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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Stig Jonsson (s).

ÄRENDE 2

129/2006

Ersk-Matsgårdens redovisning av åtgärdsplan.
Vid antagandet av Stiftelsen Ersk-Matsgårdens årsredovisning för 2005
beslutade kommunstyrelsen uppdra till styrelsen för Ersk-Matsgården
att till kommunstyrelsens möte i juni redovisa ett förslag till åtgärdsplan
för att stiftelsen ska kunna redovisa ett positivt resultat.

ÄRENDE 3

11/2006

Ekonomirapport.
Ekonomikontoret redogör för det ekonomiska utfallet per maj 2006 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen totalt.

ÄRENDE 4
Åtgärdsplan utifrån delårsbokslut april 2006.
Vid antagandet av delårsbokslut 1 2006 för kommunstyrelsen och
nämnderna beslutade kommunstyrelsen att uppdra till nämnderna för
kommunstyrelsen samt utbildning och kultur att inkomma med
åtgärdsplaner för hur de befarade underskotten hanteras, att redovisa
på kommunstyrelsens möte i juni.
Kommunchef Thord Wannberg har sammanställt en åtgärdsplan för
kommunstyrelsens verksamheter. Utbildnings- och kulturnämnden
behandlar sin åtgärdsplan vid junisammanträdet och delas ut direkt på
kommunstyrelsens sammanträde.
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ÄRENDE 5
Ansökan om medel ur investeringsbudget 2006.
Fullmäktige har beslutat att utöka 2006 års investeringsbudget med
4 mkr. Av dessa finns 679 tkr kvar för kommunstyrelsen att fördela.
Följande ansökning har inkommit:
Lösa ut leasingbilar

167 tkr

Även ansökan om Omdisponering av skollokal i Bergsjö för 330 tkr har
inkommit. Projektet presenteras på kommunstyrelsens sammanträde.

ÄRENDE 6
Ansökan om utökad driftsbudget 2006.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att
sammanträdesdagarna för myndighetsutskottet och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden behöver fördelas på två olika dagar på grund
av tidsåtgång och stort antal ärenden. Sammanträdena är tidigare
förlagd till samma dag.
Omsorgs- och arbetsmarknad ansöker om utökad
förtroendemannabudget för 2006 på grund av fler sammanträdesdagar
för omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens politiker (omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens protokoll § 78/2006).

ÄRENDE 7
Omföring budget 2006.
Följande omföringar mellan programpunkter bör justeras i budget 2006
avseende personal som budgeterats inom Omsorg & Arbetsmarknad
men placerats inom kommunstyrelsen.
Omsorg & Arbetsmarknadsnämnden
IFO minskas kostnader med

172 461 kr

Kommunstyrelsen
Gemensam administration ökas kostnader med 172 461 kr
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FORTS. ÄRENDE 7
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen genomför följande
överföringar mellan nämnderna:
Omsorg & Arbetsmarknadsnämnden
minskas kostnader med

172 461 kr

Kommunstyrelsen
ökas kostnader med
172 461 kr
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2006-05-23.)

ÄRENDE 8
Höjning av taxa för insamling och förbränning hushållssopor.
Regeringen beslutade i slutet av maj att införa förbränningsskatt på
hushållssopor att gälla från 2006-07-01. Även avgiftsnivåerna
fastställdes, spannet på skatten är mellan 89 kr/ton – 440 kr/ton,
beroende på om elenergi kan alstras i processen.
Kommunens sopor skickas till Sundsvall-Reko för förbränning. Den nya
sopförbränningsanläggningen är inte klar att tas i drift förrän vid
årsskiftet 2006/2007, vilket innebär att soporna delvis förbränns i gamla
anläggningen (som ej har elproduktion) och lagring i bal.
Reko har därför aviserat en höjning av förbränningskostnaden på grund
av den nya skattens införande på 250 kr/ton.
Detta innebär att taxan för insamling hushållsavfall måste höjas med
6 % från och med 2006-07-01, vilket innebär en merkostnad på c:a
12 kr/månad för ett normalt villaabonnemang.
Beslutsunderlag
Teknik & produktion/renhållning föreslår fullmäktige att höja ovan
nämnda taxa med 6 % från och med 2006-07-01 (Kaj Engströms
tjänsteutlåtande 2006-06-12).

ÄRENDE 9

62/2006

Information om nämndernas verksamhetsmål 2007-2009.
Kommunstyrelsen och utbildnings- och kulturnämnden redovisar sina
verksamhetsmål för perioden 2007-2009.
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ÄRENDE 10
Arbetsutskott under kommunstyrelsen.

