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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Kajsa Gladh (M).

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

ÄRENDE 3
Verksamhetsutövare enligt miljöbalken.
Miljö- och hälsoskyddschef Margareta Eiserman besöker
kommunstyrelsen och informerar om kommunen som
verksamhetsutövare enligt miljöbalken.

ÄRENDE 4
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Tommy Staaf informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 5
Ekonomirapport.
Kommunchefen och ekonomikontoret presenterar ekonomiska utfallet
per april 2012 för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen
som helhet.

ÄRENDE 6
Budget 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
Budget 2013 för kommunstyrelsens verksamheter ska fastställas.
Budgetberedningen har beslutat en beräkningsgrund på
kostnadsökningar med 2,5 %.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-05-03

4 (10)

FORTS. ÄRENDE 6
Beslutsunderlag
Budgetutskottets protokoll 2012-04-12.

ÄRENDE 7
Kommunalisering av hemsjukvården.
Fullmäktige beslutade i § 25/2012 att överta ansvaret för
hemsjukvården på primärvårdsnivå för personer över 18 år från och
med 2013. Beslutet förutsätter att alla kommuner i Gävleborgs län
beslutar lika.
Utöver den bland länets kommuner gemensamma
beslutsformuleringen har fullmäktige i Nordanstigs kommun beslutat
om ytterligare två punkter om en mellankommunal utjämningsmodell
och en överenskommelse om att ett specifikt avtal om
sjukvårdsinsatser i hemmet ska kvarstå inom landstingets
ansvarsområde.
Fullmäktiges beslut diskuteras.
Arbetsutskottets beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

ÄRENDE 8
Ansökan om investeringsmedel för förskola på Alvägen.
Samhällsbyggnadskontoret ansöker om investeringsmedel för att
anpassa Alvägen 14 i Bergsjö till förskoleverksamhet.
Verksamheten är tillgälligt placerad på Bållebo.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff föreslår att kommunstyrelsen
beviljar 2,1 mkr ur investeringsbudget för 2012 för förskolelokaler i
fastigheten Alvägen 14 (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2012-04-13).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja samhällsbyggnadskontoret 2,1 mkr ur investeringsbudget för
2012 för förskolelokaler i fastigheten Alvägen 14.
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ÄRENDE 9
Ansökan om investeringsmedel för ventilation i Hagängsgården
och Björkbacken.
Samhällsbyggnadskontoret redovisar ett behov av arbetsmiljöåtgärder
vid äldreboendena Hagängsgården i Harmånger och Björkbacken i
Hassela.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff föreslår att kommunstyrelsen
beviljar 120 tkr ur investeringsbudget för 2012 för installation av
ventilation i Hagängsgården och källaringång på Björkbacken (Mats
Widoffs tjänsteutlåtande 2012-04-13).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja samhällsbyggnadskontoret 120 tkr ur investeringsbudget för
2012 för installation av ventilation i Hagängsgården och källaringång på
Björkbacken.

ÄRENDE 10
Arrende för båtplatser i Sörfjärden.
Ett område norr om bron i Sörfjärden föreslås arrenderas ut till
Sörfjärdens hamnförening. Det är idag ett stort behov av båtplatser för i
första hand småbåtar.
Beslutsunderlag
Utvecklingsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar arrendera ut
område norr om bron till Sörfjärdens fiskehamnförening. Arrendeavtalet
ska fälla i två år (utvecklingsutskottets protokoll § 11/2012).
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ÄRENDE 11
Ombyggnation av Homons Återvinningscentral.
Renhållningsansvarig Katarina Lindström lämnar en ekonomisk rapport
från den pågående ombyggnationen av Homons Återvinningscentral.

