Beslutunderlag
Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att kommunstyrelsens
arbetsutskott uppdrar till ledningskontoret för att utforma
detaljorganisation som överensstämmer med förslag till samordnad
förvaltning enligt förslag (Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande
2011-07-11).
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till ledningskontoret för att utforma detaljorganisation som
överensstämmer med förslag till samordnad förvaltning enligt
kommunchef Kerstin Oremarks förslag.

Justerandes signatur
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§ 96
Kommunens andelar i Samkraft AB.
Nordanstigs kommun är delägare i vindkraftbolaget Samkraft AB.
Nordanstig är den ende delägaren som innehar aktierna i kommunal
regi. Övriga delägare förvaltar delägandet i kommunal bolagsform.
Arbetsutskottet diskuterar organisationen för kommunens andelar i
Samkraft AB.
Yrkanden
Per-Åke Kardell (C) yrkar att förvaltningen utreder om kommunens
aktier ska överföras till Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per-Åke Kardells yrkande och finner
det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till förvaltningen att utreda om kommunens aktier ska överföras
till Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Jäv
Stig Eng (C) anmäler sig jävig och deltar inte i beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97
Förlusttäckningsgaranti Nordanstig Vatten AB.
Nordanstigs Vatten AB har inkommit med en begäran om reduktion av
bolagets kostnader.
Denna begäran är en följd av att kommunfullmäktige beslutade att inte
höja taxan år 2010. Dock höjdes taxan år 2011. Höjningen 2011
kompenserar ändå inte det bortfall som är en följd av beslutet om
oförändrade taxor år 2010.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beslutar
medge Nordanstig Vatten AB förlusttäckningsgaranti för år 2011 om
maximalt belopp på 1 500 tkr. Utbetalas 2012 för år 2011 (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2011-07-11).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ekonomichefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Medge Nordanstig Vatten AB en förlusttäckningsgaranti för år 2011 om
maximalt belopp på 1 500 tkr. Utbetalas 2012 för år 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Dnr 266/2011

Lokalförsörjningsprogram för Nordanstigs kommun.
Arbetsgruppen för lokalförsörjning har utarbetat ett förslag till långsiktigt
program för kommunens lokalbehov. Programmet är framtaget med
hänsyn till förväntad befolkningsutveckling i olika åldersgrupper. Några
strukturförändringar vad gäller förskole- och skolverksamheten i
Jättendal – Harmångersområdet förutses och har planerats in.
Beslutsunderlag
Arbetsgruppen föreslår att arbetsutskottet beslutar godkänna förslaget
för remiss till utbildnings- och kulturnämnden och omsorgs- och
lärandenämnden (Eva Fors m.fl. tjänsteutlåtande 2011-07-15).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till arbetsgruppens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets beslut
1. Remittera förslag till Lokalförsörjningsprogram för Nordanstigs
kommun till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och
utbildnings- och kulturnämnden för yttrande.
2. Yttrande lämnas till arbetsutskottet senast 25 oktober 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 99
Bergsjögården ekonomisk förening.
Marika Engberg och Ulf Sundblad, Bergsjögården ekonomisk förening
har tidigare besökt arbetsutskottet.
De informerade om pågående verksamheter i Bergsjögården och
framtida planer samt behov av personal för att göra föreningens vision
möjlig – att Bergsjögården ska vara en mötesplats.
Föreningen kommer att ansöka om bidrag från Leader för att
digitalisera biografen.
Föreningen har svårt att klara de ekonomiska kostnaderna för
Bergsjögården och kommunstyrelsen har tidigare diskuterat olika
möjligheter till ägarförhållanden.
Tf kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet och nuvarande situation
för Bergsjögården ek. för.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar bjuda in Richard Brännström, Nordanstigs
Bostäder AB till kommunstyrelsen för gemensam diskussion om
Bergsjögårdens framtid (arbetsutskottets protokoll § 76/2011-0526).
2. Kommunstyrelsen beslutar att diskussionen om Bergsjögårdens
framtid fortsätter vid senare tillfälle (kommunstyrelsens protokoll
§ 175/2011).
Yrkanden
Katarina Bylin (S) yrkar att kommunen köper Bergsjögården.
Stig Eng (C) yrkar att kommunen uppdrar till Nordanstigs Bostäder AB
att undersöka om de kan köpa Bergsjögården.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Katarina Bylins och Stig Engs
yranden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB att undersöka om de
kan köpa fastigheten Bergsjögården.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 100

