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Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Boerje Bohlin
Ordförande

ÄRENDE 1
Upprop, av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare:

ÄRENDE 2
Allmänhetens frågestund.
Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter,
ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder,
bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och ledande
tjänstemän.

ÄRENDE 3
Omprövning av skolstrukturbeslut.
Ove Wallberg (-) lämnade på arbetsutskottets möte 11 mars 2010 ett
yrkande om att skolstrukturbeslutet i Nordanstig ska omprövas.
Beslutet togs i fullmäktige 2009-06-22, § 45 där en Lokalresursplan för
Nordanstigs kommun för tiden 2009-2014 antogs. Planen innebär
bland annat att kommunen från 2011 får ett högstadium placerat i
Bergsjö.
Förvaltningschef Annkristine Elfvendal fördrar de nuvarande
förutsättningarna när det gäller kommunens elevunderlag samt
kommunens ekonomiska förutsättningar. Vidare föredras kommande
lagändringar inom skolans verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar att yrkandet ska behandlas på
arbetsutskottets nästa sammanträde 15 april 2010 (arbetsutskottets
protokoll § 48/2010).
2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar öppna
ärendet om kommunens skolstruktur för en redovisning av
Framtidens skola och de nuvarande förutsättningarna när det gäller
kommunens elevunderlag. Därefter kan ställningstagande tas om
ärendet ska omprövas eller inte (arbetsutskottets protokoll
§ 72/2010).
3. Protokoll fört vid central samverkan 2010-04-27.

FORTS. ÄRENDE 3
Yrkanden
Håkan Larsson (M) yrkar avslag på att ärendet ska omprövas.
Ove Wallberg (-) yrkar att fullmäktiges beslut § 45/2009 upphävs samt
att verksamheten ska bedrivas med en högstadieskola placerat på två
orter, Bergsjö och Harmånger.
Bengt-Ola Olsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden utser Ove Wallbergs yrkande som huvudförslag. Ett
motförslag skall utses.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Håkan
Larssons avslagsyrkande och finner Håkan Larssons avslagsyrkande
antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Håkan Larssons avslagsyrkande röstar Ja.
Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med fyra Ja-röster för Håkan Larssons avslagsyrkande mot nio Nejröster för arbetsutskottets förslag antar kommunstyrelsen
arbetsutskottets förslag som motförslag (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och
arbetsutskottets förslag och finner Ove Wallbergs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Ove Wallbergs yrkande röstar Ja.
Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster för Ove Wallbergs yrkande mot sex Nej-röster för
arbetsutskottets förslag antar kommunstyrelsen Ove Wallbergs
yrkande (se omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Upphäva fullmäktiges beslut § 45/2009 i den del som styr
nedläggning av Backens skola från läsåret 2011.
2. Verksamheten ska bedrivas med en högstadieskola placerat på två
orter, Bergsjö och Harmånger.

FORTS. ÄRENDE 3
Reservation
Håkan Larsson (M), Monica Olsson (S), Sven-Erik Sjölund (S),
Katarina Bylin (S), Bengt-Ola Olsson (S) och Stig Jonsson (S)
reserverar sig mot beslutet.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 11:40-11:50 för politiska
överläggningar.

ÄRENDE 4
Direktivdiskussion om fullmäktiges mål 2011.
Beredningsgruppen för mål och budget 2011 har överlämnat ett
grundmaterial för fullmäktiges mål 2011.
Kommunstyrelsen och dess arbetsutskott har diskuterat förslag till
fullmäktiges mål 2011 med beaktning av de ekonomiska förutsättningar
som nu gäller. Avsikten är att målen och ramarna för 2011 kommer till
fullmäktige för antagande 21 juni 2010.
Förslaget är att fullmäktiges mål för 2010 även ska gälla för 2011 och
lämnas till fullmäktige för direktivdiskussion:
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.

