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§1
Uppföljning och anpassning budget 2011.
Fullmäktige har i § 77/2010-11-15 beslutat om budget för 2011-2013
samt investeringar för 2011.
I beslutet ingår ett uppdrag till kommunstyrelsen att utarbeta en plan för
att sänka kostnaderna alternativt höja intäkterna med 10 000 tkr under
2011.
Arbetsutskottet beslutade i § 203/2010-12-02 att uppdra till
ledningsgruppen att utarbeta ett förslag till besparingar motsvarande
10 mkr samt att förslaget redovisas på arbetsutskottets möte 27 januari
2011.
Kommunchef Kerstin Oremark föredrar förslag till besparingar i budget
2011 för kommunstyrelsens verksamheter motsvarande 1 600 tkr.
Förvaltningschef Annkristine Elfvendal föredrar de besparingar som
genomförts inför 2011 samt förslag till ytterligare besparingar i budget
2011 för utbildnings- och kulturnämndens verksamheter motsvarande
250 tkr.
Tf förvaltningschef Karin Bohlin föredrar förslag till besparingar i budget
2011 för omsorgs- och lärandenämndens verksamheter motsvarande
4 750 tkr.
Enligt prognos kan skatteintäkterna komma att öka under 2011 med
200 tkr. Sammantaget innebär det sänkta kostnader med 6 800 tkr.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till kommunchef Kerstin Oremark att för kommunstyrelsen
redovisa ledningsgruppens påbörjade arbetet med att sänka
kostnaderna alternativt höja intäkterna med 10 000 tkr under 2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2
Investeringsbudget 2011.
När fullmäktige fastställde budget för 2011 fick kommunstyrelsen
uppdraget att fördela de 13 110 tkr som är avsatta för investeringar och
mindre reinvesteringar.
Beslut om investeringar ska följa principen att i första hand bevilja
investeringar som är av kostnadsminskande art eller av myndighet
tvingande.
Äskanden om investeringsmedel kräver aktualisering som särskilda
ärenden samt att investeringskalkyler bifoga ärendet till
kommunstyrelsen inför beslut.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson har sammanställt
ledningsgruppens äskanden från verksamheten samt föreslagit en
prioritering av projekten.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
fördelar delar av 2011 års investeringsutrymme till
kommunstyrelsen 6 320 tkr, byggnadsnämnden 100 tkr, utbildningsoch kulturnämnden 350 tkr och omsorgs- och
lärandenämnden 1 400 tkr (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2011-01-19.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela delar av 2011 års investeringsbudget enligt följande:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

6 320 tkr

Byggnadsnämnden

100 tkr

Utbildnings- och kulturnämnden

350 tkr

Omsorgs- och lärandenämnden

1 400 tkr

Utdragsbestyrkande
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§3
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Nordanstigs kommun har i budget 2011 avsatt 2 100 tkr som
kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Budgeterade medel ska under året fördelas mellan kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för utveckling och tillväxt och till stöd för samverkan
och utveckling av ungdoms- och föreningsverksamhet.
Förening, organisation eller liknande som bedriver verksamhet i
Nordanstigs kommun kan utifrån fastställda fördelningsdirektiv ansöka
om utvecklingsmedel .
Kommunstyrelsens förvaltningen föreslår att budgeterade
utvecklingsmedel för 2011 fördelas enligt följande:
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel 1 400 tkr
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel för ungdoms- och
föreningsverksamhet 700 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslås besluta att fördela Kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för 2011 enligt följande: Till Kommunstyrelsens
utvecklingsmedel 1 400 tkr och som Kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för ungdoms- och föreningsverksamhet 700 tkr
(Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande 2011-01-18).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela kommunstyrelsens utvecklingsmedel för 2011 enligt följande:
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel för
ungdoms- och föreningsverksamhet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1 400 tkr
700 tkr
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§4
Ansökan om stöd från kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Fullmäktige har för år 2010 tilldelat kommunstyrelsen 2 100 tkr som
kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Pengarna som avsatts i budget fördelas under året mellan
kommunstyrelsens utvecklingsmedel för utveckling och tillväxt samt till
stöd för samverkan och utveckling av ungdoms- och
föreningsverksamhet.
Förening, organisation eller liknande som bedriver verksamhet i
Nordanstigs kommun kan ansöka om utvecklingsmedel.
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.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar ärendet
och lämnar förslag till beslut.
Beslutsunderlag
1. Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundins
tjänsteutlåtande 2011-01-18.
2. Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundins
tjänsteutlåtande 2011-01-27.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till Mona Franzén-Lundins förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja bidrag till följande föreningar:
Lokalföreningen FUB Hudiksvall och Nordanstig
Gnarps Bågskytteklubb
Sågtäktens Bygdegårdsförening
Hasselagården
Ragvaldsnäs Bygdeförening
Föreningen Bergsjögården

