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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Monica Olsson (s).

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

ÄRENDE 3
Information om projektet Att se varandra.
Synskadades lokalförening Hudiksvall/Nordanstig har tillsammans med
Kvinnojouren Vändpunkten ett projekt – Att se varandra.
Maud H. Gårdsknappen informerar om projektet.

ÄRENDE 4
Information om projektet Äkta medeltid i Hälsingland.
Projektledare Stefan Barenfeldt informerar om projektets utveckling.

ÄRENDE 5
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Kerstin Oremark informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 6
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar ekonomiska utfallet per april 2010 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.
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ÄRENDE 7
Budgetramar och fullmäktiges mål 2011.
Arbetsutskottet har utarbetat förslag till budgetramar och fullmäktigemål
för 2011. Förslaget har utarbetats i samarbete med nämndernas
ordföranden.
Förslagen till fullmäktigemål har behandlats av fullmäktige i form av en
direktivdiskussion.
Personalstrateg Mats Dahl informerar om de löneavtal som förhandlas
fram att gälla från och med 4 april 2010.
Förvaltningschef Mats Collin föredrar det pågående budgetarbetet för
omsorgs- och lärandenämnden utifrån de föreslagna budgetramarna.
Kerstin Oremark informerar om rekryteringsprocessen för att anställa
en controller. Rekryteringen har för närvarande avbrutits.
Förvaltningschef Annkristine Elfvendal föredrar det pågående
budgetarbetet för utbildnings- och kulturnämnden utifrån de föreslagna
budgetramarna.
Kommunchef Kerstin Oremark föredrar det pågående budgetarbetet för
kommunstyrelsen utifrån de föreslagna budgetramarna.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2010-05-11.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Resultatmålet 2011 sätts till 0,7 % av skatter och generella statsbidrag
som därefter minskas med finansnettot.
anta ram på nämndsnivå, nettokostnad/nettointäkt.
Resultatbudget 2011 (Tkr)
exkl. kapitalkostnader
Summa nämndsnettokostnader
Kommunstyrelsens utvecklings- samt föreningsmedel
Summa
Nämndsnettokostnaderna fördelas preliminärt enligt fölljande
Kommunstyrelsen
Utbildning & Kultur
Omsorg & Lärande

Nettokostnad
423 800
2 500
426 300
31 112
122 758
269 930

Kommunstyrelsen utvecklingsmedel får användas till att genomföra
insatser som ger tillväxt utan ökade kostnader de kommande åren.
Kommunstyrelsens föreningsmedel skall användas till förenings- och
ungdomsverksamhet enligt fördelningsdirektiv KS § 26/2010.
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FORTS. ÄRENDE 7
Det slutliga budgeterade resultatet ändras beroende på
ökade/minskade skatteintäkter samt generella statsbidrag.
Anta fullmäktiges mål enligt följande:
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 2011 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.
Trygg inom omsorgen
Andelen omsorgstagares upplevelse av trygghet ska öka under åren
2009-2011.
Stärka näringslivsklimat och egen försörjning
Under 2011 ska beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till
tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda.

ÄRENDE 8
Årsredovisning 2009 för Fiberstaden AB.
Fiberstaden AB har inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret
2009.
Bolaget visar ett negativt resultat med -645 148 kronor.
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FORTS. ÄRENDE 8
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2009 för Fiberstaden AB.

ÄRENDE 9
Årsredovisning 2009 för Inköp Gävleborg.
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har inkommit med årsredovisning
för räkenskapsåret 2009.
Inköp Gävleborg visar ett positivt resultat med 234,9 tkr.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2009 för Inköp Gävleborg.

ÄRENDE 10
Årsredovisning 2009 för Hälsingerådet.
Hälsingerådet har inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret
2009.
Hälsingerådet visar ett negativt resultat med -91 tkr.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2009 för Hälsingerådet.

ÄRENDE 11
Årsredovisning 2009 för Fjärrvärmeverksamheten.
Ekonomikontoret har sammanställt en årsredovisning för
fjärrverksamheten för år 2009.
Verksamheten visar ett positivt resultat med +506 tkr.
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FORTS. ÄRENDE 11
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2009 för Fjärrvärmeverksamheten.

