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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Ulf Lövgren (S).

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 mars 2012 för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen
som helhet.

ÄRENDE 5
Årsredovisning 2011 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisning 2011 för
Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 6
Tilläggsbudget 2012.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson har sammanställt ett förslag till
tilläggsbudget för 2012 för överflyttning av tidigare beslutade
investeringar.
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ÄRENDE 7
Årsredovisning 2011 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har inkommit med
årsredovisning 2011 för verksamheten.
Bolaget visar ett nollresultat.

ÄRENDE 8
Årsredovisning 2011 för Nordanstig Vatten AB.
Styrelsen för Nordanstig Vatten Fjärrvärme AB har inkommit med
årsredovisning 2011 för verksamheten.
Bolaget visar ett nollresultat.
Vd Micael Löfqvist föredrar ärendet.

ÄRENDE 9
Begäran om förlustteckningsgaranti för Nordanstigs Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med en begäran om
förlustteckningsgaranti.

ÄRENDE 10
Årsredovisning 2011 för Bergsjö Närvärme KB.
Bergsjö Närvärme KB har inkommit med årsredovisning 2011 för
verksamheten.

ÄRENDE 11
Årsredovisning 2011 för Bergsjö Ekoteknik KB.
Bergsjö Ekoteknik KB har inkommit med årsredovisning 2011 för
verksamheten.
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ÄRENDE 12
Verksamhetsberättelse 2011 för Stiftelsen Erks-Matsgården.
Styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården har inkommit med
årsredovisning 2011 för verksamheten.
Stiftelsen visar ett positivt resultat med 9 tkr.

ÄRENDE 13
Verksamhetsberättelse 2011 för Hälsingerådet.
Hälsingerådet har inkommit med årsredovisning 2011 för
verksamheten.

ÄRENDE 14
Kommunalisering av hemsjukvården.
Region Gävleborg har inkommit med förslag till kommunalisering av
hemsjukvården i Gävleborgs län.
Regionstyrelsens beslut innebär en rekommendation till kommunerna
och landstinget att besluta överföra hemsjukvården från Landstinget
Gävleborg till Gävleborgs läns samtliga kommuner.
Förslaget förutsätter att samtliga länets kommuner antar förslaget.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige beslutar att
Nordanstigs kommun från 2013 tar över landstingets
hemsjukvårdsansvar på primärvårdsnivå för personer över 18 år samt
att nivån på skatteväxlingen är 22 öre (omsorgs- och lärandenämndens
protokoll § 43/2012).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till Regionstyrelsens förslag till beslut under
förutsättning att den politiska styrgruppen har redovisat en modell för
kostnadsutjämning med en utjämningspott för särskilt
kostnadskrävande patienter.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 14
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Från 1 januari 2013 tar kommunerna över landstingets
hemsjukvårdsansvar på primärvårdsnivå för personer över 18 år.
2. Nivån på skatteväxlingen är 22 öre.
3. Ansöka om ändring i förordningen om kommunalekonomisk
utjämning med anledning av förändrat huvudmannaskap för
hemsjukvården i Gävleborgs län från och med 1 januari 2013.
4. Inrätta en partsgemensam grupp för hantering av
gränsdragningsfrågor.
5. En politisk styrgrupp för sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg
följer genomförandet av reformen under två år. Styrgruppen svarar
för att uppföljning och utvärdering av reformen sker senast
2015-06-30. Styrgruppens sammankallande ansvarar för att så
sker.
6. Uppföljning och utvärdering sker utifrån två perspektiv; patientens
och organisationernas upplevelser.

