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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sven-Åke Eriksson (C).

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 februari 2012 för kommunstyrelsens verksamheter och för
kommunen som helhet.

ÄRENDE 5
Bokslut 2011 kommunstyrelsens verksamheter.
Förvaltningen har sammanställt bokslut 2011 för kommunstyrelsens
verksamheter.
Ekonom Anu Kekki föredrar bokslutet som visar ett positivt resultat med
2,3 mkr. Överskottet beror till största del på minskade
personalkostnader.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
vid nästa sammanträde får en kompletterande bokslutsredovisning.
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FORTS. ÄRENDE 5
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen.
2. Kompletterande redovisning sker på kommunstyrelsens nästa
sammanträde.

ÄRENDE 6
Fördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 1/2012.
Nordanstigs kommun har för år 2012 avsatt 1 700 tkr som
kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Medlen är riktade som stöd till
projekt för utveckling och tillväxt för föreningar, organisationer eller
liknande som bedriver verksamhet i Nordanstigs kommun.
Kommunens utvecklingsplan och planerade utvecklingsaktiviteter är
styrande underlag vid fördelning och stödet bör användas för
medfinansiering i olika EU – och investeringsprojekt.
Utlysning av medel sker vid två tillfällen per år med sista
ansökningsdag 1 januari respektive 1 augusti.
13 ansökningar från organisationer och föreningsverksamhet i
kommunen har inkommit till ansökningstillfället med sista
ansökningsdag 1 januari 2012.
Ansökningarna om projektstöd omfattar totalt 1 294 507 kronor.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar
ärendet.
Förvaltningschef Karin Bohlin föredrar kommunens verksamhet i
förhållande till Kalaharis ansökan när det gäller sociala företag, lagen
om valfrihet och lagen om offentlig upphandling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar bevilja följande föreningar och
organisationer stöd ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 1/2012:
Gnarps Bågskytteklubb, Byggnadsföreningen Skogsblomman,
Föreningen Strömfacklan, Grängsjö Byalag, Föreningen Gnarpsviljan,
Gnarps Hembygds- och Fornminnes-förening, Bergsjö IF, Hassela
Golfklubb, Föreningen Lillbergsgården och Nordanstigs Föreningsråd
(kommunstyrelsens protokoll § 34/2012).
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FORTS. ÄRENDE 6
Ansökan från följande föreningar och organisationer behandlas vid
kommunstyrelsens nästa sammanträde:
Sökande

Projektet

Belopp

Hassela
Hembygdsförening

Tillgänglighetsanpassning av fäbodvallsområde

80 000 kronor

Föreningen
Kulturstjärnan

Tillgänglighetsanpassning och hiss.

193 856 kronor

Kalahari ekonomisk
förening

Socialt arbetskooperativ med
inriktning
hushållsnära tjänster.

319 288 kronor

ÄRENDE 7
Kommunstyrelsens mål 2012.
Kommunstyrelsen har att besluta om mål för kommunstyrelsens
verksamheter för år 2012.
Fullmäktige antog i juni 2011 mål för fullmäktige:
1. Barn och unga
Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda
möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.
Mätmetod:
Förbättrad måluppfyllelse.
Nolltolerans för kränkande behandling.
2. Näringsliv arbetsmarknad
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet att utvecklas
i kommunen förbättras.
Mätmetod:
Erbjuda etableringsmöjligheter t.ex. mark, lokaler, bredband,
tjänstegarantier, kompetensutveckling.
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FORTS. ÄRENDE 7
3. Trygg medborgare
Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.
Mätmetod:
Möjlighet för äldre att i ökad utsträckning välja boendeform och
omvårdnadsinsats.
Minskad mobbing.
Förbättrad hälsa.
Närhet till sjukvård.
4. Boendemiljö och kommunikation
Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.
Mätmetod:
Detaljplanerade landsbygdsområden.
Antal byggbara tomter.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar ärendet
och presenterar förvaltningens förslag till mål för kommunstyrelsen
2012. Förslaget är utarbetat utifrån fullmäktiges mål 2012.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att utforma förslag till
mål för 2012 för kommunstyrelsens verksamheter inför
kommunstyrelsens sammanträde 6 oktober 2011 (arbetsutskottets
protokoll § 119/2011).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta följande mål för kommunstyrelsen 2012:
1. Under 2012, fortsätta att utveckla former för ungdomars delaktighet
och inflytande.
2. Företagarna i kommunen ska i huvudsak vara nöjda med
kommunens service. Det genomsnittliga NKI-resultatet ska vara 66.
3. Under 2012 ytterligare förstärka aktiviteter i de prioriterade
nationella folkhälsomålen 3 och 11. Dessa är att stödja barn och
ungdomars uppväxtvillkor respektive att verka i det förebyggande
arbetet med tobak, alkohol och andra droger.
4. NRI (Nöjd region index) resultatet i 2011 års
medborgarundersökning avseende trygghet ska bevaras.
5. Under 2012 fortsätta att arbeta för att utveckla kvalitén i den
kommunala servicen.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-03-01