FORTS. ÄRENDE 4
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 5
Årsredovisning 2009 Bergsjö Närvärme KB.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsredovisning för
Bergsjö Närvärme KB för år 2009.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet och ändringar
i balansräkningen.
Kommunstyrelsen undertecknar årsredovisningen.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning 2009 för Bergsjö Närvärme KB
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2010-04-07).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2009 för Bergsjö Närvärme KB (arbetsutskottets protokoll
§ 63/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2009 för Bergsjö Närvärme KB.

ÄRENDE 6
Årsredovisning 2009 MittSverige Vatten AB.
Styrelsen och verkställande direktören för MittSverige Vatten AB har
lämnat årsredovisning för 2009.
Årets resultat är 0.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning 2009 för MittSverige Vatten AB (arbetsutskottets
protokoll § 64/2010).

FORTS. ÄRENDE 6
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2009 för MittSverige Vatten AB.

ÄRENDE 7
Ökat anslag till räddningstjänsten i Hassela.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har beslutat dra ner
bemanningen vid Hassela deltidsbrandkår. Detta innebär att kåren inte
kan genomföra räddningsarbete med rökdykning.
Räddningschef Lennart Juhlin och ordföranden i norrhälsinglands miljöoch räddningsnämnd Bente Sandström (S) har tidigare besökt
kommunstyrelsen för att informera om indragningens påverkan på
verksamheten.
Beräknad kostnad för att upprätthålla nuvarande bemanning beräknas
till 400 tkr på helår, 280 tkr för resterade del av 2010.
Ledningsgruppen föreslår att bidraget på 280 tkr finansieras ur
kommunstyrelsens förvaltnings administration.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att föra dialog med
Hudiksvalls kommun om neddragningarna inom Hasselas
deltidsbrandkår (arbetsutskottets protokoll § 177/2009).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige tillskjuter 75 tkr till
norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, om det behövs, för att
upprätthålla bemanningen för att klara rökdykning i Hassela
(arbetsutskottets protokoll § 177/2010).
3. Kommunstyrelsens beslutar bjuda in räddningschef Lennart Juhlin
och Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämndens ordförande
Bente Sandström till kommunstyrelsen för en dialog
(kommunstyrelsens protokoll § 9/2010).
4. Kommunstyrelsen beslutar godkänna informationen
(kommunstyrelsens protokoll § 19/2010).
5. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar tillskjuta
400 tkr till räddningstjänsten i Hassela för att bibehålla nuvarande
bemanning. Denna ekonomiska förstärkning avser år 2010 i
avvaktan på att samarbetsavtalet mellan Nordanstigs och
Hudiksvalls kommuner regleras. Uppdra till ledningsgruppen att
föreslå finansiering (arbetsutskottets protokoll § 64/2010).

FORTS. ÄRENDE 7
Yrkanden
Håkan Larsson (M) yrkar avslag med motiveringen att det är
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd är ansvarig för
verksamheten.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall till ledningsgruppens förslag att bidra
med 280 tkr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
Håkan Larssons avslagsyrkande och finner Sven-Åke Erikssons
yrkande antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Tillskjuta 280 tkr till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd,
räddningstjänsten i Hassela för att bibehålla nuvarande bemanning.
Denna ekonomiska förstärkning avser år 2010 i avvaktan på att
samarbetsavtalet mellan Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner
regleras.
Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens förvaltning administration.
Jäv
Stig Jonsson (S) anmäler sig jävig och deltar varken i överläggningen
eller beslutet.
Åke Bertils (S) går in som ersättare.