ÄRENDE 15
Avgift för lotteritillstånd.
Utbildnings- och kulturnämnden har utarbetat ett förslag till avgifter för
lotteritillstånd.
Följande avgifter för lotteritillstånd har gällt sedan 1995-01-01:
Registreringar för tre år 300 kronor
Tillfälliga tillstånd
300 kronor
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige antar
följande avgifter för lotteritillstånd:
Registreringar för tre år
300 kronor
Tillfälliga tillstånd
300 kronor
(utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 20/2012).
2. Förvaltningschef Eva Fors och utbildnings- och kulturnämndens
ordförande Boerje Bohlin beslutar tillägga en punkt till nämndens
§ 20/2012: Kontrollantarvode = 3 % inklusive sociala avgifter av
insatsbeloppet på startade lotterier vilket debiteras föreningarna
(Eva Fors och Boerje Bohlins tjänsteutlåtande 2012-02-22).
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FORTS. ÄRENDE 15

Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar att avgiften för en registrering för tre år
inklusive kontrollantarvodet ska vara 500 kronor.
Stig Eng (C) yrkar bifall till utbildnings- och kulturnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Stig Engs yrkande och finner
sitt yrkande antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande avgifter för lotteritillstånd:
Registrering för tre år inkl. kontrollantarvode

500 kronor

Tillfällig tillstånd

300 kronor

Reservation
Stig Eng (C) och Per-Åke Kardell (C) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 16
Periodiserad anslutningsavgift för bredband.
Bredbandsgruppen i Nordanstigs kommun har inkommit med ett förslag
på periodiserad anslutningsavgift för bredbandsanslutning.
Anslutningsavgiften för bredband är för närvarande 12 000 kronor.
Handläggare Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Bredbandsgruppen föreslår att en alternativ betalning av
anslutningsavgiften införs. Betalning sker på 60 månader, räntan på
avtal som tecknas under 2012 fastställs under 5-årsperioden till 4 %,
räntan på avtal som tecknas 2013 och därefter fastställs i januari varje
år (bredbandsgruppens skrivelse 2012-03-14).
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FORTS. ÄRENDE 16
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Komplettera taxan för anslutning av bredband genom att en alternativ
betalning av anslutningsavgiften införs enligt följande:
1. Betalning sker på 60 månader.
2. Räntan på avtal som tecknas under 2012 fastställs under 5årsperioden till 4 %.
3. Räntan på avtal som tecknas 2013 och därefter fastställs i januari
varje år.

ÄRENDE 17
Justering av Arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
Ordföranden i omsorgs- och lärandenämnden och dess utskott är idag
arvoderad med årsarvode motsvarande 40 % av heltid.
Uppdraget som ordförande i omsorgs- och lärandenämnden innebär
bl.a. att vid behov besluta om omhändertaganden enligt Lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Detta uppdrag kräver
att ordföranden är tillgänglig dygnet runt.
Detta uppdrag är även delegerat till nämndens vice ordföranden att i
ordförandens frånvaro, vid behov, fatta beslut enligt denna lag.
Vice ordföranden har idag ingen ersättning för detta uppdrag.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att Arvodesbestämmelserna för
förtroendevalda kompletteras med arvode till vice ordföranden i
omsorgs- och lärandenämnden. Två förslag lämnas.
Alternativ 1
Arvodera vice ordföranden i omsorgs- och lärandenämnden med ett
årsarvode om 0,2 delar av Riksdagsmannalönen (11 200 kronor för
2012).
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FORTS. ÄRENDE 17
Alternativ 2
Arvodera vice ordföranden i omsorgs- och lärandenämnden vid
tjänstgöring med 0,009 delar av Riksdagsmannalönen för varje
påbörjat dygn (515 kronor för 2012).
Arvodet ska som övriga arvoden följa Riksdagsmannalönen.
Kompletteringen föreslås gälla från och med 2012-01-01.
(Eva Engströms tjänsteutlåtande 2012-03-16).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall med alternativ 1.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Komplettera Arvodesbestämmelserna för förtroendevalda med ett
årsarvode om 0,2 delar av Riksdagsmannalönen (11 200 kronor för
2012) till omsorgs- och lärandenämndens vice ordförande.
Arvodet ska som övriga arvoden följa Riksdagsmannalönen.
Kompletteringen ska gälla från och med 2012-01-01.