ÄRENDE 12
Årsredovisning 2009 för kommunstyrelsens fonder.
Årsredovisning har upprättats för 2009 års verksamhet i Nordanstigs
kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2009 för Per-Olof Schönströms Minnesfond,
Per och Anna Katarina Sundins stipendiefond samt Stiftelsen
Nordanstigs Näringslivsfond.

ÄRENDE 13
Förslag till ny VA-taxa.
Nordanstig Vatten AB har utarbetat ett förslag till ny va-taxa.
Förändringarna i förslaget består av:
Anläggningsavgifter
§ 6 Industrifastighet:
En tomtyteavgift per m2
1-5 000 m2
5 001-10 000 m2
10 001 m2 -

10 kronor/m2
5 kronor/m2
1 kronorm2

Brukningsavgifter
§ 16 Tillfälligt avstängd:
Den fasta avgiften för tillgälligt avständs föreslår uppgå till
3 500 kronor/år för Vatten (V) och Spillvatten (S).
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FORTS. ÄRENDE 13
Beslutsunderlag
Nordanstig Vatten AB föreslår att fullmäktige godkänner ny va-taxa från
2010-01-01 samt godkänner föreslagna förändringar i va-taxa för
Nordanstigs kommun 2010 (Nordanstig Vatten AB:s skrivelse
2010-04-16).

ÄRENDE 14
Förslag till taxor och avgifter för bredband.
Nordanstigs kommuns bredbandsnät underhålls och administreras av
Fiberstaden AB enligt gällande samarbetsavtal.
För närvarande finns två Stadsnät i Nordanstig; Bergsjö centrum och
Sågtäkten. Ytterligare områden kommer att byggas under 2010.
Fullmäktige har att fastställa taxa för fiberanslutning för år 2010.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att fullmäktige fastställer
anslutningsavgift för fiberanslutning för 2010 enligt följande:
Privatperson: 12 000 kronor inklusive moms.
Företag: 12 000 kronor exklusive moms.
(Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2010-05-12).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa anslutningsavgift för fiberanslutning enligt följande att gälla
från och med 2010-07-01:
Privatperson: 12 000 kronor inklusive moms.
Företag: 12 000 kronor exklusive moms.

ÄRENDE 15
Taxa för slamtömning och renhållning.
Samhällsbyggnadskontoret har utarbetat ett förslag till ny taxa för
slamtömning i Nordanstigs kommun:
Nuvarande avtal gäller med förändring till att kommunen står för
mottagningskostnader. Tillägget blir 300 kronor inklusive moms per
tömningstillfälle. Priserna gäller för slagbrunnar och för tankar.
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FORTS. ÄRENDE 15
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande taxa att gälla från och med 1 juli 2010:
2010

Förslag

0-4 m3

1 181

1 481

4,1-6 m3

1 838

2 138

6,1-9 m3

3 019

3 319

Tillägg per m3 över 9

302

452

Budning inom 1 v

284

284

1 260

1 260

Budning inom 24 t
Priserna gäller inklusive moms.

ÄRENDE 16
Ansökan ur investeringsbudget 2010.
Renhållningsansvarig Pär Norberg ansöker om medel ur
investeringsbudget 2010 till följande investeringar:
Skydds och arbetsmiljöåtgärder Återvinningscentralen
Ombyggnad ÅVC
Renhållningsprogram kopplat till GIS
GPS Positionering av avloppsbrunnar

330 tkr
600 tkr
200 tkr
150 tkr

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela delar av 2010 års investeringsutrymme enligt följande:
Skydds och arbetsmiljöåtgärder Återvinningscentralen
Ombyggnad ÅVC
Renhållningsprogram kopplat till GIS
GPS Positionering av avloppsbrunnar

330 tkr
600 tkr
200 tkr
150 tkr
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ÄRENDE 17
Ansökan ur investeringsbudget 2010, deponi.
Renhållningsansvarig Pär Norberg ansöker om medel ur
investeringsbudget 2010 för undersökning av deponi.
Beslutsunderlag
Renhållningsansvarige Pär Norberg föreslår att kommunstyrelsen
beviljar investeringsmedel med 60 000 kronor för att delta i projektet.
Investeringsmedlen flyttas från renhållningen till kommunstyrelsen (Pär
Norbergs tjänsteutlåtande 2010-05-06).