ÄRENDE 11
Kvartalsrapport 1 2006 Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd redovisar kvartalsrapport
1 2006 för miljökontoret och räddningstjänstens verksamheter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen.

ÄRENDE 12

96/2006

Byte av mark i Morängsviken, Stocka.
Teknisk samordnare Göran Norling har tidigare presenterat förslag till
markbyte med Holmen Skog på 5,8 ha norr om Morängsviken i Stocka.
Förslaget bygger på att kommunen byter ett skogsområde mot ett
område i Morängsviken, Stocka, som kommunen kan exploatera som
tomtområde.
De fastigheter som kommunen kan byta med är Gingsta 1:24,
Gnarps-Böle 3:2 och Östanå 3:58.
Opartisk värdering av kommunens fastigheter och Holmens Skogs
fastighet har utförts.
Historik
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Teknik & Produktion att gå
vidare i förhandlingarna med Holmen Skog och upprätta förslag till
köpehandlingar till kommunstyrelsens nästa möte
(kommunstyrelsens protokoll § 69/2006).
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Teknik & Produktion att
fortsätta förhandlingarna (kommunstyrelsens protokoll § 111/2006).
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ÄRENDE 13
Utveckling av närvärme Bergsjö-Harmånger.
Fullmäktige har i § 81/2005 beslutat att Nordanstigs kommun övertar
ansvaret för driften av Mellanskogs Bränsle AB:s värmeanläggning i
Bergsjö från 1 januari 2006.
Investeringar och justeringar ska genomföras.
Teknisk samordnare Göran Norling föredrar ärendet.

ÄRENDE 14
Diskussion kring 2005 års kvalitetsredovisning för förskola och
grundskola i Nordanstig.
Utbildnings- och kulturförvaltningen har upprättat kvalitetsredovisning
för förskole- och skolverksamheten i Nordanstigs kommun.
Redovisningen har tidigare behandlats i kommunstyrelsen och i
fullmäktige.
Vid dagens sammanträde diskuteras rapporten.
Om ni inte har kvar rapporten så hör av er snarast till Eva
Engström.

ÄRENDE 15

505/2005

Motion om barnomsorgscheck.
Anna-Lena Arousell-Berglund (kd) och Peter Fagerhov (kd) har lämnat
en motion där de föreslår att kommunen inför en barnomsorgscheck för
att öka valfriheten inom barnomsorgen. Vidare föreslår de att
familjedaghem ska få bedrivas med egna barn och/eller andras samt
att dagbarnvårdare för sina egna förskolebarn har rätt till check
motsvarande om omsorgstid på 34 timmar/vecka och för sina skolbarn
rätt till check motsvarande 10 timmar/vecka om barnet har plats i det
egna hemmet.
Historik
1. Fullmäktige beslutar lämna motionen till utbildnings- och
kulturnämnden för utredning (fullmäktiges protokoll § 72/2005).
2. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att motionen avslås på
grund av det oklara rättsläget (utbildnings- och kulturnämndens
protokoll § 5/2006).
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FORTS. ÄRENDE 15
3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till utbildnings- och
kulturnämnden för vidare utredning med beaktande av de inkomna
namninsamlingarna samt om rättsläget har förändrats
(kommunstyrelsens protokoll § 26/2006).
4. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige avslår
motionen om barnomsorgscheck, eftersom rättsläget inte har
förändrats sedan frågan senast behandlades (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 36/2006).
5. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen
om barnomsorgscheck. Familjedaghem får bedrivas med egna barn
och andras. Motionen är därmed besvarad (kommunstyrelsens
protokoll § 90/2006).
6. Lärarförbundet i Nordanstig och Kommunal sektion 27 yrkar på
skadestånd om ärendet behandlas i fullmäktige eftersom ärendet i
nuvarande form inte är behandlat i samverkan med facken
(skrivelser från 2006-05-04).
7. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
beredning och möjlighet för de fackliga organisationerna att
förhandla enligt MBL (fullmäktiges protokoll § 31/2006).

ÄRENDE 16

79/2006

Motion om konstnärlig utsmyckning med tema folkmusik.
Charlotte Klötz (fp) har lämnat en motion med förslaget att Nordanstigs
kommun utlyser en tävling för konstnärer verksamma i Nordanstigs
kommun med temat: Folkmusik – konstnärlig utsmyckning i Bergsjö
samt att kommunen tar fram ett förslag till finansiering av denna
utsmyckning.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige uppdrar till
utbildnings- och kulturnämnden att genomföra en utredning med
hjälp av ekonomiska resurser från kommunstyrelsen. Presentera
denna utredning med kostnadsförslag till fullmäktige för
ställningstagande senast under september 2006 (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 32/2006).
2. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till budgetberedningen
för utredning (kommunstyrelsens protokoll § 91/2006).
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FORTS. ÄRENDE 16
3. Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen att anlita en extern
utredare för max 5000 kr som finansieras från kommunstyrelsens
förfogandemedel (budgetberedningens protokoll § 14/2006).