ÄRENDE 18
Gemensamma utgångspunkter för barn och ungdomar i
Gävleborg.
Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg har utarbetat ett förslag
till revidering av policyn Gemensamma utgångspunkter för arbetet med
barn och ungdomar.
Den för kommuner och landsting i Gävleborg gemensamma policyn för
arbetet med barn och ungdomar tillkom för sex år sedan och har haft
och har alltjämt en viktig funktion för att vägleda verksamheter i
kommuner och landsting i hur de ska samverka runt målgruppen. Syftet
är bland annat att vi tillsammans ska leva upp till Barnkonventionen.
Initiativet har tagits av Nätverk Närvård, samverkansarena för länet för
landstings- och kommunpolitiker.
Nordanstigs kommunfullmäktige antog tidigare policy 2008-09-29 § 74.
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FORTS. ÄRENDE 18
Omsorgs- och lärandenämnden och utbildnings- och kulturnämnden
har beslutat att ställa sig bakom den föreslagna revideringen.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige antar
upprättat policydokument ”Gemensamma utgångspunkter för
arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och
kommunerna i Gävleborg” daterat 2011-03-18 (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 123/2011).
2. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige antar
upprättat policydokument ”Gemensamma utgångspunkter för
arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och
kommunerna i Gävleborg” daterat 2011-03-18 (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 55/2011).
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar upprättat
policydokument ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med
barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i
Gävleborg” daterat 2011-03-18 (arbetsutskottets protokoll
§ 104/2011).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar upprättat
policydokument ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med
barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i
Gävleborg” daterat 2011-03-18 (kommunstyrelsens protokoll
§ 202/2011).
5. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för att invänta
kompletterande uppgifter till dokumentet. Verka för att förslag som
ska antas gemensamt av flera kommuner ska gå ut på remiss innan
den slutliga beslutsgången påbörjas (fullmäktiges protokoll
§ 68/2011).
6. Tf förvaltningschef Karin Bohlin föreslår att fullmäktige antar det
dokument som har upprättas gällande Gemensamma
utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar, där länets
kommuner och landsting anger ambitionsnivån och förhållningssätt
som ska känneteckna samverkansarbetet med barn och ungdomar i
Gävleborgs län (Karin Bohlins tjänsteutlåtande 2012-03-14).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta upprättat policydokument Gemensamma utgångspunkter för
arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i
Gävleborg.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-03-27

11 (17)

ÄRENDE 19
Detaljplan för prästgården i Harmånger.
Ärendet behandlas på utvecklingsutskottet 29 mars 2012. Ärendet
presenteras på kommunstyrelsens sammanträde.

ÄRENDE 20
Remiss: Transportsystemets behov av kapacitetshöjande
åtgärder.
Trafikverket har inkommit med en remiss om Transportsystemets
behov av kapacitetshöjande åtgärder – förslag på lösningar fram till år
2025 och utblick mot år 2050. Remissen omfattar även Bristanalys av
kapacitet och effektivitet i transportsystemet – kapacitetsutredningens
bristanalys till och med år 2025.
Handläggare Kerstin Oremark har utarbetat ett förslag till yttrande över
Trafikverkets förslag.

ÄRENDE 21
E4 Kongsberget i Gnarp.
Utvecklingsutskottet har tidigare informerats om kommunens skrivelse
till Trafikverket Region Mitt – Framtidssäkrad infrastruktur innebär
fyrfältsväg på E4 genom Nordanstig, delen Kongsberget – Gnarp.
Insatsen möjliggörs genom sambyggnad av E4 och Ostkustbanan.
Förfrågan har nu inkommit om kommunens inställning till
medfinansiering av en fyrfältsväg delen Kongsberget – Gnarp.