ÄRENDE 18
Förslag till policy för skada på enskild avloppsanläggning.
Renhållningsansvarige Pär Norberg har utarbetat ett förslag till policy
för skadeersättningsärenden.
Delegation ska ges till renhållningsansvarig att via Inköp Gävleborg
direktupphandla tjänst för handläggning av skadeersättningsärenden
för uppkomna skadeanspråk på grund av för skada på enskild
avloppsanläggning. Delegations ska ges till renhållningsansvarig att
enligt förslag från skadehandläggaren, inom ramen för antagen policy
fatta beslut om ersättning till drabbade kunder. Policyn gäller enbart för
godkända anläggningar.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anta förslag till policy för skada på enskild avloppsanläggning.
2. Delegera till renhållningsansvarig att via Inköp Gävleborg
direktupphandla en tjänst för handläggning av skada på enskild
avloppsanläggning.
3. Delegera till renhållningsansvarig att enligt förslag från upphandlad
skadehandläggare, inom ramen för antagen policy, fatta beslut om
ersättning till drabbade kunder.
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ÄRENDE 19
Verksamhetsinformation slam och renhållning.
Hälsinglands renhållare utreder förutsättningar för att samverka inom
renhållningen. Det långsiktiga målet för samverkan bör vara att skapa
bästa möjliga förutsättningar för hushållen i Hälsingland genom att
stegvis samordna verksamheterna som slutligen kan leda till en
gemensam organisation för renhållningen.
En prioriterings lista och en rekommendation på uppgifter som behöver
vidareutvecklas finns framtagna.
I första skedet behövs en kommunenkät utföras gemensamt i
Hälsingland.
Kostnad kundenkät 2010

50 000 kr

Konsultkostnader

30 000 kr

2010

Beslutsunderlag
Renhållningsansvarig får delegation att arbeta vidare enligt
viljeinriktningen i bilagan. Kostnader för kundenkät och
konsultkostnader tillstyrks (Renhållningsansvarig Pär Norbergs
tjänsteutlåtande 2010-05-10).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Renhållningsansvarig får delegation att arbeta vidare enligt
viljeinriktningen i bilagan. Kostnader för kundenkät och
konsultkostnader tillstyrks och finansieras inom renhållningskollektivet.

ÄRENDE 20
Begäran om utökad ram för kollektivtrafiken.
Omsorgs- och lärandenämnden har inkommit med en begäran om
extra anslag för kollektivtrafiken 2010.
Nämnden befarar ett underskott med 500 tkr för kollektivtrafiken främst
på grund av minskade intäkter men även behov av fler skolturer.
För att kollektivtrafiken ska kunna behållas i samma utsträckning som i
dagsläget äskar nämnden ett budgettillskott på 500 tkr.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden begär 500 tkr i extra anslag för
kollektivtrafiken för 2010 (omsorgs- och lärandenämndens protokoll
§ 50/2010).
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FORTS. ÄRENDE 20
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bibehålla kollektivtrafiken i nuvarande omfattning.
2. Avslå omsorgs- och lärandenämndens begäran om extra anslag.
3. Uppdra till omsorgs- och lärandenämnden att redovisa förslag till
finansiering av de ökade kostnaderna inom nämndens budgetram.

ÄRENDE 21
Ansökan om utredningsanslag för VA-åtgärder i Mellanfjärden.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med en ansökan om ett
utredningsanslag för förberedande studier inför ombyggnad och
utökning av avloppsreningsverket i Mellanfjärden.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 200 tkr anslås till förstudie inför
projektering av kapacitetshöjande åtgärder för va-anläggningen i
Mellanfjärden (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2010-05-12).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja Nordanstig Vatten AB 200 tkr till förstudie inför ombyggnad
och utökning av avloppsreningsverket i Mellanfjärden.
2. Anslaget beviljas ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

ÄRENDE 22
Begäran om utökad ram för Framtidsdagen.
Framtidsdagen genomfördes 6 februari 2010 på Bergsjögården som en
fortsättning på kommunens utvecklings- och visionsarbete.
Framtidsdagen ersatte den tidigare inplanerade visionskryssningen,
som ställdes in.
Beslutsunderlag
Näringslivschef Anders Nordén föreslår att kommunstyrelsen
finansierar Framtidsdagen med 57 tkr från konto för kommunstyrelsen
utvecklingsmedel (Anders Nordéns tjänsteutlåtande 2010-03-11).
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FORTS. ÄRENDE 22
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja 57 tkr för Framtidsdagen. Anslaget finansieras ur
kommunstyrelsen utvecklingsmedel.