ÄRENDE 12
Ansökan om bidrag till Trolska skogen, etapp 3.
Trolska skogen ansöker om bidrag till finansiering av en
projektansökan för projektet Trolska skogen, etapp 3.
Beräknad kostnad är 32 000 kronor exkl. moms.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja 32 000 kronor i bidrag till finansiering av projektansökan för
projektet Trolska skogen, etapp 3.
2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

ÄRENDE 13
Finansiering av Hälsingland Turism.
Nordanstigs kommun tillsammans med andra hälsingekommuner har i
många år finansierat delar av Hälsingland Turisms verksamhet.
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ÄRENDE 14
Årsredovisning 2011 för Hälsingerådet.
Hälsingerådet har sammanställt årsredovisning för 2011 års
verksamhet.
Hälsingerådet visar ett negativt resultat med 48,9 tkr.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2011 för Hälsingerådet.

ÄRENDE 15
Motion om byggbar mark i Gnarp.
Charlotte Klötz (FP), Börje Lindblom (FP) och Ove Wallberg (FP) har
inkommit med en motion där de föreslår att fullmäktige beslutar att
kommunen upprättar en byggnadsplan för byggande av hyresbostäder
och egnahemsbostäder i närområdet till nuvarande centrala Gnarp
samt att kommunen även undersöker möjlighet till byggplan för olika
boendeformer som t.ex. radhus, både i Gnarp och på andra orter där
sådana boendeformer inte finns idag.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att motionen anses beviljad (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2012-04-19).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Kommunstyrelsen har i § 164/2010 beslutat uppdra till
samhällsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till markområde för
bostadsbebyggelse och industrimark i Gnarp.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har i § 1/2011 beslutat uppdra till
plan- och byggkontoret att upprätta en fördjupad översiktsplan för
området väster om E4 vid Gnarps södra infart samt att inarbeta
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FORTS. ÄRENDE 15
områden för utvecklings av industri, vatten och avlopp, boende m.m. i
översiktsplanen utifrån planerad ombyggnad av E4 mot Sundsvall.
Med dessa beslutade uppdrag kan motionen anses beviljad.
Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 16
Motion om adjungerad ledamot i styrelsen för Nordanstig
Vatten AB.
Ove Wallberg (FP), Charlotte Klötz (FP), Stefan Haglund (FP) och
Mona Mikaelsson-Törnblom (FP) har lämnat en motion där de föreslår
att en gemensam representant från alla villaföreningar eller
vägföreningar på orter där kommunen har VA-verksamhetsområden
bereds en plats som adjungerad styrelseledamot i Nordanstig Vattens
styrelse samt att kommunfullmäktige beslutar att bolagsordningen för
Nordanstig Vatten AB kompletteras så att beslut om en adjungerad
ledamot kan förverkligas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) föreslår att motionen
avslås (Monica Olssons yttrande 2012-04-19).
Yrkanden
Katarina Bylin (S) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Katarina Bylins yrkande och finner
det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Insyn och medbestämmande är viktigt och kan ske på många olika sätt
i till exempel råd, medborgardialoger eller referensgruppen. I
kommunen finns flera olika råd exempelvis pensionärsråd, ungdomsråd
och näringsliv med flera. I råden ingår representanter från olika
intresseorganisationer. I de kommunala bolagsstyrelserna har inte
intresseorganisationer någon plats. Kommunen har utsett en styrgrupp
för VA-plan och till den styrgruppen kommer det att finnas en
referensgrupp.
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FORTS. ÄRENDE 16
I referensgruppen ska två representanter från va-abonnenterna ingå,
vilket innebär att de får insyn och möjlighet att framföra sina
synpunkter.
Med hänvisning till ovanstående avslås motionen.
Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 17
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.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 18
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S):
14.4 Ge fullmakt åt ombud.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott §§ 10-21/2012.
Kommunstyrelsens budgetutskott §§ 2-10/2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 50-70/2012.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegerade ärenden.
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ÄRENDE 19
Delgivningar.
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting:
12:14 Vårpropositionen för år 2012.
Protokoll
Överförmyndarnämnden Mitt 2012-03-13 och 2012-04-18.
Nordanstig Vatten AB 2012-03-16.
Hälsingerådet 2012-03-21.
Region Gävleborg: Mellankommunal skatteutjämning, kollektivtrafik.
Region Gävleborg: Bär med dig upplevelsen Gävleborg.
PRO Gävleborg: Uttalande vid PRO:s årsmöte 2012.

ÄRENDE 20
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.