ÄRENDE 22
Projekt Kustnära mötesplatser.
Nordanstigs kommun har tillsammans med Hudiksvalls, Söderhamns
och Gävle kommuner bedrivit projektet Kustnära mötesplatser (KMP).
Projektet har nu utarbetat en övergripande aktivitetsplan för 2012.
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FORTS. ÄRENDE 22
Beslutsunderlag
Näringslivschef Anders Nordén föreslår att kommunstyrelsen i
Nordanstigs kommun antar och godkänner aktivitetsplanen som gäller
samtliga inblandade kommuner (Anders Nordéns tjänsteutlåtande
2012-03-06).

ÄRENDE 23
Upprustning av hamnar i Sågtäkten och Norrfjärden.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff och handläggare Thord Wannberg
har lämnat ett förslag på upprustning av hamnarna i Sågtäkten och
Norrfjärden.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att bidrag till upprustning av
bryggor samt muddring av hamnarna Sågtäkten och Norrfjärden
beviljas med 189 000 kronor vardera (Tjänsteutlåtande 2012-03-13).

ÄRENDE 24
Själstugan på ön Gran.
Handläggare Thord Wannberg har vid tidigare sammanträde föreslagit
att arrendeavtal för Själstugan på ön Gran om arbetas från nuvarande
arrendeavtal på ett år till arrendeavtal på 10 år.
Beslutsunderlag
Utvecklingsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att utarbeta ett
förslag till arrendeavtal på 10 år gällande Själstugan med uthus på ön
Gran (Utvecklingsutskottets protokoll § 9/2012).

ÄRENDE 25
Information från Samkraft AB:s bolagsstämma.
Kommunens representant vid Samkraft AB:s bolagsstämma informerar.
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ÄRENDE 26
Ansökan om medfinansiering projekt LONA.
Handläggare Thord Wannberg föredrar två ansökningar om bidrag för
de lokala naturvårdsprojekten (LONA) Biotopåterställning av
Harmångersån och Kunskapsspridning om naturvård Edsmyrån.
Kommunens insats är egen arbetsinsats motsvarande 15 000 kronor i
projektet Kunskapsspridning om naturvård Edsmyrån.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna ansökningarna för lokala naturvårdsprojekten
Biotopåterställning av Harmångersån och Kunskapsspridning om
naturvård Edsmyrån.

ÄRENDE 27
Motion om långsiktig plan för Nordanstig Vatten AB.
Jan-Ola Hall (SD) och Valter Lööv (SD) lämnar en motion där de
föreslår att Nordanstig Vatten AB till fullmäktige snarast redovisar en
långsiktig, realistisk och hållbar plan för bolagets verksamhet.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 77/20119.
2. Stig Engs (C) yttrande över motion om långsiktig plan för
Nordanstig Vatten AB 2012-03-16.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till Stig Engs yttrande och att motionen
därmed kan anses besvarad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Lämna följande yttrande över motionen:
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige får information under
löpande verksamhetsår från Nordanstig Vatten AB.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar också del av bokslut
för varje räkenskapsår.
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FORTS. ÄRENDE 27
Kommunledningen är väl medveten om att underhållsbehov och
investeringar är omfattande inom va-verksamheten.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat uppdra till ledningskontoret
att lämna förslag till program för arbetet med VA-plan samt förslag
på styrgrupp. Kommunstyrelsen utsåg nyligen denna styrgrupp och
arbetet förväntas börja inom kort.
2. Motionen anses därmed besvarad.