Dnr 271/2011

Ansökan om stöd ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Kommunstyrelsen utlyser 1 400 tkr som efter ansökan kan beviljas som
stöd till projekt för utveckling och tillväxt för föreningar, organisationer
eller liknande som bedriver verksamhet i Nordanstigs kommun.
Kommunens utvecklingsplan och planerade utvecklingsaktiviteter är
styrande underlag vid fördelning och stödet bör användas för
medfinansiering i olika EU – och investeringsprojekt.
Utlysning av medel sker vid två tillfällen per år med sista
ansökningsdag 1 januari respektive 1 augusti.
Fem ansökningar från organisationer och föreningsverksamhet i
kommunen har inkommit till ansökningstillfället med sista
ansökningsdag 1 augusti 2011.
Ansökningarna om projektstöd omfattar totalt 762 700 kronor. Kvar att
fördela är 559 630 kronor.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar ärendet
och föreslår att bidrag beviljas till Stocka Hamnförening, Hassela IF,
Gällsta IK, och Harmångers IF samt att bidrag avslås till BergjöHassela Röda Korskrets.
Beslutsunderlag
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundins
sammanställning av samtliga sökanden överlämnas till arbetsutskottet
för ställningstagande inför beslut i kommunstyrelsen om beviljat stöd till
projekt (Mona Franzén-Lundins tjänsteutlåtande 2011-08-16).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja följande föreningar bidrag under förutsättning att finansiering
från övriga medfinansiärer beviljas:

Justerandes signatur

Stocka Hamnförening
Omläggning av tak på bagarstuga

36 000 kronor

Hassela IF
Hasselabadet

60 000 kronor

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 100
Gällsta IK
Hall 2011

126 000 kronor

Harmångers IF
Renovering av Röstabadet

333 900 kronor

2. Avslå ansökan från följande föreningar:
Bergsjö-Hassela Röda Korskrets
Öppna dörrar

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

206 800 kronor
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§ 101

Dnr 272/2011

Ansökan om stöd ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel för
ungdoms- och föreningsverksamhet.
Kommunstyrelsen i Nordanstigs kommuns utlyser 700 tkr 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.
Sex ansökningar från ungdoms- och föreningsverksamhet i kommunen
har inkommit till andra ansökningstillfället med sista ansökningsdag
1 augusti 2011.
Föreningarna och organisationernas ansökningar om projektstöd
uppgår till 779 936 kronor. Kvar att fördela är 349 318 kronor.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar ärendet
och föreslår att bidrag beviljas till Harmångers Ridklubb, Föreningen
Hasselagården, Bergsjö Bioförening och Föreningen Bergsjögården
samt att bidrag avslås till Hassela Golfklubb och Kalahari Ekonomisk
förening.
Beslutsunderlag
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundins
sammanställning av samtliga sökanden överlämnas till arbetsutskottet
för ställningstagande och beslut om beviljat stöd till projekt vid det
andra ansökningstillfället 2011 (Mona Franzén-Lundins
tjänsteutlåtande 2011-08-16).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar att ansökan från Kalahari Ekonomisk förening
överlämnas till omsorgs- och lärandenämnden för ställningstagande
samt påtalar till Hassela Golfklubb att det finns möjligheter att söka
bidrag via Svenska idrottsförbundet, Handslaget.
Stig Eng (C) yrkar bifall till kvalitets- och utvecklingsledare Mona
Franzén-Lundins förslag under förutsättning att Föreningen
Bergsjögården bedriver bioverksamheten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Stig Engs yrkande och finner
dem antagna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 101
Arbetsutskottets beslut
1. Bevilja följande föreningar bidrag under förutsättning att finansiering
från övriga medfinansiärer beviljas:
Harmångers Ridklubb
Förråd Harmångers Ridklubb