ÄRENDE 8
Borgen, Jättendals Sockenförening.
Jättendals Sockenförening Ek. förening ansöker om ett tillfälligt,
räntefritt lån om 115 tkr för att täcka ingående moms för
Jättendalsmackens start.
Efter beredning av ärendet och samtal med sökanden har ansökan
ändrats till att söka om kommunal borgen för samma belopp.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
beslutar att som för egen skuld ingå borgen för Jättendals
Sockenförening Ekonomisk Förening upp till ett totalt högsta
lånebelopp i Handelsbanken, Bergsjö, borgensram om 115 tkr,
jämte löpande ränta och kostnader. Borgensram på 115 tkr gäller i
3 mån fr o m beslut. Därefter tas nytt beslut om så behövs.
Jättendal Sockenförening Ekonomisk Förening skall hålla

investeringar med borgensåtagande försäkrade under hela den tid
borgen gäller. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
borgensförbindelsen. (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2010-04-08).
2. Arbetsutskottets protokoll § 65/2010.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Som för egen skuld ingå borgen för Jättendals Sockenförening
Ekonomisk Förening upp till ett totalt högsta lånebelopp i
Handelsbanken, Bergsjö, borgensram om 115 tkr, jämte löpande
ränta och kostnader.
2. Borgensram på 115 tkr gäller i 3 mån fr o m beslut. Därefter tas nytt
beslut om så behövs.
3. Jättendal Sockenförening Ekonomisk Förening skall hålla
investeringar med borgensåtagande försäkrade under hela den tid
borgen gäller.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.

ÄRENDE 9
Länsgemensamma tillämpningsanvisningar för färdtjänst.
Enligt avtal som har tecknats mellan X-Trafik AB, kommunerna och
landstinget om den anropsstyrda trafiken, skall enhetliga regelverk
inom de olika trafikslagen eftersträvas i syfte att bland annat minska
kostnaderna och förenkla för resenärerna.
I länet finns en partsgemensam samrådsgrupp för färdtjänst som på
uppdrag av kollektivtrafikberedningen tagit fram förslag till
länsgemensamma tillämpningsanvisningar. Förslaget har under våren
2009 varit ute på remiss.
Samrådsgruppen har överlämnat förslaget till tillämpningsanvisningar
för färdtjänst, till länets kommuner för ställningstagande och beslut.
Tillämpningsanvisningarna föreslås av samrådsgruppen träda i kraft
den 1 april 2010.

FORTS. ÄRENDE 9
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige antar de av
X-Trafik AB:s samrådsgrupps föreslagna tillämpningsanvisningarna
för färdtjänst, att gälla från 1 oktober 2010 samt att omsorgs- och
lärandenämnden får uppdraget att utforma erforderliga riktlinjer för
bedömning av rätt till färdtjänst (omsorgs- och lärandenämndens
protokoll § 35/2010).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta de av X-Trafik
AB:s samrådsgrupps föreslagna tillämpningsanvisningarna för
färdtjänst, att gälla från 1 oktober 2010 samt att omsorgs- och
lärandenämnden får uppdraget att utforma erforderliga riktlinjer för
bedömning av rätt till färdtjänst (arbetsutskottets protokoll
§ 74/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta de av X-Trafik AB:s samrådsgrupps föreslagna
tillämpningsanvisningarna för färdtjänst, att gälla från 1 oktober 2010
samt att omsorgs- och lärandenämnden får uppdraget att utforma
erforderliga riktlinjer för bedömning av rätt till färdtjänst.

ÄRENDE 10
Länsgemensam färdtjänsttaxa.
Kollektivtrafikberedningen har i beslut den 15 juni 2008 § 55 uppdragit
till länets samrådsgrupp för färdtjänst och sjukresor att ta fram förslag
till länsgemensam färdtjänsttaxa. Beslut om färdtjänsttaxa är en fråga
för respektive kommuns kommunfullmäktige.
Länets kommuner har ett gemensamt beställningssystem för färdtjänst.
I detta system tillämpas idag nio olika kommunala färdtjänsttaxor.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige beslutar
anta den av X-Trafik AB:s samrådsgrupps föreslagna
länsgemensamma färdtjänsttaxan, att gälla från och med 1 oktober
2010 dock med ändring enligt följande:
Resor i kommuner utanför Gävleborgs län =
vistelsekommunens färdtjänsttaxa ska gälla.
(omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 34/2010)
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar den av X-Trafik AB:s
samrådsgrupps föreslagna länsgemensamma färdtjänsttaxan, att
gälla från och med 1 oktober 2010 (arbetsutskottets protokoll
§ 73/2010).