ÄRENDE 17

142/2006

Motion om partiell försäljning av Nordanstigs Bostäders
fastigheter.
Moderata fullmäktigegruppen har genom Ove Wallberg (m) lämnat en
motion där de föreslår att Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs
fullmäktige beslutar om partiell försäljning av bolagets
bostadsfastigheter i första hand i Strömsbruk och Stocka. Alternativt att
alla fastigheter ägda av Nordanstigs Bostäder AB i detta område
anmäls till försäljning.
Historik
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsens för
utredning (fullmäktiges protokoll § 16/2006).
2. Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till Nordanstigs
Bostäder AB för yttrande (kommunstyrelsens protokoll § 92/2006).

ÄRENDE 18

177/2006

Ansökan om bidrag Norrfjärns IF.
Föreningen Norrfjärns IF ansöker om 30 tkr i bidrag för att kunna
färdigställa renoveringen av NIF-gården. Föreningen beskriver en
omfattande verksamhet och stora ideella insatser i såväl verksamhet
som i renoveringen av NIF-gården.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden avslår ansökan om bidrag samt
överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande med
tanke på att ett beslut i den här typen av frågor kan vara
policyskapande (utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 70/2006).
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222/2006

Ansökan om överlåtelse av mark Ilsbo SK.
Ilsbo Sportklubb ansöker om att kommunen för en symbolisk summa
överlåter mark till klubben från fastigheten Ilsbo-Berge 2:28 norr om
Ilsbo-Berge s:2. Idrottsplatsen är belägen på fastigheten Ilsbo-Berge
s:2 som ägs av Berge-Hogland-Västtjärs samfällighet.
Ilsbo Sportklubb avser att bygga grusplan norr om ordinarie plan samt
att bygga större parkering söder om nuvarande plan.
Beslutsunderlag
Byggnadsnämnden är positiv till att mark från Ilsbo-Berge 2:28 överlåts
till Ilsbo Sportklubb. I första hand bör marken upplåtas genom arrendeeller nyttjanderättsavtal, i andra hand en försäljning
(byggnadsnämndens protokoll § 50/2006).

ÄRENDE 20
Ansökan om bidrag till arbetskooperativ, Föreningen ViGör.
Föreningen ViGör har ansökt om bidrag med 96 tkr.
Föreningen har bildats i syfte att främja sysselsättning och företagande
i kommunen genom att hitta nya målgrupper, verksamhetsområden
samt skapa mervärden med redan befintliga organisationer. De har
som mål att utvidga de kompetenser som finns tillgängliga och skapa
förutsättningar för företag att kunna tillföra sakkunskaper som saknas i
företaget.
Historik
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Vigör att presentera en
utvecklad kalkyl av föreningens egna insatser. Remittera ärendet till
Nordanstigs Utveckling och företagarföreningen för yttrande
(kommunstyrelsens protokoll § 46/2006).
2. Kalkyl från ViGör.
3. Nordanstigs Företagarförening anser att osund konkurrens
uppkommer eftersom föreningens verksamhet till största del
finansieras med arbetsmarknadspolitiska medel.
4. Nordanstigs Utveckling beslutar följa Nordanstigs
Företagarförenings synpunkter i frågan om att en risk finns för illojal
konkurrens i den verksamhet som ViGör tänker bedriva.
5. Kommunstyrelsen beslutar avslå Föreningen ViGörs ansökan om
bidrag (kommunstyrelsens protokoll § 84/2006).
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FORTS. ÄRENDE 20
Beslutsunderlag
Företagareföreningen meddelar att under förutsättning att inga
kontanta medel utbetalas från Nordanstigs kommun, ser inte
Nordanstigs företagareförening, föreningen ViGör som osunda
konkurrenter. I stället ser de med spänning på hur projektet ViGör kan
skapa företag och jobb i framtiden (Alf Bohlins skrivelse 2006-06-08).

ÄRENDE 21
Revisionens granskningsrapporter.
Revisionen har lämnat följande granskningsrapporter till
kommunstyrelsens för kommentarer:
Kommunstyrelsens ansvarsutövning 2005, Löpande redovisning och
intern kontroll 2005, årsredovisning 2005 samt information i
lönesystemet.
Rapporterna har lämnats till ledningsgruppen för beredning
Rapporterna och förslag till yttrande presenteras på kommunstyrelsens
sammanträde 7 september 2006.