5 000 kronor

Föreningen Hasselagården
Paintball i Hassela

7 500 kronor

Bergsjö Bioförening
150 000 kronor
Digitalprojekt Nordanstig
Bidrag beviljas underförutsättning att Föreningen Bergsjögården
kommer att bedriva verksamheten.
Föreningen Bergsjögården
150 000 kronor
Digitalprojekt Nordanstig
Bidrag beviljas underförutsättning att Föreningen Bergsjögården
kommer att bedriva verksamheten.
2. Avslå ansökan från följande föreningar:
Hassela Golfklub
114 936 kronor
Golfande ungdomar, Hassela golfklubb
Möjligheten finns att söka bidrag hos Sveniska idrottsförbundet,
Handslaget.
Kalahari Ekonomisk förening
352 500 kronor
Socialt arbetskooperativ i Harmånger
Ansökan överlämnas till omsorgs- och lärandenämnden för
ställningstagande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102

Dnr 457/2010

Taxor och avgifter för tillsyn av tobak, läkemedel och
alkoholserveringstillstånd.
Kommunfullmäktige fastställde 2006-12-18 ny taxa för tillstånd och
tillsynsavgifter enligt alkohollagen och tobakslagen. Sedan dess har
kommunen tillförts ytterligare tillsyn och tillstånd enligt dessa lagar.
Alkohollagen och tobakslagen ger möjlighet att ta ut avgifter som täcker
kommunens kostnader för tillämpningen av dessa lagar. Avgiften ska
följa kommunalagens bestämmelser om kostnadstäckning, den så
kallade självkostnadsprincipen.
Socialsekreterare Lennart Diamant informerar om ärendet och svarar
på ledamöternas frågor.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet till omsorgs- och
lärandenämnden för översyn av kostnader samt möjligheter till
samverkan (arbetsutskottets protokoll § 156/2010).
2. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att förslag till taxa för
ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen
och kontrollavgift för kontroll av lagen om försäljning av vissa
receptfria läkemedel.
3. Arbetsutskottet beslutar remittera förslaget till Nordanstigs
Företagarförening för yttrande (arbetsutskottets protokoll
§ 87/2011).
4. Yttrande från styrelsen för Nordanstigs företagarförening
2011-06-20.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar följande:
Nyansökan 8 000 kronor (oförändrad).
Utvidgat serveringstillstånd, catering 4 000 kronor (oförändrat).
Tillfälligt serveringstillstånd slutet sällskap, föreningsfester i egen regi
800 kronor (1 500 kronor).
Tillfälligt serveringstillstånd slutet sällskap, näringsidkare i tillfällig lokal
2 000 kronor (oförändrat).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner att
arbetsutskottet först vill få en redovisning av personalkostnaderna för
tillsyn och tillståndshandläggning samt eventuella
samordningsmöjligheter med andra kommuner.

Justerandes signatur
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Forts. § 102
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att presentera en redovisning av
personalkostnader för tillsyn och tillståndshandläggning samt
eventuella samordningsmöjligheter med andra kommuner.
Redovisningen lämnas till arbetsutskottets sammanträde
22 september 2011.

Justerandes signatur
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§ 103

Dnr 46/2011

Etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.
Den 1 december 2010 trädde lagen om etableringsinsatser för vissa
nyanlända i kraft.
Med förändrad och förtydligad ansvarsfördelning mellan myndigheter
och kommuner, ökat egenansvar och valfrihet för individen och en ny
aktör – etableringslotsen – ska nyanlända ges bättre förutsättningar att
så snabbt som möjligt lära sig svenska, komma i arbete och klara sin
egen försörjning.
Lagen ger Arbetsförmedlingen det samordnande ansvaret för
etableringsinsatserna.
Beslut om fördelning mellan olika kommunala verksamheter fordras.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden beslutar att utbetalning av
försörjningsstöd – Flyktingersättning – förordnas till
invandrarenheten och utbetalas enligt riksnormen och de riktlinjer
som OL-nämnden fastlagt för ekonomiskt bistånd 2011. Att ansvarig
för SFI också ansvarar för samhällsorientering. Att i övrigt ansvarar
invandrarenheten för tillämningen av lagen som inte är särskilt
angivet i till annan instans (omsorgs- och lärandenämndens
protokoll § 2011-06-15).
2. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att fördela schablonersättningen för de som omfattas av
Lag (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare enligt alternativ 2 i bilaga 2 (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 2011-06-15).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till omsorgs- och lärandenämndens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela schablonersättningen för de som omfattas av Lag (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare enligt alternativ
2 i bilaga 2.