ÄRENDE 23
Interrimskuld till Nordanstigs Bostäder AB.
Inför bokslut för 2009 informerade Nordanstigs Bostäder AB
Nordanstigs kommun att underhållskostnaderna för verksamhetsåret
överskridits med 506 tkr. Uppkomna kostnader togs i bokslut för 2009
som interimskuld till Nordanstigs Bostäder AB.
Bolaget har i redovisning och sammanfattning redogjort för vad som
orsakade överskridandet. Bl.a. har förhållandevis höga kostnader
uppstått för storköksutrustningen och brandlarm. Diskussioner i ärendet
har medfört att kontinuerliga träffar mellan bolaget och kommunens
ledningsgrupp sker. Dialog kommer att föras om fastigheternas drift
och underhåll samt investeringar.
Beslutsunderlag
Handläggare Thord Wannberg föreslår att med hänvisning till
ovanstående föreslås att utbetalning med 506 tkr till Nordanstigs
Bostäder AB verkställs (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande
2010-05-11).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons avslagsyrkande
och finner det ej antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Utbetala 506 tkr till Nordanstigs Bostäder AB för ökade kostnader
under 2009.
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ÄRENDE 24
Utbetalning av medel för ökade snöröjningskostnader.
Nordanstigs Bostäder AB har inkommit med en begäran om 900 tkr för
ökade snöröjningskostnader under första kvartalet 2010.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
beslutar utbetala 900 tkr till Nordanstigs Bostäder AB för ökade
snöröjningskostnader första kvartalet 2010. Avstämning av dessa
kostnader görs inför årets slut (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2010-05-19).

ÄRENDE 25
Förvaltningsavtal för kommunens fastigheter.
Förslag till nytt avtal har upprättats mellan Nordanstigs kommun och
Nordanstigs Bostäder AB för förvaltning av kommunens fastigheter.
Med förvaltning avses i detta avtal alla åtgärder som erfordrats för
fastigheternas och anläggningarnas underhåll, drift och förvaltning för
att bibehålla fastighens värde.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till nytt förvaltningsavtal för kommunens fastigheter.
Avtalet ska gälla för tiden 2010-07-01 – 2011-04-01.

ÄRENDE 26
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till revidering av
kommunstyrelsens delegationsordning. Revideringen är en anpassning
i den nya organisationen.
Arbetsutskottet diskuterar delegationens riktningar och former för
återrapportering och uppföljning av delegationsbeslut.
Kommunsekreterare Eva Engström föredrar ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 26
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Kerstin Oremark att
ta upp kommunstyrelsens delegation och organisation på
kommunstyrelsens utbildningsdag 3 juni 2009. Kerstin Oremark får
även uppdraget att redovisa fördelningen av uppdrag, ansvar och
befogenheter för förvaltningschefer, verksamhetschefer och
enhetschefer i en arbetsbeskrivning utifrån den nya
förvaltningsorganisationen (arbetsutskottets protokoll § 78/2009).
2. Kommunsekreterare Eva Engströms tjänsteutlåtande 2010-05-19.
Arbetsutskottets beslut
1. Göra följande ändringar i delegationsförslaget:
2:10 Hel eller partiell särskild avtalspension delegeras till
kommunchef.
8:8 Beslut om bostadsanpassning delegeras till kommunchef för
vidaredelegering till handläggare.
2. Uppdra till förvaltningen att utarbeta en policy för utarrendering av
kommunens mark.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen.

