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

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

ÄRENDE 3
Information från kommunchef.
Kommunchef Kerstin Oremark informerar.

ÄRENDE 4
Delårsbokslut per 30 juni 2009 för kommunstyrelsens
verksamheter.
Ledningskontoret har sammanställt delårsbokslut per 2009-06-30 samt
helårsprognos.
Helårsprognosen visar sammantaget för alla verksamheter inkl
affärsdrivande en avvikelse mot budget med + 393 tkr.
De största negativa avvikelserna gentemot budget härrör sig ifrån
följande verksamheter;
Vägar, vägbelysning samt Bygg- och plan.
Av de affärsdrivande verksamheterna är det När- och fjärrvärmen som
beräknas visa 100 tkr sämre plusresultat mot det budgeterade.
Kommunchef Kerstin Oremark föredrar prognosen för måluppfyllelse.
Sveriges kommuner och landsting meddelar att en del av
kommunernas medlemsavgifter kommer att återbetalas under året. Till
Nordanstigs kommun kommer 547 tkr att återbetalas.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson svarar på uppkomna frågor om
reglering i den ekonomiska redovisningen när det gäller
arbetsgivaravgifter.
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FORTS. ÄRENDE 4
Beslutsunderlag
Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att kommunstyrelsen godkänner
delårsbokslut per 2009-06-30 samt helårsprognos (Kerstin Oremarks
tjänsteutlåtande 2009-08-19).
Arbetsutskottets beslut
1. Uppdra till förvaltningen att föreslå en struktur och uppdrag för
ungdomsrådet.
2. Målet som avser bredbandsutbyggnad till 96 % bör kompletteras i
texten att målet nås till största delen genom ADSL-anslutningar.
3. Uppdra till ekonomikontoret att komplettera delårsbokslutet med de
547 tkr som Sveriges kommuner och landsting kommer att
återbetala.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna delårsbokslut per 30 juni 2009 samt helårsprognos för
kommunstyrelsens verksamheter

ÄRENDE 5
Delårsbokslut per 30 juni 2009 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2009-06-30 med
koncernredovisning samt helårsprognos.
Nämnderna visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot budget
Kommunstyrelsen
inkl affärsdrivande verksamheter
Utbildning & Kultur
Omsorg & Arbetsmarknad

940 tkr
- 1 906 tkr
- 4 340 tkr

Kommunen totalt visar en avvikelse mot budget på –5 306 tkr.
Budgeterat resultat för 2009 är 3 162 tkr . Prognos 20089 visar ett
beräknat resultat på – 5 615 tkr.
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FORTS. ÄRENDE 5
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
godkänner delårsbokslut per 2009-06-30 med koncernredovisning samt
helårsprognos. Föreslå åtgärdsplaner för hur de befarade underskotten
hanteras för avgörande i fullmäktige. Vid behov uppdra till nämnderna
att redovisa till kommunstyrelsen kompletteringar till åtgärdsplanerna
Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2009-09-02).

ÄRENDE 6
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret föredrar det ekonomiska utfallet per augusti 2009 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 7
Vision 2020 Nordanstigs kommun.
En arbetsgrupp bestående av representanter från näringslivet,
ungdomar, tjänstemän, politiker och föreningslivet, kallad
Visionsgruppen, har utarbetat ett förslag till Vision 2020 för Nordanstigs
kommun.
Förslaget har redovisats i kommunstyrelsen och i fullmäktige under
våren och är nu klart för antagande.
Näringslivschef Anders Nordén och kvalitets- och utvecklingsledare
Mona Franzén Lundin, som båda ingår i arbetsgruppen för
visionsarbetet, föredrar förslaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande som Vision 2020 för Nordanstigs kommun:
Nordanstig Naturligtvis
Här förverkligar du dina livsdrömmar.
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FORTS. ÄRENDE 7
Vision 2020
I Nordanstig kan du skapa det liv du vill. Här finns valfrihet, närhet till
natur och människor, fantastiska möjligheter till aktiv fritid och ett rikt
kulturliv.
Nordanstigsandan ger tillväxt och gör att företagande, skola, omsorg
och föreningsliv ständigt utvecklas och blommar.
Attraktiv boendemiljö finns mitt i den vackra naturen, från kust till berg
som vårdas ömt för framtida generationer.

ÄRENDE 8
Skattesats 2010.
Skattesatsen för nästkommande år ska fastställas av
kommunfullmäktige senast under november månad året innan.
Nuvarande skattesats för 2009 är fastställd till 22:40 kronor per
skattekrona. Arbetsutskottet enas om att föreslå oförändrad skattesats.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa skattesatsen för 2010 till 22:40 kronor per skattekrona
(oförändrad).