Justerandes signatur
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§ 104

Dnr 485/2010

Gemensamma utgångspunkter för barn och ungdomar i
Gävleborg.
Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg har utarbetat ett förslag
till revidering av policyn Gemensamma utgångspunkter för arbetet med
barn och ungdomar.
Den för kommuner och landsting i Gävleborg gemensamma policyn för
arbetet med barn och ungdomar tillkom för sex år sedan och har haft
och har alltjämt en viktig funktion för att vägleda verksamheter i
kommuner och landsting i hur de ska samverka runt målgruppen. Syftet
är bland annat att vi tillsammans ska leva upp till Barnkonventionen.
Initiativet har tagits av Nätverk Närvård, samverkansarena för länet för
landstings- och kommunpolitiker.
Nordanstigs kommunfullmäktige antog tidigare policy 2008-09-29 § 74.
Omsorgs- och lärandenämnden och utbildnings- och kulturnämnden
har beslutat att ställa sig bakom den föreslagna revideringen.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige antar
upprättat policydokument ”Gemensamma utgångspunkter för
arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och
kommunerna i Gävleborg” daterat 2011-03-18 (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 123/2011).
2. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige antar
upprättat policydokument ”Gemensamma utgångspunkter för
arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och
kommunerna i Gävleborg” daterat 2011-03-18 (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 55/2011).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till nämndernas förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta upprättat policydokument ”Gemensamma utgångspunkter för
arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i
Gävleborg” daterat 2011-03-18.
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§ 105

Dnr 184/2011

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2011.
Kommunen har genomfört en kultur- och fritidsvaneundersökning till
500 slumpvis utvalda invånare i åldrarna 13-74 år.
Frågorna i enkäten handlade om utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter
i kommunen och vad de själva gör eller skulle vilja göra på fritiden.
203 personer har svarat på enkäten vilket gör en svarsfrekvens av
40,6 %. Detta är inte tillräckligt underlag som svarsfrekvens för denna
typ av enkät och kommunen väljer att göra en sammanställning utifrån
hur respondenterna (de som svarat) svarat på frågorna.
Senaste kultur- och fritidsvaneundersökningen genomfördes 2002.
Sammanfattning av resultatet:
24 % av de som svarat instämmer helt, instämmer till stor del att
aktiviteterna inom fritidsutbudet är bra. I resultatet från 2002 är 26 %
nöjda med de fritidsaktiviteter som finns.
32 % av dem som svarat instämmer helt, instämmer till stor del att
kulturaktiviteterna i kommunen är bra. I resultatet från 2002 är 36 %
nöjda och med kulturutbudet.
Så många som 58 % tycker att det är viktigt att kultur- och fritidsutbudet
är bra vid valet av bostadsort.
Kultur- och fritidsvaneenkäten är ett underlag för kommunens
verksamhetsplanering. Genom att analysera svaren syns det tydligt var
kommunen kan förbättra insatser, både inom kulturverksamheten och
inom fritidsverksamheten.
Många tänkvärda förslag har kommit in där respondenterna har lämnat
egna förslag. Materialet kommer att bearbetas under sommaren och
hösten 2011 och är ett underlag för arbetet med mål och budget 20132014.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige beslutar
godkänna rapporten gällande kultur- och fritidsvaneundersökning 2011
i Nordanstigs kommun (utbildnings- och kulturnämndens protokoll
§ 52/2011).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna rapporten.
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§ 106
Tydligt medlemsansvar – Kommuninvest.
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid
stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat
regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal
om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat.
De nya avtalen behöver antas i medlemskommunernas respektive
fullmäktige senast 31 oktober 2011.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beslutar
att med Kommuninvest ekonomisk förening och medlemmarna i
föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå nytt regressavtal, att
regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnd ”Avtal”,
daterad med början den 7 maj 1993, att med Kommuninvest i Sverige
AB ingå avtal gällande Nordanstigs kommuns ansvar för
Kommuninvest i Sverige AB:s motpartsexponeringar avseende derivat,
att uppdra till firmatecknarna att underteckna ovan angivna avtal för
Nordanstigs kommuns räkning (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2011-07-15).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till Ekonomichef Margareta Tamm Perssons
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Ingå nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk förening och
medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB.
2. Regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnd
”Avtal”, daterad med början den 7 maj 1993.
3. Med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Nordanstigs
kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s
motpartsexponeringar avseende derivat.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna ovan angivna avtal för
Nordanstigs kommuns räkning.
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§ 107
Årsredovisning 2010 för Region Gävleborg.
Region Gävleborg har lämnat årsredovisning för verksamhetsåret
2010.
Region Gävleborg visar ett positivt resultat med 1 211 866 kronor.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2010 för Region Gävleborg.
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§ 108