7 (15)

FORTS. ÄRENDE 7
6. Kommunens personalpolitik ska vara tydlig, känd och väl förankrad i
en värdegrund som överensstämmer med verksamhetens mål.

ÄRENDE 8
Ekonomidag del 2.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att genomföra en ekonomidag
för kommunstyrelsen.

ÄRENDE 9
Taxa för kontroll av vissa receptfria läkemedel samt för tillsyn av
försäljning av folköl och tobak.
Kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun tog 2006-12-18 beslut om
tillsynsavgifter enligt alkohol och tobakslagen.
Sedan dess har kommunen tillförts nya ålägganden enligt dessa lagar.
Alkohol- och tobakslagen ger möjlighet att ta ut avgifter som täcker
kommunens kostnader för tillämpning av dessa lagar. I den nya
tobakslagen som trädde i kraft 2010-08-01 trycks ännu mer på
kommunens tillsynsskyldighet.
Nordanstigs kommun har idag enligt beslut i fullmäktige (§ 81/2006-1218) en tillsynstaxa på 2 000 kr/år per produkt för folköl och tobak.
2009-09-01 trädde lagen om handel med vissa receptfria läkemedel i
kraft och ersatte då lagen om detaljhandel med nikotinläkemedel, som
därmed upphörde. Kommunen ska enligt Läkemedelsverkets
vägledning göra regelbundna kontrollbesök hos de handlare som säljer
receptfria läkemedel.
Nordanstigs kommun har idag ingen tillsynstaxa för försäljning av
receptfria läkemedel.
Omsorgs- och lärandenämnden ansvarar sedan tidigare för tillsyn av
de näringsidkare som säljer folköl och tobaksvaror. Då de
näringsidkare som säljer receptfria läkemedel i regel också säljer folköl
och/eller tobaksvaror bör tillsynsavgifterna för de olika produkterna
samordnas.
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FORTS. ÄRENDE 9
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår taxa för kontroll av vissa
receptfria läkemedel samt för tillsyn av folköl och tobak (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 5/2012).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslaget till taxor för kontroll av vissa receptfria läkemedel samt
för tillsyn av folköl och tobak enligt förslag daterat 2012-01-06.
Samtliga taxor räknas upp årligen enligt index.
Förslag till taxa för kontroll av vissa receptfria läkemedel samt för tillsyn av folköl och
tobak
Försäljning av produkt

Nuvarande avgift
kr/år

Folköl
Tobaksvaror
Receptfria läkemedel
Folköl och tobaksvaror
Folköl eller tobaksvaror och receptfria läkemedel
Folköl, tobaksvaror och receptfria läkemedel
Tobaksvaror för innehavare av serveringstillstånd
Försäljning av folköl och/eller tobak vid enstaka tillfällen