ÄRENDE 9
Fördelning av investeringsbudget 2009.
Fullmäktige beslutade i § 44/2009 att utöka investeringsbudgeten för
2009 samt uppdrog till kommunstyrelsen att fördela medlen.
Kommunstyrelsen beslutade i samma ärende att tillfälligt omfördela
investeringsmedel under året.
Kommunstyrelsen har därmed att fördela den utökade ramen på
1 885 tkr samt de återstående 5 tkr som kommunstyrelsen ännu ej
fördelat på specifika projekt.
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FORTS. ÄRENDE 9
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
tilldelar projektet Åtgärder för finngänglighetsanpassning 1 388 tkr.
Återstående 502 tkr föreslås att kommunstyrelsen fördelar vid senare
tillfälle (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2009-09-02).

ÄRENDE 10
Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har tidigare ansökt om en justering av den
interna låneräntan för upptaget lån hos Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsen beslut i § 110/2009 att avslå begäran om justering
av interna låneräntan med rekommendationen att Nordanstig Vatten
AB istället upptar lånet externt.
Nordanstig Vatten AB har nu inkommit med begäran om borgen
motsvarande befintligt kommunalt lån för bolaget.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunen som för
egen skuld ingå borgen för Nordanstigs Bostäder ABs låneförpliktelser
2009 upp till ett totalt högsta lånebelopp, borgensram, om 17 852 278
kr, jämte löpande ränta och kostnader. Ramen fördelas på följande lån
med följande villkor. Borgensramen på 17 852 178 kr gäller i 10 år fr o
m 2009. Därefter tas nytt beslut om så behövs. Nordanstigs Vatten AB
skall hålla investeringar med borgensåtagande försäkrade under hela
den tid borgen gäller. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
borgensförbindelsen (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2009-09-02).

ÄRENDE 11
Pandemiplan för Nordanstigs kommun.
Erfarenheter från tidigare influensapandemier talar för att alla
samhällssektorer riskerar att drabbas av en pandemi och därigenom
omfattande sjukfrånvaro bland anställda. Alla arbetsgivare, framförallt
inom viktiga samhällsfunktioner, bör ha beredskap och plan för hur
verksamheten skall bedrivas vid den typ av påfrestning som en
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FORTS. ÄRENDE 11
pandemi kan utgöra. Länsstyrelsen har även efterfrågat vilken
beredskap kommunerna har inför en ev pandemi.
Influensapandemiplanen har tagits fram under ledning av
säkerhetssamordnare Göran Bergsman respektive handläggare risk
och sårbarhetsanalyser Tomas Persson.
Förvaltningschef Mats Collin föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunchef Kerstin Oremark och förvaltningschef Mats Collin föreslår
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta
Influensapandemiplan för Nordanstigs kommun (Mats Collins
tjänsteutlåtande 2009-07-31).
Yrkanden
Ove Wallberg (M) yrkar bifall till planen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner
det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta pandemiplanen som en del av krisledningsplanen.

ÄRENDE 12
Klimat- och strategiplan för Nordanstigs kommun.
Nordanstigs kommun arbetar med att ta fram en
klimatstrategi/energiplan för kommunen. Arbetsutskottet har tidigare
valt Stig Jonsson (s) och Helena Bikoff (c) att ingå i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen har utarbetat ett förslag till klimatstrategi med
energiplan för 2009-2014. Planen har remitterats och yttranden har
inkommit från Länsstyrelsen Gävleborg och Naturskyddsföreningen
Nordanstig. Arbetsgruppen har inarbetat de inkomna yttrandena i
planen.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till Klimatstrategi med energiplan för Nordanstigs kommun
2009-2014.
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ÄRENDE 13
Begäran om anslag till Varselakuten.
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att kommunstyrelsen anslår
250 tkr till programpunkt 32 AMA för Varselakuten, ny verksamhet från
2009.
Förvaltningschef Mats Collin föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 38/2009.
2. Arbetsutskottet uppdrar till kommunchef Kerstin Oremark att bereda
ärendet (arbetsutskottets protokoll § 75/2009).
3. Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg föreslår att 60 tkr anslås
till omsorgs- och lärandenämndens AMA-verksamhet för 2009.
Omsorgs- och lärandenämnden förutsätts budgetera kostnaden
därefter (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2009-08-13).
4. Förvaltningschef Mats Collin föreslår att kommunstyrelsen anslår
136 tkr till omsorgs- och lärandenämndens AMA-verksamhet rör
2009 (Mats Collins tjänsteutlåtande 2009-08-26).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Inom budget 2009 omfördela 136 tkr från kommunstyrelsens konto
1120 till omsorgs- och lärandenämndens AMA-verksamhet.

ÄRENDE 14
Begäran om anslag till Vision 2020.
Visionsgruppen har utarbetat ett förslag till Vision 2020 för Nordanstigs
kommun enligt uppdrag från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har
att anslå medel för kostnaderna för arbetet, 250 tkr.
Beslutsunderlag
Näringslivschef Anders Nordéns tjänsteutlåtande 2009-08-11.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anslå 250 tkr för arbetet med Vision 2020 ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för 2009.
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ÄRENDE 15
Anpassning av förvaltningsorganisationen.
Kommunchef Kerstin Oremark föredrar ärendet.

