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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Anders Broberg (C).

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med eventuella
förändringar.

ÄRENDE 3
Information från kommunchef.
Kommunchef Kerstin Oremark informerar.

ÄRENDE 4
Vision Nordanstig 2020.
Visionsgruppen besöker kommunstyrelsen och redovisar sitt arbete.

ÄRENDE 5
Åtgärder budget 2009.
I samband med förstärkt månadsuppföljning per mars 2009
(ks 23 april) beslutade kommunstyrelsen att uppdra till nämnderna att
omgående redovisa förslag till åtgärder för att hålla budget år 2009.
Vid arbetsutskottets sammanträde 14 maj uppdrogs till
ledningsgruppen att på kommunstyrelsens möte 4 juni presentera en
handlingsplan för kostnadsreduceringar under åren 2009-2012 med
konsekvensbeskrivning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 19 maj uppdrogs till utbildningsoch kulturnämnden och omsorgs- och lärandenämnden att på
kommunstyrelsens möte 4 juni 2009 lämna rapport om åtgärder för att
klara budget 2009.
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ÄRENDE 6
Budgetramar och fullmäktiges mål för 2010.
Arbetsutskottet har utarbetat förslag till budgetramar och fullmäktigemål
för 2010. Förslaget har utarbetats i samarbete med nämndernas
ordföranden och redovisats för fullmäktige presidium.
Förslagen till fullmäktigemål har behandlats av fullmäktige i form av en
direktivdiskussion. Utifrån direktivdiskussionen har arbetsutskottet
utarbetat ett förslag till fullmäktigemål för 2010.
Verksamhetsplanen som antogs i samband med budget för 2009 är
fastställd till 455 mkr för 2010 och 465 mkr för 2011.
Enligt tidsplanen för budgetarbetet ska förslag lämnas till
kommunstyrelsen 4 juni för antagande i fullmäktige 22 juni 2009.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar de ekonomiska
förutsättningarna med en prognos för utfallet på helår för 2009 utifrån
utfallet per april månad.
Utifrån arbetsutskottets uppdrag 7 maj 2009 föredrar förvaltningschef
Annkristine Elfvendal beräknade investeringskostnader utom- och
inomhus, besparingseffekter samt påverkan på utbildningens kvalitet
utifrån förvaltningens förslag till långsiktig, heltäckande skolstruktur för
kommunen. Beräkningarna omfattar även Fröstuna skola. Förslaget
innebär en förändring i Lokalresursplanen som ska behandlas av
kommunstyrelsen 19 maj 2009.
Ledningsgruppen föreslår att en samlad ram antas i fullmäktige i juni
2009 i stället för en ram för varje nämnd.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till ledningsgruppen att på
kommunstyrelsens möte 4 juni presentera en handlingsplan för
kostnadsreduceringar under åren 2009-2012 med
konsekvensbeskrivning. Överlämna förslag till justerad
Lokalresursplan till kommunstyrelsens sammanträde 19 maj 2009.
Uppdra till ledningsgruppen att utarbeta förslag till budget på
programpunktsnivå (arbetsutskottets protokoll § 85/2009).
2. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2009-05-26.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta budgetram 2010 för samtliga nämnder på 411, 6 mkr.
2. Anta följande fullmäktigemål för 2010:

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2009-05-28

5 (11)

FORTS. ÄRENDE 6
Stödja barn och ungas utveckling
Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka med
strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar
grundskolan.
Under perioden 2009-2011 ska debutåldern hos ungdomar
senareläggas med 6 månader för bruk av tobak, alkohol och andra
droger och användandet ska minska. Kommunen ska verka för ett
narkotikafritt Nordanstig.
Aktiv kultur och fritid
Varje år stödja 1-3 kulturprojekt som i sin struktur långsiktigt kan leda
till ett ”varumärke” för Nordanstig.
Bo och verka lokalt och globalt
Under 2010 utveckla de allmänna kommunikationerna för att underlätta
pendling inom arbetsmarknadsregionen.
Långsiktig hållbar utveckling
Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare
ska öka under åren 2009-2011.
Trygg inom omsorgen
Andelen omsorgstagares upplevelse av trygghet ska öka under åren
2009-2011.
Stärka näringslivsklimat och egen försörjning
Under 2010 ska beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till
tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda

ÄRENDE 7
Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.
Utbildnings- och kulturchef Annkristine Elfvendal har tidigare föredragit
det arbete som genomförts under 2008 med utredningar och
arbetsgrupper för att forma en framtida skolstruktur.
Utredningsarbetet har lett till att utbildnings- och kulturnämnden
föreslår att skolstrukturen ska bestå av ett högstadium i kommunen
med placering i Bergsjö från och med 2011 (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 29/2008).
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FORTS. ÄRENDE 7
När nämndsförslaget presenterades i arbetsutskottet 7 maj 2009
uppdrogs till nämnden att presentera kostnadsberäkningar på förslaget
om en högstadieskola i kommunen samt på förslaget om två 6-9-skolor
i kommunen.
Utifrån arbetsutskottets uppdrag föredrar förvaltningschef Annkristine
Elfvendal beräknade investeringskostnader utom- och inomhus,
besparingseffekter samt påverkan på utbildningens kvalitet utifrån
förvaltningens förslag till långsiktig, heltäckande skolstruktur för
kommunen. Beräkningarna omfattar även Fröstuna skola. Förslaget
innehåller en förändring i Lokalresursplanen som innebär bland annat
innebär att verksamheten i Bringsta skola i Harmånger flyttas till
Backens skola samt att c-skolan i Bergsjö blir kommunens enda 7-9skola från 2011.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige antar skoloch lokalresursplan för Nordanstigs kommun 2009-2014
(utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 7/2009).
2. Arbetsutskottet beslutar att ärendet behandlas på arbetsutskottets
nästa sammanträde (arbetsutskottets protokoll § 18/2009).
3. Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen
(arbetsutskottets protokoll § 56/2009).
4. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningschef Annkristine
Elfvendal att till kommunstyrelsens möte 19 maj redovisa
konsekvenserna av att införa två skolor med årskurserna 6-9.
Kommunstyrelsen lägger stor vikt vid att allt beslutsmaterial biläggs
inför sammanträdet (kommunstyrelsens protokoll § 64/2009).
5. Fullmäktige beslutade anta förslag till skolplan för Nordanstigs
kommun 2009-2014 (fullmäktige 2009-05-11).
Kommunstyrelsens beslut
Överlämna det förslaget på ny Lokalresursplan till utbildnings- och
kulturnämnden för yttrande. Ärendet kommer att behandlas igen på
kommunstyrelsens möte 4 juni 2009.

ÄRENDE 8
Begäran om justering av intern låneränta för Nordanstig Vatten
AB.
Nordanstig Vatten AB ansöker om en justering av den interna
låneräntan för upptaget lån hos Nordanstigs kommun.
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FORTS. ÄRENDE 8
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunen avslår
begäran med rekommendationen att Nordanstig Vatten AB istället
upptar lånet externt.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avslå begäran om justering av interna låneräntan med
rekommendationen att Nordanstig Vatten AB istället upptar lånet
externt.

ÄRENDE 9
Allmänna ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun.
Ett av fullmäktiges främsta mål är att debutåldern för bruk av tobak,
alkohol och andra droger hos ungdomar ska höjas med 6 månader och
användandet ska minska.
I stävan att nå det har kommunstyrelsen antagit målet att utarbeta en
allmän ordningsstadga med bl.a. förbud mot förtäring av alkohol på
allmän plats.
Ledningskontoret har sammanställt ett förslag till allmänna
ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun.
Förslaget har behandlats i BRÅ- och folkhälsorådet som föreslår att
§ 12 som behandlar förtäring av alkohol, endast ska gälla på vissa
platser. Platserna behöver namnges eller framgå av en bifogad karta.
Arbetsutskottets beslut
Invänta BRÅ- och folkhälsorådets beredning av ärendet med
målsättningen att ordningsföreskrifterna kan behandlas i
kommunstyrelsen 4 juni 2009.

ÄRENDE 10
Årsredovisning för Fjärrvärmeverksamheten 2008.
Ekonomikontoret har sammanstället ett förslag till årsredovisning för
fjärrvärmeverksamheten för år 2008.
Verksamheten visar ett negativt resultat med 1 165 tkr.
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FORTS. ÄRENDE 10
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning för fjärrvärmeverksamheten för år 2008,
Nordanstigs kommun (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2009-05-26).

ÄRENDE 11
Årsredovisning för Inköp Gävleborg 2008.
Inköp Gävleborg har inkommit med årsredovisning 2008 för sin
verksamhet.

ÄRENDE 12
Kommunal borgen för Samkraft AB.
Samkraft AB har inkommit med ansökan om kommunal borgen.
Nordanstigs kommun är delägare i Samkraft AB med en ägarandel på
1,25 %. Det totala borgensbeloppet är 150 000 tkr som fördelas
proportionellt mellan aktieägarna.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Som för egen skuld ingå borgen för Samkraft AB:s låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 2 mkr samt uppdra till firmatecknarna
att underteckna handlingarna.

