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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Petra Modée (V).

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

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Tommy Staaf informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Ekonomirapport.
Kommunchefen och ekonomikontoret presenterar ekonomiska utfallet
per april 2012 för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen
som helhet.

ÄRENDE 5
Uppföljning av skolresultat i Nordanstigs skolor.
Stig Eng (C) föreslår att arbetsutskottet uppdrar till utbildnings- och
kulturnämnden att redovisa skolans resultat utifrån den ranking som
presenterats.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till utbildnings- och kulturnämnden att på kommunstyrelsens
sammanträde 7 juni 2012 redovisa skolans resultat utifrån den ranking
som presenterats.
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ÄRENDE 6
Uppföljning av skolskjutskostnader 2011.
Revisionen har frågat Stig Eng (C), i sin egenskap av vice ordförande i
kommunstyrelsen, om en faktura för skolskjuts under 2011.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet och föreslår att
utbildnings- och kulturnämnden får i uppdrag att redovisa ärendet på
kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslutar uppdra till utbildnings- och kulturnämnden att
till nästa arbetsutskott lämna en redovisning av skolskjutskostnaderna
efter den senaste upphandlingen (arbetsutskottets protokoll § 61/2012).
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till utbildnings- och kulturnämnden att redovisa en uppföljning
av skolskjutskostnaderna 2011 på kommunstyrelsens nästa
sammanträde.

ÄRENDE 7
Utvärdering Nordanstigs Utveckling.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat i § 178/2010 att verksamheten
Nordanstigs Utveckling ska utvärderas.
Olle Nilsson, PwC har genomfört en utvärdering som har presenterats
för kommunstyrelsen.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar det pågående arbetet med en
näringslivsstrategi för Nordanstigs kommun för tiden 2012-2014 med
utblick mot 2020.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapporten samt uppdra till
arbetsutskottet att lämna förslag till åtgärdsprogram
(kommunstyrelsens protokoll § 95/2011).
2. Arbetsutskottet beslutar utse en arbetsgrupp bestående av Stig
Eng (C), Monica Olsson (S), Håkan Larsson (M), kommunchef och
näringslivschef Anders Nordén. Uppdra till arbetsgruppen att lämna
förslag till ny näringslivsstrategi. Förslaget redovisas på
arbetsutskottets sammanträde 15 augusti 2011 (arbetsutskottets
protokoll § 85/2011).
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FORTS. ÄRENDE 7
3. Kommunchef Tommy Staaf föreslår att fullmäktige beslutar anta
förslag till näringslivsstrategi för åren 2012-2014 att ersätta gällande
strategi fastställd i fullmäktige 2007-04-02 avseende perioden 20072013. Vidare föreslår Tommy Staaf att kommunstyrelsen beslutar
att rådande konsensualavtal mellan Nordanstigs kommun och
Nordanstigs företagarförening sägs upp med omedelbar verkan
samt att anta bifogad arbetsordning mellan Nordanstigs kommun
och företagarföreningen för åren 2012-2014 (Tommy Staafs
tjänsteutlåtande 2012-04-13).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Rådande konsensualavtal mellan Nordanstigs kommun och
Nordanstigs företagarförening sägs upp med omedelbar verkan.
Anta förslag till arbetsordning mellan Nordanstigs kommun och
företagarföreningen för åren 2012-2014.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till näringslivsstrategi för åren 2012-2014 att ersätta
gällande strategi fastställd i fullmäktige 2007-04-02 avseende perioden
2007-2013.