ÄRENDE 27
Vidaredelegering av beslut om markarrende.
Beslut om att arrendera ut kommunens mark under längre tid är två år
är delegerat till arbetsutskottet.
Handläggare Thord Wannberg föreslår att arbetsutskottet tillfälligt
vidaredelegerar markarrende längre än två år till kommunstyrelsens
ordförande under sommaruppehållet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Utarrendering av kommunens mark längre än 2 år vidaredelegeras till
kommunstyrelsens ordföranden under perioden 2010-06-04 –
2010-08-15.
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ÄRENDE 28
Tillsyn vid försäljning av receptfria läkemedel.
En ny lag om försäljning av receptfria läkemedel trädde i kraft
1 november 2009. Enligt 23 § i lagen får kommunerna för sin kontroll ta
ut avgift av den som bedriver detaljhandel.
Enligt 20 § i lagen skall den kommun där detaljhandeln bedrivs
kontrollera efterlevnaden av lagen och av de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen. Kommunfullmäktige skall bestämma
vilken nämnd i kommunen som ska ha kontrollansvaret enligt lagen.
Beslutsunderlag
Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att fullmäktige utser omsorgsoch lärandenämnden som ansvarig för efterlevnaden av lagen om
försäljning av receptfria läkemedel och av de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen (Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande
2010-05-19).

ÄRENDE 29
Kommuninvest inbjudan att teckna förlagslån.
Kommuninvest har inkommit med en inbjudan att teckna en del i
föreningens företagslån. Erbjudandet kan endast utnyttjas av
medlemmar.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige genom
ett förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, lånar ut högst
1 700 tkr på de villkor som framgår av föreningens erbjudande daterat
mars 2010. Finansiering av utlåningen skall ske genom att ta likvida
medel i anspråk. Kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna
ramen lämna en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt
genomföra denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats
kommunen. Uppdra firmatecknarna att underteckna en bindande
teckningsanmälan och övriga lånehandlingar (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2010-05-05).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Genom ett förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut
högst 1 700 tkr på de villkor som framgår av föreningens
erbjudande daterat mars 2010.
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FORTS. ÄRENDE 29
2. Finansiering av utlåningen skall ske genom att ta likvida medel i
anspråk.
3. Kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna
en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra
denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats
kommunen.
4. Uppdra firmatecknarna att underteckna en bindande
teckningsanmälan och övriga lånehandlingar.

ÄRENDE 30
Granskning av årsredovisning 2009.
Revisionen har genomfört en granskning av Årsredovisning 2009 för
Nordanstigs kommun. Rapporten lämnas till kommunstyrelsen för
kommentarer samt till fullmäktiges presidium för kännedom.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson har utarbetat ett förslag till
yttrande över revisionens granskning.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2010-05-05.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta ekonomichef Margareta Tamm Perssons förslag till yttrande över
revisionens granskning.

ÄRENDE 31
Förslag till ny hyressättning av skollokaler.
Utbildnings- och kulturnämnden har utarbetat ett förslag till ny
hyressättning av skollokaler.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att
barn- och ungdomsverksamhet får använda lokalerna utan kostnad.
Barn- och ungdomsverksamhet betalar samma avgift som tidigare för
badhuset i Bergsjö. I övrigt anta förslaget till ny hyressättning att gälla
från och med 2010-07-01 (utbildnings- och kulturnämndens protokoll
§ 37/2010).
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FORTS. ÄRENDE 31
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Lokalerna får användas utan kostnad av barn- och
ungdomsverksamhet.
2. Barn- och ungdomsverksamhet betalar samma avgift som tidigare
för badhuset i Bergsjö.
3. I övrigt anta förslaget till ny hyressättning att gälla från och med
2010-07-01.

ÄRENDE 32
Yttrande över samrådshandling Vindkraft i Ånge kommun.
Nordanstigs kommun har möjlighet att yttra sig över Ånge kommuns
samrådshandling när det gäller tillägg i deras översiktsplan för
vindkraft.

ÄRENDE 33
Yttrande över dubbelspår Gävle-Sundsvall.
Trafikverket har inkommit med samrådshandling för förstudie av nytt
dubbelspår Gävle-Sundsvall.
Nordanstigs kommun har möjlighet att yttra sig över förslaget senast
16 juni 2010.

ÄRENDE 34
Överenskommelse kring åtgärdsarbete kring de regionala
miljömålen.
Länsstyrelsen Gävleborg har i bred samverkan tagit fram ett
åtgärdsprogram som ska bidrag till att vi når de regionala miljömålen
2010.
För att synliggöra det omfattande arbete som pågår i länet har
länsstyrelsen tecknat en överenskommelse kring åtgärdsarbete för de
regionala miljömålen.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2010-05-27

20 (23)

FORTS. ÄRENDE 34
Arbetsutskottet överlämnar överenskommelse till kommunstyrelsen för
information.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna informationen.
2. Uppföljning av åtgärdsarbetet ska redovisas i kommunstyrelsen.