2 000
2 000
-------------------

Förslag till ny avgift
kr/år*

1 200
1 200
1 200
1 800
2 000
2 600
800
800

*Förslaget på nya taxor för Nordanstigs kommun är de samma som är antagna i social- och
fritidsnämnden i Hudiksvalls kommun 2011-05-05.
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ÄRENDE 10
Lokalt kollektivavtal KOM-KL.
Sveriges kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta
träffade den 7 december 2010 överenskommelse med Svenska
Kommunalarbetareförbundet, OFR:s förbundsområden Allmän
kommunal verksamhet, Hälso- och sjukvård samt Läkare jämte i
förbundsområdena ingående organisationer, Lärarnas Samverkansråd
samt AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna
riksorganisationer om dels:
- ett nytt Omställningsavtal KOM-KL
- ändrade uppsägningstider enligt Allmänna bestämmelser (AB)
- särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är
arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen.
Omställningsavtalet KOM-KL gäller från och med 1 januari 2012.
Kollektivavtalet Avgångsförmåner för anställda hos kommuner och
Landsting (AGF-KL) upphör då att gälla.
Beslutsunderlag
Tf personalchef Maritta Rudh föreslår att personalutskottet antar Lokalt
kollektivavtal KOM-KL som lokalt kollektivavtal, med den utformning
och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den Överenskommelse om
Omställningsavtal – KOM-KL som de centrala parterna träffat den
7 december 2010, och antar Lokalt kollektivavtal Överenskommelse
om Särskild ersättning till äldre arbetstagare som efter uppsägning är
arbetslös och inte längre har rätt till ersättning från
arbetslöshetsförsäkringen, som gäller från och med den 1 januari 2012,
enligt förhandlingsprotokoll 2010-12-07, och lämnar protokollsutdrag
över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationerna som begär det
(Maritta Rudhs tjänsteutlåtande 2012-02-06).
Personalutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anta Lokalt kollektivavtal KOM-KL som lokalt kollektivavtal, med
den utformning och det innehåll som framgår av bilaga 5 i den
Överenskommelse om Omställningsavtal – KOM-KL som de
centrala parterna träffat den 7 december 2010.
2. Anta Lokalt kollektivavtal Överenskommelse om Särskild ersättning
till äldre arbetstagare som efter uppsägning är arbetslös och inte
längre har rätt till ersättning från arbetslöshetsförsäkringen, som
gäller från och med den 1 januari 2012, enligt förhandlingsprotokoll
2010-12-07.
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FORTS. ÄRENDE 10
3. Lämna protokollsutdrag över beslutet till de berörda
arbetstagarorganisationerna som begär det.

ÄRENDE 11
Förslag om marksanering – Stocka sågverk.
SGU (Statens Geologiska Undersökningar) gavs 2010 möjlighet att på
en kommuns vägnar söka statsbidrag för marksanering då en kommun
av olika skäl saknar möjlighet. För att SGU ska ta på sig rollen som
huvudman vid marksaneringen krävs att vissa kriterier uppfylls.
Då Nordanstigs kommun uppfyller dessa kriterier kan kommunen
begära att SGU tar på sig ansvaret som huvudman för åtgärder kring
Stocka sågverk.
Handläggare Katarina Lindström föredrar ärendet och föreslår att
kommunen snarast skickar en begäran till SGU.
Beslutsunderlag
Handläggare Katarina Lindström föreslår att Nordanstigs kommun
snarast inkommer med en begäran till SGU (Katarina Lindströms
tjänsteutlåtande 2012-02-17).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets beslut
1. Uppdra till förvaltningen att snarast skicka in en begäran till SGU
om stöd i arbetet med marksanering Stocka sågverk.
2. Informera kommunstyrelsen i ärendet.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-03-01

11 (15)