ÄRENDE 8
Utvärdering av BRÅ- och folkhälsorådet.
Vid sammanslagningen av Brottsförebyggande rådet och
Folkhälsorådet beslutades att en utvärdering skulle genomföras efter
ett år.
Utvärderingen är nu genomförd och redovisas för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Folkhälsosamordnare Christine Hübenette föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att rådet får möjlighet till tätare träffar
i det operativa arbetet, alternativt att ett utskott inom rådet bildas
för de operativa insatserna samt att i det tänkta utskottet ingår
en skolrepresentant exempelvis skolsköterska eller kurator för
ökad samverkan i det operativa arbetet i skolorna (Christine
Hübenettes tjänsteutlåtande 2012-02-29).
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2. Arbetsutskottet beslutar skicka utvärderingen till BRÅ- och
folkhälsorådet för yttrande (arbetsutskottets protokoll § 39/2012).
3. BRÅ- och folkhälsorådet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att samordnargruppen som består av folkhälsosamordnare,
ungdomssamordnare, drogsamordnare, polis och representant
från föreningsrådet får avsätta tid till brotts- och
hälsoförebyggande planering för det operativa arbetet. Där
möjligheten till att bjuda in berörda aktörer inom det aktuella
området ges samt att det enligt kommunstyrelsens beslut 200901-29 § 18 ska det ingå representanter bestående av
kommunchef, förvaltningschef för utbildning och kultur,
förvaltningschef för omsorg och lärande i GRÅ- och
folkhälsorådet. Utöver dem anser rådet att drogsamordnare och
folkhälsosamordnare ingår och att ungdomssamordnare inbjuds
kontinuerligt för rapport om ungdomsfrågor (Christin Hübinettes
tjänsteutlåtande 2012-04-26).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar att ärendet föredras på kommunstyrelsens
sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att på kommunstyresens sammanträde föredra
ärendet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Samordnargruppen som består av folkhälsosamordnare,
ungdomssamordnare, drogsamordnare, polis och representant
från föreningsrådet får avsätta tid till brotts- och
hälsoförebyggande planering för det operativa arbetet. Där
möjligheten till att bjuda in berörda aktörer inom det aktuella
området ges.
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2. Enligt kommunstyrelsens beslut 2009-01-29 § 18 ska det ingå
representanter bestående av kommunchef, förvaltningschef för
utbildning och kultur, förvaltningschef för omsorg och lärande i
GRÅ- och folkhälsorådet. Utöver dem anser rådet att
drogsamordnare och folkhälsosamordnare ingår och att
ungdomssamordnare inbjuds kontinuerligt för rapport om
ungdomsfrågor.
3. I övrigt godkänna utvärderingen.

ÄRENDE 9
Rapport om redovisade projekt kommunstyrelsens
utvecklingsmedel.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin har lämnat en
redovisning av de projekt som beviljats stöd ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel och kommunstyrelsens utvecklingsmedel för
ungdoms- och föreningsverksamhet under tiden 2010-2011.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att se över rutinerna
för ansökningarna och godkänner redovisningen (arbetsutskottets
protokoll § 53/2012).

ÄRENDE 10
Nämndernas nettoramar 2013-2015.
Nämndernas nettoramar för budget 2013 ska fastställas.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar förutsättningar och
prognoser för skatter, generella statsbidrag och tillväxt.
Kommunstyrelsen
Kommunchef Tommy Staaf och ekonom Anu Kekki föredrar
förvaltningens äskande om budget för 2013 med
konsekvensbeskrivning.
Förvaltningens äskande för 2013 är 51 062 tkr.
Fullmäktiges verksamhetsplan för 2013 är 46 332 tkr.
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Utbildnings- och kulturnämnden
Tf förvaltningschef Eva Fors och ekonom Yvonne Nilsson föredrar
förvaltningens äskande om budget för 2013 med
konsekvensbeskrivning.
Förvaltningens äskande för 2013 är 130 774 tkr.
Fullmäktiges verksamhetsplan för 2013 är 129 801 tkr.
Omsorgs- och lärandenämnden
Tf förvaltningschef Karina Bohlin och ekonom Yvonne Nilsson föredrar
förvaltningens äskande om budget för 2013 med
konsekvensbeskrivning.
Förvaltningens äskande för 2013 är 271 409 tkr.
Fullmäktiges verksamhetsplan för 2013 är 261 502 tkr.
Beslutsunderlag
Uppdra till nämnderna att arbeta fram en nämndsbudget klara att antas
i nämnderna i oktober 2012 för att slutligen antas i fullmäktige i
november 2012 (budgetutskottets protokoll § 3/2012).
Yrkande
Håkan Larsson (M) yrkar att fullmäktiges verksamhetsplan för 2013 ska
gälla för alla nämnderna samt att verksamheterna Bibliotek,
Föreningsstöd, Kultur och Bad flyttas från utbildnings- och
kulturnämnden till kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande att
fullmäktiges verksamhetsplan för 2013 ska gälla och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande om
överflyttning av verksamheterna Bibliotek, Föreningsstöd, Kultur och
Bad till kommunstyrelsen och finner det antaget.
Omröstning begärs. Budgetutskottet godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Ja.
Den som det ej vill röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med tre Ja-röster för Håkan Larssons yrkande mot två Nej-röster för
avslag beslutar budgetutskottet enligt Håkan Larssons yrkande (se
omröstningsbilaga).
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FORTS. ÄRENDE 10
Budgetutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa nämndernas budgetramar enligt verksamhetsplan 2013:
Kommunstyrelsen