Dnr 265/2011

Remiss Näringslivspolitiskt program för Gävleborg.
Region Gävleborg har utarbetat ett förslag till Näringslivspolitiskt
program för Gävleborg 2011-2013.
Förslaget är ute på en bred remiss. Remisstiden går ut
16 september 2011.
Beslutsunderlag
Näringslivschef Anders Nordéns förslag till yttrande.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar ändra på sidan sju i remissförslaget, andra stycket,
meningen Detta sker under en period där tillväxtförutsättningarna är de
kanske bästa på länge. Ändras till Detta sker under en period där det
råder osäkerhet i den ekonomiska tillväxten.
Stig Eng yrkar vidare på sidan 12, stycket Prioriterade
kompetensområden, lägga till en punkt Utveckling i livsmedelssektorn.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkanden och finner dem
antagna.
Ordföranden ställer proposition på näringslivschef Anders Nordéns
förslag till yttrande i övrigt och finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta näringslivschef Anders Nordéns förslag till yttrande med följande
tillägg och ändringar:
På sidan sju i remissförslaget, andra stycket, meningen Detta sker
under en period där tillväxtförutsättningarna är de kanske bästa på
länge. Ändras till Detta sker under en period där det råder osäkerhet i
den ekonomiska tillväxten.
På sidan 12, stycket Prioriterade kompetensområden, lägga till en
punkt Utveckling i livsmedelssektorn.
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§ 109

Dnr 269/2011

Gallring av kommunens skog.
Vid genomgång av kommande skogsvårdsåtgärder aktualiseras några
områden som ska gallras.
Aktuella områden är Gnarps-Berge 12:1 och Ilsbo Östanå 3:58.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna rapporten.
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§ 110

Dnr 270/2011

Försäljning av del av fastigheten Mellanfjärden 14:25 i Jättendal.
Matts Olof Nord har lämnat en framställan om att få köpa del av
fastigheten Mellanfjärden 14:25 i Jättendal.
Beslutsunderlag
Teknisk service föreslår att Matts Olof Nord får förvärva mark i
Mellanfjärden, enligt bifogat köpeavtal, utdrag ur detaljplan och
kartskiss samt att köpeskillingen fastställs till 80 kronor per m2 som
motsvarar 64 000 kronor för aktuella 800 m2 (Tommy Staafs och Thord
Wannbergs tjänsteutlåtande 20110814).
Arbetsutskottets beslut
1. Uppdra till förvaltningen att utreda förutsättningar och konsekvenser
för fastigheten att ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp.
2. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.
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§ 111
Upphandling av renhållningstjänster.
Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner har avtal med Sita Sverige AB
för slamtömning, insamling av hushållsavfall, transport till förbränning
samt förbränning av hushållsavfall. Ursprungsavtalen slöts på fem år
med möjlighet till två års förlängning. Förlängningsklausulen har
utnyttjats och avtalen upphör 31 december 2012.
Tf kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet.
Beslutunderlag
Tf kommunchef Tommy Staaf föreslår att arbetsutskottet beslutar att
upphandling för insamling samt bortforsling och förbränning av
hushållsavfall sker på två år med förlängningsmöjlighet på 1+1 år samt
att upphandling av slamtömning sker på fem år med möjlighet till två
års förlängning (Tommy Staafs tjänsteutlåtande 2011-08-08).
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att genomföra upphandling för att insamling
samt bortforsling och förbränning av hushållsavfall sker på två år med
förlängningsmöjlighet på 1+1 år samt att upphandling av slamtömning
sker på fem år med möjlighet till två års förlängning.
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§ 112