ÄRENDE 28
Motion om lågenergilampor.
Carina Malmborg (v) har lämnat en motion om lågenergilampor där hon
föreslår att Nordanstigs kommun skall använda lågenergilampor i alla
lokaler som används av kommunen och dess verksamheter samt att
vid varje bidragsansökan till kommunen eller annan samarbetsform
skall kommunen ställa kravet att även den andra parten skall använda
lågenergilampor.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 16/2008).
2. Kommunsekreterare Eva Engströms yttrande över motion om
lågenergilampor 2012-03-16.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Lämna följande yttrande över motionen:
Kommunen är idag energimedveten och arbetar med
energisparande planering och åtgärder. Vid större ombyggnationer
och renoveringar i kommunägda fastigheter installeras
lågenergiarmaturer.
Kommunen har även en plan för byte till lågenergiarmaturer inom
vägbelysningen. När kommunen stöder lokala vägföreningar genom
att ta över driften av ny vägbelysning ställer kommunen alltid krav
på lågenergiarmatur.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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ÄRENDE 29
Förslag på Folkhälsoplan för 2012-2014.
Folkhälsosamordnare Christine Hübenette har utarbetat ett förslag till
ny Folkhälsoplan för åren 2012-2014.
Beslutsunderlag
Folkhälsosamordnare Christine Hübenette föreslår att
kommunstyrelsen antar den föreslagna folkhälsoplanen som utarbetats
av BRÅ- och Folkhälsorådet för 2012-2014 (Christine Hübenettes
tjänsteutlåtande 2012-03-12).
Yrkanden
Bengt-Ola Olsson (S) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt-Ola Olssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens beslutar
Anta den föreslagna folkhälsoplanen som utarbetats av BRÅ- och
Folkhälsorådet för 2012-2014.

ÄRENDE 30
Ansökan om bidrag till belysningsstolpar i Stocka.
En ansökan har inkommit om bidrag till en belysningsstolpe på
Vikargränd i Stocka.
Kommunstyrelsen har tidigare i liknande ärenden haft principen att inte
bekosta material och arbetskostnader men övertagit den löpande
energikostnaden för belysningsstolparna.
Beslutsunderlag
Handläggare Hans Jansson föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker
uppsättning av belysningsstolpe/ar på det aktuella vägavsnittet, avslår
investeringskostnaden och svarar ekonomiskt för den tillkommande
elkostnaden (Hans Janssons tjänsteutlåtande 2012-03-12).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall under förutsättning att lågenergiarmaturer
installeras.
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FORTS. ÄRENDE 30
Propositionsordning
Ordföranden proposition på Stig Engs yrkande och finner det antget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna att en belysningsstolpe sätts upp på kommunens mark.
2. Kommunen bidrar inte med ekonomiskt stöd till material- och
uppsättningskostnader men kan överta el- och driftskostnaderna
efter belysningsstolpens uppsättning under förutsättning att
lågenergiarmaturer installeras.

ÄRENDE 31
Kurser och konferenser.
Följande inbjudning har inkommit:
SmåKom: Rikskonferens Lundsbrunn, 25-27 april 2012.

ÄRENDE 32
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens budgetutskott § 1/2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 34-49/2012.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 33
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Hälsingerådet 2012-01-18.
Nordanstigs Fjärrvärme AB 2011-12-29, 2012-01-31 och 2012-02-27.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2012-03-06.
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FORTS. ÄRENDE 33
Styrgruppen Nordanstigs Utveckling 2012-02-09.
Överförmyndarnämnden Mitt 2012-02-14.
Kommunala pensionärsrådet 2012-03-05.
MittSverige Vatten AB 2012-02-23.
Utbildnings- och kulturnämnden: Skollokaler, Bringsta och Backens
skolor i Harmånger.
Övrigt:
Sveriges kommuner och landsting: Överenskommelse för 2012 mellan
staten och Sveriges kommuner och landsting om stöd till en
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.
Verksamhetsplan 2012 för NTF Gävleborg.
Arbetsförmedlingen: Informations- och prognosbrev för
mottagningsbehov av nyanlända.
Skrivelse från Näringsdepartementet om avsaknad av fast telenät i
Nordanstig.
Yttrande över remiss om Kulturmiljöstrategi för Gävleborgs län 20122016.
Yttrande över remiss om Kulturplan Gävleborg.
Ove Wallberg (FP) rapport från seminarium om Järnvägssituationen i
Gävleborg.
Socialstyrelsen: Information om handläggning av
överflyttningsärenden.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 34
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.