46 332 tkr

Utbildnings- och kulturnämnden

129 802 tkr

Omsorgs- och lärandenämnden

261 502 tkr

Personalomkostnadsavgiften minskas med ca 0,5 %.
Reservation
Per-Åke Kardell (C) reserverar sig mot beslutet att flytta
verksamheterna Bibliotek, Föreningsstöd, Kultur och Bad till
kommunstyrelsen.

ÄRENDE 11
Fullmäktiges mål 2013.
Beredningsgruppen för mål och budget har överlämnat ett
grundmaterial för fullmäktiges mål 2013.
Budgetutskott har påbörjat arbetet med att utarbeta förslag till
fullmäktiges mål 2013. Avsikten är att målen och ramarna för 2013
kommer till fullmäktige för antagande 25 juni 2012.
Enligt målstyrningsmodellen ska förslaget lämnas till fullmäktige för
direktivdiskussion.
Målberedningsgruppens förslag:
Målberedningsgruppens direktiv till budgetutskottet är att fullmäktiges
mål för 2012 även ska gälla för 2013.
Budgetutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa följande som fullmäktiges mål för 2013:
1. Barn och unga
Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda
möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.
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FORTS. ÄRENDE 11
2. Näringsliv arbetsmarknad
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet att utvecklas
i kommunen förbättras.
3. Trygg medborgare
Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.
4. Boendemiljö och kommunikation
Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.
Fullmäktiges direktivdiskussion
Vid fullmäktiges direktivdiskussion framkom följande förslag:
Omformulering av mål nr 2 för Näringsliv arbetsmarknad:
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas och
förbättras i kommunen.
Ett mål för God ekonomisk hushållning:
Under 2012-2014 stärka kvalitet, service och kostnadseffektivitet för en
långsiktig hållbar ekonomi.

ÄRENDE 12
Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.
Norrhälsinge räddningstjänst har utarbetat ett förslag till
handlingsprogram som beskriver målen för kommunens förebyggande
verksamhet samt ett program för räddningsinsats.
Handlingsprogrammet gäller gemensamt för Nordanstigs och
Hudiksvalls kommuner.
Räddningschef Lennart Juhlin föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
förvaltningen att sammanställa inkomna synpunkter tillsammans
med omsorgs- lärandenämndens och utbildnings- och
kulturnämndens synpunkter (arbetsutskottets protokoll § 146/2011).
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att
sammanställa inkomna synpunkter tillsammans med omsorgslärandenämndens och utbildnings- och kulturnämndens synpunkter
(kommunstyrelsens protokoll § 255/2011).
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3. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige godkänner
Handlingsprogram för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner
enligt Lag om skydd mot olyckor för mandatperioden 2011-2014
(utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 28/2012).
4. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige godkänner
Handlingsprogram för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner
enligt Lag om skydd mot olyckor för mandatperioden 2011-2014
(omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 29/2012).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna Handlingsprogram för Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner enligt Lag om skydd mot olyckor för mandatperioden 20112014.