Dnr 465/2010

Motion om tillägg i kommunens kapitalplaceringspolicy.
Charlotte Klötz (FP), Börje Lindblom (FP) och Ove Wallberg (-) har
inkommit med en motion där de föreslår att fullmäktige beslutar göra ett
tillägg i kommunens kapitalplaceringspolicy där det klart framgår at
placering av kapital inte får ske i aktier eller fonder där Monsanto eller
andra biokemiföretag som hanterar GMO-livsmedel är inblandade.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2011-07-14.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till Ekonomichef Margareta Tamm Perssons
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anse motionen beviljad då revidering av den nuvarande
Placeringspolicyn pågår. Vid framtagandet av förslag till
Kapitalplaceringspolicy kommer etiska, moraliska och miljöhänsyn
att beaktas.
2. Motionen är därmed besvarad.
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§ 113

Dnr 148/2010

Motion om fler hyreslägenheter samt seniorboende.
Börje Lindblom (FP9 har lämnat en motion där han föreslår att
kommunen undersöker möjligheterna om att bygga hyreslägenheter på
de orter där efterfrågan är störst. Även s.k. seniorboende bör utredas
om behov finns. Avsikten är att genom kraftfulla åtgärder öka
befolkningsåtgärder och därmed skatteunderlaget i kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunchef Kerstin Oremarks och vd för Nordanstigs Bostäder AB
Richard Brännströms tjänsteutlåtande 2011-07-15.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Det bostadsbehov som finns i kommunen och de faktorer som styr
möjligheterna till nyproduktion av bostäder är beroende av många
samverkande faktorer. Konkurrensregler och lagstiftningens krav på
affärsmässighet gör det svårt att nyproducera bostäder i Nordanstigs
Bostäder AB:s regi.
Kommunen öppnar för bostadsbyggande genom att ta fram översiktsoch detaljplaner för bl.a. LIS-områden. Möjligheterna finns då för
privata intressenter att förvärva tomter och bygga bostäder.
Eftersom kommunen har ansvar för bostadsförsörjningen i kommunen
uppdras till kommunstyrelsen att ta fram ett
bostadsförsörjningsprogram som mer detaljerat undersöker
förutsättningarna för nyproduktion.
Med detta svar anses motionen besvarad.
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§ 114
Teckningsrätt för bank- och postgiro.
Kommunstyrelsen ska utse de personer som får teckningsrätt för bankoch plusgiro för Nordanstigs kommun att gälla från 13 januari 2011.
På grund av personalförändringar behöver tidigare beslut revideras.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Ge följande personer teckningsrätt för bank- och plusgiro att gälla två i
förening: Monica Olsson (S), Kerstin Oremark, Margareta Tamm
Persson, Margareta Wedin-Rosén, Barbro Gunsth-Norlin, Yvonne
Nilsson och Anu Kekki.
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§ 115