ÄRENDE 35
Hollandsprojekt.
Statens Bostadsomvandling AB har ambitionen att i de kommuner som
de är fastighetsägare i, starta ett 3-årigt Hollandsprojekt med start
sommaren 2010.
Kommunchef Kerstin Oremark föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Nordanstigs Utveckling föreslår att Nordanstigs kommun avböjer
erbjudandet från Statens >Bostadsomvandling med motivering att
Region Gävleborg har ett eget Hollandsprojekt (Anders Nordén
tjänsteutlåtande 2010-05-12).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avvakta Region Gävleborgs ställningstagande i ärendet.

ÄRENDE 36
Val av ledamot i Länsfolkhälsorådet.
Kommunstyrelsen har tidigare valt en ny ordförande i BRÅ- och
folkhälsorådet, Monica Olsson (S). Kommunstyrelsen har nu att utse en
ny ledamot i Länsfolkhälsorådet efter Per-Åke Kardell (C) som avsagt
sig uppdraget.
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ÄRENDE 37
Val av ledamöter till Ungdomsrådet.
Kommunstyrelsen har beslutat att inrätta ett ungdomsråd.
Kommunstyrelsen har att utse två ledamöter i rådet varav en är
sammankallande.

ÄRENDE 38
Delgivning av ej verkställda projekt enligt SoL.
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen rapporterar till fullmäktige enligt
följande:
Rapport till Socialstyrelsen för kvartal 4/2009 och kvartal 1/2010:
1. Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja SoL ÄO , äldreomsorg.
Svar: Nej SoL OF, omsorger om personer med funktionsnedsättning.
Svar: Nej LSS OF, omsorger om personer med funktionsnedsättning.
2. Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej inom SoL, ÄO
Svar: Nej inom SoL, OF
Svar: Nej inom LSS, OF
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 2010-04-26.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna informationen.

ÄRENDE 39
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
10:25 Sommarjobbsatsning 2010.
10:24 Budgetförutsättningar för åren 2010-2014.
Ekonomirapporten.
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FORTS. ÄRENDE 39
Protokoll
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2010-04-28.
Hälsingerådet 2010-03-31.
Kommunala pensionärsrådet 2010-04-07.
MittSverige Vatten AB 2010-02-25.
Nordanstig Vatten AB 2010-02-25.
Nordanstigs Bostäder AB 2010-04-12, 2010-04-12.
Nordanstigs Fastighets AB 2010-04-12.
Övrigt
Länsstyrelsen Gävleborg: Tillstånd tillskyddsjakt på gråsäl från
Kronholmar 2010.
Länsstyrelsen Gävleborg: Information om bristfällig djurhållning i
Nordanstig.
Länsstyrelsen Gävleborg: Tillstånd att använda övervakningskamera
enligt lagen om allmän kameraövervakning.
Akademin för Cirkuskonstens bevarande i Sverige.
Marcus Karlsson, Växaskolan.
Våra Gårdar: Satsningar på föreningsdrivna samlingslokaler.
Arvsfonden: Avslag på ansökan om bidrag.
Miljödepartementet: Nationell satsning om biologisk mångfald.
Annelee Larsson: Rapport från LUPP-konferens.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 40
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 16-31/2010.
Kommunchef Kerstin Oremark:
Vidaredelegering av attestuppdrag under semester.
Medverkan i Ockelbo med grannar.
Upphandling av Utredning fastighetssamordning.
Uppdrag upprättande av ansökan om LONA-ansökan.
Vidaredelegering av kommunchefsuppdrag under semester.
Medfinansiering av sikseminarium.
Tillförordnad kommunchef 14 maj 2010.
Tillförordnad samhällsbyggnadschef 2010-04-01 till 2010-05-31.
Avtal övergripande processer.
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FORTS. ÄRENDE 40
Uppdelning av enhet – tekniskt kontor.
Återtagande av samhällsbyggnadschefens vidaredelegation.
Arbetsutskottets protokoll §§ 55-80/2010.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 41
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.