ÄRENDE 22
Ansökan om bidrag O-ringen.
O-ringen Hälsingland 2006 ansöker om bidrag till infrastrukturen vid
O-ringens centralort i Mohed med 25 875 kronor. Nordanstig har sedan
tidigare beviljat bidrag med 50 000 kronor.
Beslutsunderlag
Nordanstigs Utveckling föreslår avslag till ytterligare stöd till O-ringen
då den anslagna budgeten redan är intecknad (Anders Nordéns
tjänsteutlåtande 2006-06-09).
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ÄRENDE 23
Medlem i Nordanstigs Företagareförening.
Nordanstigs Utveckling föreslår att Nordanstigs kommun går in som
medlem i Nordanstigs Företagareförening då medlemskapet stämmer
väl överens med kommunens näringslivspolitiska linje. Medlemskapet
är en insatskostnad på 200 kronor och en årsavgift på 300 kronor per
år (Anders Nordéns tjänsteutlåtande 2006-06-09).

ÄRENDE 24
Yttrande över dämning i Holmsjöarna.
Vid Östersunds tingsrätt, miljödomstolen, har Fortum Gereration AB
ansökt om tillstånd att till förmån för Stocka kraftverk, öka dämningen i
Holmsjöarna från nuvarande +8,05 m till + 8,43 m. Dessutom hr
bolaget yrkat att vissa föreskrifter för minimitappning skall upphävas.
Verksamheten uppges beröra fastigheterna Nordanstig Strömsbruk
1:1, 1:30, 1:31, 1:93 och 1:94 samt Nordanstig Stockviksstranden 1:1
och 1:49.
Synpunkter över ärendet kan lämnas senast 6 juli.
Till kommunstyrelsens sammanträde inkommer byggnadsnämnden
med förslag till yttrande.

ÄRENDE 25
Kurser och konferenser.
Följande utbildning har inkommit:
Kommek 2006. Kommunalekonomisk konferens och utställning på
MalmöMässan 23-24 augusti.

ÄRENDE 26
Delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 29-50.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 8-10.
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FORTS. ÄRENDE 26
Ekonomichef Margareta Tamm Persson:
Placering av likvida medel 2006-02-28, 2006-05-08, 2006-05-22 och
2006-06-02.

ÄRENDE 27
Delgivningar.
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting:
2006:28 Ny lag om lägenhetsregister.
Nordanstigs Bostäder AB: Protokoll från 2006-05-03 och 2006-05-10.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Protokoll från
2006-05-17.
X-Trafik AB: Protokoll från årsstämma 2006-04-28.
ABF: Allt fler måste få gå på ABF:s föreläsningar.
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet: Redovisning till EGkommissionen med förslag på nya områden och förslag till ändringar i
redan beslutade områden för bevarande av livsmiljöer samt vilda djur
och växter.
Förteckning över områden som bör beredas skydd samt justeringar av
områden som tidigare beretts skydd som särskilda skyddsområden
enligt fågeldirektivet.

ÄRENDE 28
Framställan om introduktionsinsatser för personer som fått
uppehållstillstånd.
Integrationsverket har inkommit med en framställan om
överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för personer
som har fått uppehållstillstånd.
Med anledning av den tillfälliga lagen om prövning av avvisnings- och
utvisningsbeslut, som riksdagen beslutade om den 15 november 2005,
kommer betydligt fler asylsökande att få uppehållstillstånd 2006 än
tidigare år. En konsekvens av beslutet är att Integrationsverket behöver
komma överens med kommunerna om ett snabbt mottagande av de
personer som fått uppehållstillstånd. Målet är att dessa så fort som
möjligt ska etablera sig på arbetsmarknaden och bli delaktiga i
samhället.
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FORTS. ÄRENDE 28
För Nordanstig innebär det 48 introduktionsplatser för vuxna och barn.
Fullmäktige har beslutat att av humanitära skäl ingå överenskommelse
med Integrationsverket om introduktionsplatser för ca 50 personer som
har fått uppehållstillstånd.
Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att organisera verksamheten.

ÄRENDE 29

9/2006

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. Extra ärenden kommer att behandlas så att de får
anmälas och sedan beslutar kommunstyrelsen om ärendet ska
betraktas som information, om ärendet ska utredas vidare eller om
ärendet ska överlämnas till annan nämnd.
Historik
Aktuell punkt från tidigare sammanträde:
Håkan Larsson (m) frågar om effektiva kostnader för kommunens
hemtjänst.
Åtgärd: Ärendet behandlas på kommunstyrelsen sammanträde i juni.