Dnr 68/2011

Ansökan om representation i kommunala pensionärsrådet.
SKPF (Svenska KommunalPensionärernas Förbund) avd 50 har 216
medlemmar i Nordanstigs kommun.
SKPF vill delta aktivt i arbetet med att förbättra kommunens arbete
gentemot pensionärsgrupperna. I det arbetet är pensionärsrådet ett
viktigt forum för påverkan men också som informationskanal.
SKPF önskar få representation i kommunala pensionärsrådet.
I kommunens arbetsordning står att det kommunala pensionärsrådet
ska bestå av högst 10 ordinarie ledamöter med personliga ersättare.
Samtliga platser är i dagsläget tillsatta.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar remittera ärendet till pensionärsrådet för
yttrande (arbetsutskottets protokoll §1 17/2010).
2. Pensionärsrådet föreslår att pensionärsrådet utökas med en plats
för SKPF (pensionärsrådets protokoll § 9/2011).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Justera Gemensam arbetsordning för kommunstyrelsens beredande
råd så att pensionärsrådet består av högst elva ordinarie ledamöter
med personliga ersättare så att även SKPF (Svenska
KommunalPensionärernas Förbund) får en plats i pensionärsrådet.
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§ 116
Ansökan om bidrag ur Per och Anna Sundins fond.
Malin Wallin, Stocka ansöker om bidrag ur Per och Anna Sundins fond
för sina studier till skogsmästare i Skinnskatteberg. Nu till hösten börjar
andra året på utbildningen. Utbildningen är totalt på fyra år.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Eva Engström föreslår att arbetsutskottet beviljar
bidrag med 5 000 kronor per termin under läsåret 2011/2012 ur Per
och Anna Sundins fond. Bidraget utbetalas mot uppvisande av
studieintyg. Ny ansökan kan lämnas för varje läsår.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunsekreterare Eva Engströms förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets beslut
1. Bevilja Malin Wallin, Stocka bidrag med 5 000 kronor per termin
under läsåret 2011/2012 ur Per och Anna Sundins fond.
2. Bidraget utbetalas mot uppvisande av studieintyg.
3. Ny ansökan kan lämnas för varje läsår.
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§ 117

Dnr 268/2011

Redovisning av trygghetsvandringar våren 2010.
BRÅ- och Folkhälsorådet har våren 2011 anordnat trygghetsvandringar
i Harmånger, Strömsbruk, Stocka, Jättendal/Mellanfjärden, Ilsbo och
Bergsjö tillsammans med allmänheten för att se över brister och
detaljer för ökad trygghet och trivsel för kommuninvånarna.
Sammanfattningsvis har det varit ett ojämnt intresse från allmänheten
på de olika orterna, Räddningstjänstens deltagande på vandringarna
har värdesatts och Polisen har på grund av tjänstgöring i Hudiksvall
några av gångerna inte kunnat närvara.
De flesta av iakttagelserna som gjorts har varit risk för olyckor vid
trasig/bucklig asfalt på gångvägar vid hyreshus och andra allmänna
platser.
Tf kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Folkhälsosamordnare Christin Hübenette föreslår att det som
uppmärksammas på vandringarna ska rapporteras till KS från BRÅoch Folkhälsorådet, därefter lämnas informationen över till
förvaltningen samhällsbyggnad för beaktande inför kommande
planering. En strategi och struktur för hur uppföljning/återkoppling av
det som uppmärksammats/åtgärdats arbetas fram av BRÅ- och
Folkhälsorådet (Christin Hübenettes tjänsteutlåtande 2011-08-17).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna rapporten om det som har uppmärksammats på genomförda
trygghetsvandringar.
Överlämna informationen till förvaltningen för beaktande inför
kommande planering. En strategi och struktur för hur
uppföljning/återkoppling av det som uppmärksammats/åtgärdats
arbetas fram av BRÅ- och Folkhälsorådet.
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§ 118

Dnr 30/2011

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.
Informationer
Stig Eng (C) informerar om att han under en längre tid har försökt fått
besked från utbildnings- och omsorgsförvaltningen om det går att hyra
ut kommunens lokaler i Backens skola till Glada Hudikskolan.
Extra ärenden
Stig Eng (C) påtalar att flera skolbarn inte får sittplats på skolbussen
när de åker skolskjuts till skolan. Stig Eng föreslår att utbildnings- och
kulturnämnden får i uppdrag att dimensionera skolskjutsarna så att
eleverna i normalfall har sittplats på skolbussen.
Arbetsutskottets beslut
1. Uppdra till utbildnings- och kulturnämnden att dimensionera
skolskjutsarna så att eleverna i normalfall har sittplats på
skolbussen.
2. Uppdra till utbildnings- och omsorgsförvaltningen att besvara Stig
Engs fråga om kommunen kan hyra ut lokaler i Backens skola till
Glada Hudikskolan.
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