ÄRENDE 13
Remiss: Länsgemensamma tillämpningsanvisningar för
färdtjänst.
X-Trafik AB har utarbetat förslag till länsgemensamma
tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Förslaget har lämnats till
kommunen på remiss och yttrande ska lämnas senast 15 juni 2009.
Omsorgs- och lärandenämnden inkommer med förslag till yttrande.
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ÄRENDE 14
Remiss: Trygg med vad du äter – nya möjligheter för säkra
livsmedel och hållbar produktion.
Jordbruksdepartementet har lämnat betänkandet Trygg med vad du
äter – nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion, till
kommunen för yttrande. Nordanstigs kommun är enda remissinstansen
bland kommunerna i Gävleborgs län. Yttrande över betänkandet ska
lämnas senast 2009-06-01.
Anstånd på remisstiden är beviljad till 5 juni 2009.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till samhälllsbyggnadschef Thord Wannberg att tillsammans
med norrhälsinge miljökontor utarbeta ett förslag till yttrande till
kommunstyrelsen möte 4 juni 2009.

ÄRENDE 15
Ansökan om bidrag, Mellanfjärdens fiskehamnsförening.
Mellanfjärdens fiskehamnförening ansöker om bidrag till
bygglovsavgiften samt bidrag till hyra av sopcontainer.
Bygglovsavgiften på 2 940 kronor avser tillbyggnad av hygienutrymmet
i det redan befintliga servicehuset till båtgästhamnen.
Föreningen ansöker även om bidrag till hyra av sopcontainer som står
uppställd vid gästhamnen. Containern är avsedd till gästhamnens
båtgäster men används även av andra sommarboende samt bilburna
turister.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar remittera ärendet till renhållningen för
yttrande över ansökan om bidrag till sopcontainer samt remittera
ärendet till ledningskontoret för yttrande över bidrag till
bygglovsavgiften (arbetsutskottets protokoll § 117/2008).
2. Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet till renhållningen för
utredning av sommarhushållens avfallsmöjligheter på öarna.
Rapport på arbetsutskottets möte 19 maj 2009 (arbetsutskottets
protokoll § 6/2009).
3. Arbetsutskottet förslår att kommunstyrelsen beslutar bevilja bidrag
till bygglovsavgiften på 2 940 kronor då byggnationen tillgodoser
kommunens turistiska verksamhet (arbetsutskottets protokoll
§ 6/2009).
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FORTS. ÄRENDE 15
4. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till arbetsutskottet
med uppdraget att utarbeta principer för turistisk verksamhet
(kommunstyrelsens protokoll § 11/2009).
5. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att lämna förslag
på formulering av turistisk verksamhet (arbetsutskottets protokoll
§ 25/2009).
6. Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg föreslår att renhållningen
bidrar med 3 172 kronor plus moms per år i 2009 års kostnadsnivå.
Fiskehamnsföreningen kan debitera renhållningen en gång per år.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avslå ansökan om bidrag för hyra av container.

ÄRENDE 16
Ansökan om handikappanpassning av badstranden i Sörfjärden.
Styrelsen för Intresseföreningen i Sörfjärden föreslår att kommunen
anordnar en handikappramp på badstranden i Sörfjärden för att erbjuda
handikappade en möjlighet att nå stranden. En ramp skulle även
underlätta framkomligheten för barnvagnar, rullstolar och rullatorer.
Handikapprådet har yttrat sig i ärendet och ställer sig positiva till
förslaget om träramp på badstranden.
Yrkanden
Ove Wallberg (M) yrkar avslag på framställan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner
det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunen ser för närvarande ingen möjlighet att bistå med hjälp till en
träramp på badstranden i Sörfjärden och avslår därför framställan.
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ÄRENDE 17
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 23-24/2009.
Arbetsutskottets protokoll §§ 75-85/2009.
Nya tillsvidareanställningar under april och maj 2009.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 18
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll:
Ägarstämma Nordanstigs Fastighets AB 2009-05-11.
Norrhälsinge- miljö- och räddningsnämnd 2009-05-14.
Årsstämma i X-Trafik AB 2009-04-23.
Årsredovisning 2008 för X-Trafik AB.
Sveriges kommuner och landsting: Ekonomirapporten.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 19
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. 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.