ÄRENDE 13
Krisledningsplan för 2011-2014.
Norrhälsinge räddningstjänst har utarbetat ett förslag till uppdatering av
Krishanteringsplan för mandatperioden 2011-2014.
Beslutsunderlag
Norrhälsinge räddningstjänst föreslår att fullmäktige godkänner planen
och gör den känd för alla nämnder och förvaltningar inom Nordanstigs
kommun (Tomas Perssons tjänsteutlåtande 2011-12-05).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna planen och uppdra till kommunstyrelsen att göra den känd
för alla nämnder och förvaltningar inom Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 14
Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i Nordanstigs
kommun.
Utbildnings- och kulturnämnden har utarbetat ett förslag till riktlinjer för
skolskjuts och andra elevresor i Nordanstigs kommun.
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Elever transporteras till och från skolan och inom skolans verksamhet.
Det finns olika typer av elevresor och skolskjuts är det huvudsakliga
området i de här reglerna.
1. Skolskjuts – är resor till och från skolan
2. Resor inom skolans egen verksamhet
3. Resor vid obligatorisk undervisning
4. Resor då undervisningen inte är obligatorisk
5. Öppen skolskjuts.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige beslutar anta
förslaget daterat 2012-04-10 till ”Riktlinjer för skolskjuts och andra
elevresor i Nordanstigs kommun” med tilläggsförslaget att skolskjutsar
även omfattar elever som går i förskoleklass. Att gälla från och med
läsåret 2012/13 (utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 50/2012).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta förslag till Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i
Nordanstigs kommun med tilläggsförslaget att skolskjutsar även
omfattar elever som går i förskoleklass.
2. Riktlinjerna ska gälla från och med läsåret 2012/13.

ÄRENDE 15
ANDT-strategi för Nordanstigs kommun.
BRÅ- och folkhälsorådet har utarbetat ett förslag ANDT-strategi för
Nordanstigs kommun.
ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak och är en samlad
strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken.
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Folkhälsosamordnare Christine Hübenette och drogsamordnare Dick
Lindkvist föredrar ärendet
Beslutsunderlag
BRÅ- och folkhälsorådet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
prioritera följande fyra målområden av sju för ett samhälle fritt från
narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador
orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk (Christin Hübenettes
tjänsteutlåtande 2012-04-16).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Prioritera följande fyra målområden av sju för ett samhälle fritt från
narkotika och dopning med minskade medicinska och sociala skador
orsakade av alkohol och ett minskat tobaksbruk:
Mål nr 1
Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.
Mål nr 2
Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol, narkotika,
dopning eller tobak.
Mål nr 3
Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och
dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska
successivt minska.
Mål nr 5
Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till
vård och stöd av god kvalitet.
Utifrån de prioriterade målområdena kommer en handlingsplan att
utarbetas av BRÅ- och folkhälsorådet.
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ÄRENDE 16
Egenavgift, färdtjänst i annan kommun
Kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun antog 2010-05-17 § 41
Länsgemensam färdtjänsttaxa att gälla från och med 2010-10-01 med
ett undantag som gäller egenavgiften för resor i annan kommun utanför
Gävleborgs län. Nordanstigs kommuns färdtjänstresenär betalar
"vistelsekommunens taxa" vid resor i kommun utanför Gävleborgs län.
De ansökningar som inkommit efter att länsgemensam taxa infördes,
gällande resor i annan kommun utanför Gävleborgs län, har resulterat i
en del problem för färdtjänstkund och handläggare.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige upphäver del av
tidigare beslut i kommunfullmäktige 2010-05-17 § 41 = följande mening
utgår/upphävs: ”För resor i kommuner utanför Gävleborgs län ska
vistelsekommunens taxa gälla”.
Att kommunen tar det som stod i grundförslaget.
Att kommunen ändrar i Länsgemensam färdtjänsttaxa till att kund
betalar "50 % av taxameterpriset" vid resa i annan kommun utanför
Gävleborgs län.
Det betyder att kunden själv beställer taxi på plats och betalar
kostnaden för resan. Vid hemkomst får kunden tillbaka 50 % av
kostnaden från kommunen vid uppvisande av kvitto.
(omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 60/2012).