ÄRENDE 16
Remiss: Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser.
Vägverket har utarbetat ett förslag till nya hastighetsgränser på det
statliga vägnätet i Dalarna, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands
län som ställts ut på remiss under tiden 17 augusti till 28 september
2009.
Beslutsunderlag
Trafik- och energisamordnare tjänsteutlåtande 2009-08-18.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Tillstyrka upprättat förslag till nya hastighetsgränser med följande
undantag:
Väg 305, delsträckan Friggesund – 1900 m söder väg 307 föreslås
behålla nuvarande hastighetsgräns 90 km/tim.
Delsträckan Hassela – Västernorrlands länsgräns föreslås höjas till 80
km/tim.
Väg 307, delsträckan Hassela – Älgered föreslås behålla nuvarande
hastighetsgräns 90 km/tim.
Delsträckan Bergsjö Lindsta föreslås behålla nuvarande
hastighetsgräns 90 km/tim.
Väg 758, delsträckan Gia – Ilsbo föreslås behålla nuvarande
hastighetsgräns 90 km/tim.
Delsträckan Ilsbo – Bergsjö föreslås behålla nuvarande
hastighetsgräns 90 km/tim.
Delsträckan Bergsjö – Gnarp föreslås höjas till 80 km/tim.
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ÄRENDE 17
Remiss: Förvaltningsplan för Bottenhavets vattendistrikt.
Vattenmyndigheten Bottenhavet och Länsstyrelsen Västernorrland har
ställt ut ett förslag till Förvaltningsplan Bottenhavets vattendistrikt.
Samrådmaterialet är ute på remiss under perioden 1 mars –
1 september 2009.
Sveriges Kommuner och Landsting har utarbetat ett förslag till yttrande
som de lämnat till kommunerna att ta del av.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att kommunen ställer sig bakom Sveriges
kommuner och landstings förslag till yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Nordanstigs kommun ställer sig bakom Sveriges Kommuner och
Landstings förslag till yttrande över Förvaltningsplan Bottenhavets
vattendistrikt.

ÄRENDE 18
Val av vice ordförande i BRÅ- och folkhälsorådet.
BRÅ- och folkhälsorådet har tre ledamöter varav en är ordförande samt
en ersättare. Kommunstyrelsen behöver välja en vice ordförande för
återstoden av mandatperioden.
Per-Åke Kardell (C)
Ordförande
Sven-Åke Eriksson (C)
Dick Lindkvist (S)
Monica Olsson(S)
Ersättare
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ÄRENDE 19
Markbyte mellan Nordanstigs kommun och Holmen Skog AB.
Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg har på uppdrag av
arbetsutskottet förhandlat med Holmen Skog AB om byte av mark
mellan Nordanstigs kommun och Holmen Skog AB.
Förhandlingarna är klara när det gäller byte av mark för Holms kulturoch fornminnesförening samt för Svartberget i Hassela, Hälsinglands
Medeltid.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg föreslår markbyte som en
kultursatsning från Nordanstigs kommuns sida enligt följande:
Nordanstigs kommun överlåter del av Gingsta 1:24 till Holmen Skog AB
i utbyte av del av fastigheten Holmgården i Harmånger samt del av
Svartberget i Hassela (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2009-09-02).

ÄRENDE 20

Kl. 13:00

Besök av revisionen.
Kommunens revision besöker kommunstyrelsen. Vid träffen vill
revisionen diskutera kommunstyrelsens verksamhet, både nuläge och
framtida viktiga frågor. Revisionen har lämnat några frågor som
underlag för diskussionen.

ÄRENDE 21
Kommunanalys för Nordanstigs kommun.
Johan Skeri från Öhrlings PricewaterhouseCoopers besöker
kommunstyrelsen och föredrar en kommunanalys för Nordanstigs
kommun.

ÄRENDE 22
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll:
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2009-08-20.
Hälsingerådet 2009-05-27.
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FORTS. ÄRENDE 22
Övrigt:
Hälsingeutbildning Ekonomisk förening: Årsredovisning 2008.
Migrationsverket: Informations- och prognosbrev om asyl- och
flyktingmottagande 2009 och 2010.
Meddelande till kommuner enligt beslut i kommunstyrelsen § 138/2009
om Nordanstigs kommuns syn på ny regionkommun.

ÄRENDE 23
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 49-52/2009.
Arbetsutskottets protokoll §§ 98-100/2009.
Anställningar i projektet Hälsinglands Medeltid.
Kommunchef Kerstin Oremark:
Beställning av kommunanalys för Nordanstig samt konsultation i
ärendet.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 24
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.
Vid kommunstyrelsen möte 20 augusti 2009 frågade BengtOla Olsson (S) om köpeskillingen från kommunens försäljning av
Schönströmska huset i Bergsjö har tillfallit Schönströmska fonden eller
Nordanstigs kommun. Kommunstyrelsen beslutade att frågan besvaras
på kommunstyrelsens sammanträde 10 september 2009.