FORTS. ÄRENDE 10
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta den av X-Trafik AB:s samrådsgrupps föreslagna
länsgemensamma färdtjänsttaxan, att gälla från och med 1 oktober
2010.

ÄRENDE 11
Uppföljningsansvar för ungdomar 16-20 år.
Revisionen har genomfört en rapport Granskning av det kommunala
uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år.
Rapporten har översänts till omsorgs- och lärandenämnden för
kommentarer och till kommunstyrelsen och fullmäktiges presidium för
kännedom.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till omsorgs- och
lärandenämnden att lämna kommentarer över rapporten till
kommunstyrelsen (kommunstyrelsens protokoll § 23/2010).
2. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige beslutar att
det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år skall
finnas inom omsorgs- och lärandenämndens reglemente (omsorgsoch lärandenämndens protokoll § 37/2010).
3. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna
omsorgs- och lärandenämndens kommentarer över rapporten
(arbetsutskottets protokoll § 75/2010).
4. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att det kommunala
uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år skall finnas inom
omsorgs- och lärandenämndens reglemente (arbetsutskottets
protokoll § 75/2010).
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna omsorgs- och lärandenämndens kommentarer över
rapporten.

FORTS. ÄRENDE 11
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Det kommunala uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år skall
finnas inom omsorgs- och lärandenämndens reglemente.

ÄRENDE 12
Revidering av föreningsbidragsnormer.
Utbildnings- och kulturnämnden har med anledning av
kommunfullmäktiges övergripande mål sett över de nuvarande
bidragsnormerna för föreningar och organisationer i Nordanstigs
kommun.
Ett av kommunfullmäktiges mål är att under perioden 2009-2011 ska
debutåldern för bruk av tobak, alkohol och andra droger hos ungdomar
senareläggas med 6 månader och användandet ska minska samt att
kommunen ska verka för ett narkotikafritt Nordanstig Detta mål bör
beaktats när det gäller förutsättningarna för att föreningarna ska
erhålla bidrag.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige upphäver
beslutet taget den 18 maj 2005, § 54 samt antar de reviderade
bidragsnormerna för föreningar och organisationer inom
Nordanstigs kommun (utbildnings- och kulturnämndens protokoll
§ 23/2010).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar de reviderade
bidragsnormerna för föreningar och organisationer inom
Nordanstigs kommun. Tidigare bidragsnormer, beslutade i
fullmäktige § 54/2005, upphör därmed att gälla (arbetsutskottets
protokoll § 76/2010).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.

FORTS. ÄRENDE 12
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta de reviderade bidragsnormerna för föreningar och
organisationer inom Nordanstigs kommun.
2. Tidigare bidragsnormer, beslutade i fullmäktige § 54/2005, upphör
därmed att gälla.

ÄRENDE 13
Köp av mark i Mellanfjärden.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunen köper del av Dvästa
5:31 i Jättendals församling för 30 000 kronor. Avsikten med markköpet
är reservmark för framtida utbyggnad av reningsverket i Mellanfjärden.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att fullmäktige godkänner köpet.
Samhällsbyggnadskontorets Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar köpa del av fastigheten
Dvästa 5:31 i Jättendal av Anders Hammare, Torsten Hammar och
Sören Hammar. Fastställa köpesumman till 30 000 kronor. Godkänna
upprättade köpehandlingar. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
köpehandlingarna (arbetsutskottets protokoll § 56/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Köpa del av fastigheten Dävsta 5:31 i Jättendal av Anders
Hammare, Torsten Hammar och Sören Hammar.
2. Fastställa köpesumman till 30 000 kronor.
3. Godkänna upprättade köpehandlingar.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

ÄRENDE 14
Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.

FORTS. ÄRENDE 14
Beslutsunderlag
1. Sammanställning av ej avslutade motioner.
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisning av ej
avslutade motioner (arbetsutskottets protokoll § 77/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisning av ej avslutade motioner.