ÄRENDE 17
Överföring av va-anläggningar från Nordanstigs Ekoteknik KB.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med förslag att VA-anläggningarna
från Nordanstigs Ekoteknik KB överförs till Nordanstig Vatten AB samt
ansöker om borgen till ett värde som motsvarar köpeskillingen.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Handläggare Thord Wannberg föreslår att fastigheten Harmångers
Prästgård 1:40 bibehålls och att köpeskillingen reduceras med
nämnd fastighetsvärde som bedöms till 753 tkr (Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2011-11-17).
2. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för vidare
utredning (kommunstyrelsens protokoll § 270/2011).
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3. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
beslutar godkänna upprättat förslag till överlåtelseavtal mellan
Nordanstigs Ekoteknik KB och Nordanstig Vatten AB avseende av
överlåtelse av fastigheter, anläggningar och inventarier. Upprätta
särskilda lånehandlingar. Bifalla Nordanstig Vatten AB:s begäran
om möjlighet att uppta lån hos Nordanstigs kommun för
köpeskillingen. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
handlingarna. Överlåtelsen ska ske under februari månad 2012.
Eventuella redaktionella ändringar får ske (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2012-01-17).
4. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för vidare
utredning om fastighetsreglering och eventuell nedskrivning
(kommunstyrelsens protokoll § 8/2012).
5. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att anläggningarna
överförs till bokfört värde till Nordanstig Vatten samt beviljar lån
motsvarande köpeskillingen (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2012-05-15).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Överföra anläggningarna till bokfört värde till Nordanstig Vatten samt
bevilja lån motsvarande köpeskillingen.

ÄRENDE 18
Justering av bildande av ett helägt fjärrvärmebolag i Nordanstigs
kommunkoncern.
Fjärrvärmeverksamheten i Nordanstigs kommun har bedrivits av tre
olika enheter


Nordanstigs kommun ansvarar för två värmeverk, varav kommunen
äger ett direkt, Harmångers Närvärmeverk, och ett till hälften av
Nordanstigs kommun och den andra hälften ägs via Bergsjö
Närvärme KB. Driften köptes av Nordanstigs Bostäder AB (NBAB).
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Bergsjö Närvärme KB äger ett värmeverk, Bergsjö Närvärmeverk,
hyr ut detta till kommunen.



Nordanstigs Bostäder AB äger en värmecentral i Strömsbruk och
ansvarar för drift av samtliga anläggningar.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beslutar
justera överlåtelsen av fjärrvärmeverksamheten i Bergsjö till
Nordanstigs Fjärrvärme AB, fastställa och justera överlåtelsebeloppen
för Bergsjö värmeverk till bokfört värde 2010-12-31 fördelat på säljare
Bergsjö Närvärme KB och Nordanstigs kommun vid överlåtelsen,
finansiera köpen av fjärrvärmeanläggningarna genom att Nordanstigs
Fjärrvärme AB upptar lån från Nordanstigs kommun. Särskilda
lånehandlingar justeras samt att justeringen av överlåtelsen ska gälla
från 2011-12-31 (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2012-05-11).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar att kommunen går in med 1 miljon kronor i utökat
aktieägartillskott.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar avslag på Stig Engs yrkande med
motiveringen att det ska behandlas som ett eget ärende.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och Stig Engs
yrkande och finner förvaltningens förslag antaget.
Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder förvaltningens förslag röstar Ja.
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Men tre Ja-röster för förvaltningens förslag mot två Nej-röster för Stig
Engs yrkande beslutar arbetsutskottet enligt förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande att Stig
Engs yrkande om aktieägartillskott ska behandlas som eget ärende och
finner det antaget.
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Arbetsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att utreda förslaget att lämna utökat
aktieägartillskott med 1 miljon kronor till Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Justera överlåtelsen av fjärrvärmeverksamheten i Bergsjö till
Nordanstigs Fjärrvärme AB.
2. Fastställa och justera överlåtelsebeloppen för Bergsjö
värmeverk till bokfört värde 2010-12-31 fördelat på säljare
Bergsjö Närvärme KB och Nordanstigs kommun vid
överlåtelsen.
3. Finansiera köpen av fjärrvärmeanläggningarna genom att
Nordanstigs Fjärrvärme AB upptar lån från Nordanstigs
kommun. Särskilda lånehandlingar justeras.
4. Justeringen av överlåtelsen ska gälla från 2011-12-31.
Reservation
Stig Eng (C) reserverar sig mot beslutet skriftligt enligt följande:
Mitt yrkande att Nordanstigs kommun ökar aktieägarkapitalet med 1
mkr som en delbetalning av köpet, möjliggör för kommunen att erhålla
en större vinstutdelning från Nordanstigs Fjärrvärme AB i framtiden.