ÄRENDE 12
Motion om medborgarförslag.
Jan-Ola Hall (SD) och Aina Lööw (SD) har lämnat en motion där de
föreslår att medborgarförslag införs.
Avsikten är att ge kommunens medborgare större möjligheter att
påverka utvecklingen i kommunen.
Beslutsunderlag
Fullmäktiges presidium föreslår att motionen avslås med följande
motivering:
Flera kommuner i Sverige har sedan länge infört möjligheten att lämna
medborgarförslag. Flera kommuner har också de senaste åren upphört
med den möjligheten.
Motivet har varit att de förslag som lämnats, i stort sett har varit av
verksamhetskaraktär, d.v.s. ärenden som inte har den dignitet som
normalt behandlas av ett kommunfullmäktige. En konsekvens som
många kommuner har sett är att fullmäktiges sammanträden övergår till
att behandla ärenden som normalt beslutas på nämndsnivå eller till och
med tjänstemannanivå (Stig Jonsson m.fl. yttrande 2012-01-27).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till fullmäktiges presidiums förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Avslå motionen med följande motivering:
Flera kommuner i Sverige har sedan länge infört möjligheten att lämna
medborgarförslag. Flera kommuner har också de senaste åren upphört
med den möjligheten.
Motivet har varit att de förslag som lämnats, i stort sett har varit av
verksamhetskaraktär, d.v.s. ärenden som inte har den dignitet som
normalt behandlas av ett kommunfullmäktige. En konsekvens som
många kommuner har sett är att fullmäktiges sammanträden övergår till
att behandla ärenden som normalt beslutas på nämndsnivå eller till och
med tjänstemannanivå.
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ÄRENDE 13
Motion om närvarorätt vid nämndssammanträden.
Jan-Ola Hall (SD) och Aina Lööw (SD) har lämnat en motion där de
föreslår att minst en representant från varje parti som är representerat i
fullmäktige får närvara vid sammanträden i nämnder och
kommunstyrelsen. De anser att detta skulle bredda demokratin och ge
likvärdiga förutsättningar för bättre diskussioner i fullmäktige.
Beslutsunderlag
Fullmäktiges presidium föreslår att motionen avslås med följande
motivering:
Nämnderna och kommunstyrelsen är valda av fullmäktige, så kallat
indirekt folkvalda. Valen har skett i enlighet med de demokratiska regler
som gäller för kommuner.
Fullmäktige har inte meddelat att de vill öppna nämndernas och
kommunstyrelsens sammanträden för övriga partier eller allmänhet.
Däremot finns ett stöd till varje parti som inte innehar
kommunalrådspost – partiföreträdarstödet. Avsikten med
partiföreträdarstödet är att ge samtliga partier i fullmäktige möjlighet att
aktivt följa den kommunala verksamheten (Stig Jonsson m.fl. yttrande
2012-01-27).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till fullmäktiges presidiums förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Avslå motionen med följande motivering:
Nämnderna och kommunstyrelsen är valda av fullmäktige, så kallat
indirekt folkvalda. Valen har skett i enlighet med de demokratiska regler
som gäller för kommuner.
Fullmäktige har inte meddelat att de vill öppna nämndernas och
kommunstyrelsens sammanträden för övriga partier eller allmänhet.
Däremot finns ett stöd till varje parti som inte innehar
kommunalrådspost – partiföreträdarstödet. Avsikten med
partiföreträdarstödet är att ge samtliga partier i fullmäktige möjlighet att
aktivt följa den kommunala verksamheten.
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ÄRENDE 14
Redovisning av ej genomförda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar enligt Socialtjänstlagen
(SoL) för 4:a kvartalet 2011 till fullmäktige enligt följande:
Rapport till Socialstyrelsen för 4:e kvartalet 2011 gällande SoL IFO
(individ- och familjeomsorg):
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja = två ärenden.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej.
Rapport till Socialstyrelsen för 4:e kvartalet 2011 gällande SoL och
LSS, för äldreomsorg och omsorger om personer med
funktionsnedsättning:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja = ett ärende gällande SoL äldreomsorg.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden beslutar delge kommunfullmäktige
kvartalsrapporterna för 2011-04 gällande ej verkställda beslut
avseende SoL IFO och SoL och LSS, för äldreomsorg och omsorger
om personer med funktionsnedsättning (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 9/2012).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisning av ej genomförda beslut enligt
Socialtjänstlagen.
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ÄRENDE 15
Kurser och konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
Politikerakademi Gävleborg och Dalarna. Tre tillfällen under året.
13 750 kronor.
Dialogseminarium för Regional utvecklingsstrategi (RUS).
Seminarietillfällen 27-30 mars i Gävle och Hudiksvall.
Demokratidagen 2012. 18 april i Stockholm. Kostnad 2 400 kronor.

ÄRENDE 16
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott §§ 6-9/2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 14-33/2012.
Kommunstyrelsens personalutskott §§ 1-5/2012.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S):
Bidrag till skyltar Bergsjö-Hassela Alpina och Hagmyren.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin:
2.1 Anställning av folkhälsosamordnare.
Justering av beviljat stöd ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Nyanställningar per februari 2012.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 17
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
12:6 Budgetförutsättningar för åren 2012-2016.
Protokoll
Nordanstigs Bostäder AB: 2011-12-12.
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FORTS. ÄRENDE 17
Övrigt:
Monica Olsson (S): Brebandsstrategi för Region Gävleborg 2012-2020.
svenskt Vatten: Säkerhetshandbok för dricksvattenproducenter.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 18
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.