ÄRENDE 19
Fördelning investeringsbudget 2012, lokaliseringsstudie
slamlaguner.
Arbetsutskottet har lämnat ett uppdrag till förvaltningen att påbörja en
lokaliseringsstudie med syftet att utreda lämpliga lokaler för etablering
av ett flertal slamlaguner inom Nordanstigs kommun både på privat och
kommunal mark. Förutsättningen är att under 2012 kunna gå vidare
med att investera i ett lämpligt långsiktigt och hållbart alternativ till eget
omhändertagande.
Beslutsunderlag
1. Renhållningsansvarig Katarina Lindström föreslår att en
lokaliseringsstudie snarast påbörjas med syftet att utreda lämpliga
lokaler för etablering av ett flertal slamlaguner inom Nordanstigs
kommun både på privat och kommunal mark. Förutsättningen är att
under 2012 kunna gå vidare med att investera i ett lämpligt
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långsiktigt och hållbart alternativ till eget omhändertagande
(Katarina Lindströms tjänsteutlåtande 2012-04-12).
2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att påbörja en
lokaliseringsstudie med syftet att utreda lämpliga lokaler för
etablering av ett flertal slamlaguner inom Nordanstigs kommun
både på privat och kommunal mark. Förutsättningen är att under
2012 kunna gå vidare med att investera i ett lämpligt långsiktigt och
hållbart alternativ till eget omhändertagande. Delrapport ska lämnas
till arbetsutskottet i augusti 2012 (arbetsutskottets protokoll
§ 55/2012).
3. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen i ett första
steg beviljar medel om 40 tkr med avseende att bekosta steg 1 i
lokaliseringsstudie 2012 samt uppdra till samhällsbyggnadskontoret
att förvärva mark i syfte att anlägga slamlaguner (Katarina
Lindströms tjänsteutlåtande 2012-05-04).
4. Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen omfördelar del av
2012 års investeringsutrymme från åtgärder enligt
tillgänglighetsbesiktning till lokaliseringsstudie för slaglaguner,
40 tkr (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2012-05-14).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar tillägga att kostnaden ska belasta
renhållningsverksamheten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Sven-Åke Erikssons
yrkanden och finner dem antagna.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja 40 tkr ur investeringsbudget i ett första steg med
avseende att bekosta steg 1 i lokaliseringsstudie 2012 samt
uppdra till samhällsbyggnadskontoret att förvärva mark i syfte att
anlägga slamlaguner.
2. Omfördela del av 2012 års investeringsutrymme från åtgärder
enligt tillgänglighetsbesiktning till lokaliseringsstudie för
slaglaguner, 40 tkr.
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Fördelning investeringsbudget 2012, gatubelysningsarmaturer.
Samhällsbyggnadskontoret ansöker om investeringsmedel med 500 tkr
för att fortsätta utbytet av gatubelysningsarmaturer.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 500 tkr anvisas ur
investeringsbudgeten för att fortsätta utbyte av
gatubelysningsarmatur (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2012-05-11).
2. Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar tilldela
samhällsbyggnadskontoret del av 2012 års investeringsutrymme
med 500 tkr (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2012-05-14).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
tilldela samhällsbyggnadskontoret del av 2012 års investeringsutrymme
med 500 tkr för fortsatt utbyte av gatubelysningsarmatur.

ÄRENDE 21
Fördelning investeringsbudget 2012, renoveringar Bergsjö
centralskola.
Samhällsbyggnadskontoret ansöker om investeringsmedel med 80 tkr
för att ta fram underlag för kalkyl av åtgärder vid Bergsjö centralskola.
Invändigt handlar det om ytskikt i korridorer, trappor, samlingsrum
utanför klassrummen, toaletter mm.
Utvändigt är det i första hand innergården (med statyn) som är behov
av ny markbeläggning, planteringar och utformning av trevliga
vistelseytor för eleverna.
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Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 700 tkr anvisade för
standardhöjning av Bergsjö skola i investeringsbudget för 2012
avsätts för åtgärderna enligt tjänsteutlåtande (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2012-05-30).
2. Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar tilldela
samhällsbyggnadskontoret del av 2012 års investeringsutrymme
med 700 tkr (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2012-05-14).

ÄRENDE 22
Fördelning investeringsbudget 2012, kommunhusets parkering.
Samhällsbyggnadskontoret ansöker om investeringsmedel med 200 tkr
för att ta bort asfalt och återställa gropar och bulor på kommunhusets
parkering samt att ta fram ett förslag på tillgänglighetsåtgärder för den
externa miljön runt kommunhuset.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 200 tkr anvisade ur
investeringsbudgeten för 2012 avsätts för åtgärder enligt
tjänsteutlåtande (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2012-05-30).
2. Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar tilldela
samhällsbyggnadskontoret del av 2012 års investeringsutrymme
med 200 tkr (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2012-05-14).

ÄRENDE 23
Årsredovisning 2011 för kommunstyrelsens fonder.
Årsredovisning har upprättas för 2011 års verksamhet i Nordanstigs
kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond.
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ÄRENDE 24
Remiss: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborgs län
2012-2015.
Landstinget Gävleborg ska e egenskap av regional
kollektivtrafikmyndighet upprätta ett regionalt trafikförsörjningsprogram
för Gävleborgs län. En remissversion har upprättats i samråd med olika
aktörer som nu skickats ut på remiss. Svar på remissen ska lämnas
senast 13 augusti 2012.
Förvaltningen har påbörjat arbetet med att utarbeta ett förslag till
remissvar och föreslår, med anledning av den korta remisstiden, att
kommunstyrelsen delegerar till arbetsutskottet att godkänna yttrandet.

ÄRENDE 25
Revisionens granskningsrapporter.
Revisionen har lämnat två granskningsrapporter till kommunstyrelsen
för kännedom:
Uppföljning av tidigare granskning av verkställighet av beslut.
Granskning av årsredovisning 2011.
Förslag till beslut
Lägga rapporterna till handlingarna.

ÄRENDE 26
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar enligt Socialtjänstlagen
(SoL) för första kvartalet 2012 enligt följande:
1. Kvartalsrapport för 1:a kvartalet 2012 till Socialstyrelsen
gällande ej verkställda beslut:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja, inom SoL, äldreomsorg = 3 pågående ärenden och
1 avslutat ärende.
Svar: Nej, inom SoL OF (omsorger om personer med
funktionsnedsättning).
Svar: Nej, inom LSS OF.
2. Kvartalsrapport för 1:a kvartalet 2012 till Socialstyrelsen
gällande ej verkställda beslut:
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Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja, inom SoL och individ- och familjeomsorg (IFO) =
1 ärende avseende kontaktfamilj from. 2011-03-17.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisning av ej genomförda beslut enligt
Socialtjänstlagen.

ÄRENDE 27
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Ks utvecklingsutskott §§ 22-29/2012.
Ks budgetutskott §§ 11-17/2012.
Ks arbetsutskott §§ 71-88/2012.
Nya tillsvidareanställningar per maj 2012.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 28
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
12:15 Budgetförutsättningar för åren 2012-2016.
Protokoll:
Nordanstig Vatten AB: 2012-04-23.
Nordanstig Vatten AB: 2012-04-23, bolagsstämma.
Överförmyndarnämnden Mitt: 2012-05-08.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: 2012-04-26.
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Övrigt:
Landstinget Gävleborg: Ansökan om att bilda regionkommun
Gävleborg.
Nyhetsbrev 2 Hälsofrämjande ledarskap Gävleborg.
Näringsdepartementet: Entledigande och förordnande av ersättare i
Styrkommittén för EU:s program för det territoriella samarbetet BotniaAtlantica.
SmåKoms nyhetsbrev.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 29
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.