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

8 124 kr
10 000 kr
12 000 kr
19 350 kr
20 000 kr
24 400 kr
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Forts. § 4
Nordanstigs Föreningsråd
Bergsjö Parkförening
Föreningen Hamnlyckan/Nordanstigs Kustmuseum
Gnarpsnet
Ilsbo fiskevårdsområde
Nordanstigs Företagarförening
Nordanstigs Bokningscentral

30 000 kr
30 000 kr
33 300 kr
40 000 kr
49 650 kr
102 444 kr
275 001 kr

Summa

654 269 kr

2. Avslå ansökan från följande föreningar:
Bergsjö och Backens skolor
Mellanfjärdens teaterförening
IFK Vattrång
Föreningen Lillbergsgården
Föreningen Kulturstjärnan
Föreningen KRAX

60 000 kr
100 000 kr
130 000 kr
170 676 kr
193 856 kr
238 411

Summa

892 943 kr

3. Bidrag beviljas underförutsättning att övrig medfinansiering beviljas.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§5
Förändring av pris på lunchrätt för externa gäster.
Prishöjningen på råvaror utifrån fullmäktiges beslut om GMO-fria
livsmedel samt ökade kostnader för förbrukningsartiklar och löner
påverkar produktionskostnaden för måltiderna som serveras på
kommunens äldreboenden.
Kost och Städ tillhandahåller lunch till externa gäster på servicehusen. I
dagsläget kostar lunch på servicehusen 65 kronor.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige beslutar höja
lunchpriset för externa gäster med 10 kronor till 75 kronor.
Kuponghäften innehållande 10 kuponger för 550 kronor föreslås ligga
kvar på samma nivå. Kuponghäftena skall enbart säljas till de äldre
gästerna (pensionärer) som regelbundet besöker servicehusens
lunchserveringar (omsorgs- och lärandenämndens protokoll
§ 191/2010).
Yrkanden
Katarina Bylin (S) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Katarina Bylins yrkande och finner
det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Höja lunchpriset för externa gäster med 10 kronor till 75 kronor.
2. Kuponghäften innehållande 10 kuponger för 550 kronor föreslås
ligga kvar på samma nivå. Kuponghäftena skall enbart säljas till de
äldre gästerna (pensionärer) som regelbundet besöker
servicehusens lunchserveringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§6
Ägardirektiv för Norrsken AB.
Vid ägarmöte i samband med årsstämman i april 2010 förelåg
Norrskens ägare att ett ägardirektiv för bolaget skulle upprättas.
En arbetsgrupp utsågs som nu har utarbetat ett förslag till ägardirektiv
som överlämnas till ägarna att fastställa.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till ägardirektiv för Norrsken AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§7
Internkontrollplan 2011 för kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till internkontrollplan
2011 för kommunstyrelsen som nämnd och som styrelse.
Kommunchef Kerstin Oremark föredrar ärendet.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att på kommunstyrelsens möte
10 februari 2011redovisa resultatet av 2010 års internkontroll.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till internkontrollplan 2011 för kommunstyrelsen som
nämnd och som styrelse.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§8
Nätverk för förtroendevalda.
Sveriges Kommuner och Landstig har inkommit med en inbjudan till
nätverk för förtroendevalda som vill utveckla medborgardialogen.
Yrkanden
Per-Åke Kardell (C) yrkar att Stig Eng (C) och Monica Olsson (S) deltar
i nätverket.
Arbetsutskottets beslut
Anmäla Stig Eng (C) och Monica Olsson (S) som deltagare i Nätverk
för förtroendevalda.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§9
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar enligt Socialtjänstlagen
(SoL) för 3:e kvartalet 2010 till fullmäktige enligt följande:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Nej gällande SoL IFO, individ- och familjeomsorg.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej gällande SoL IFO, individ- och familjeomsorg.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden delger fullmäktige rapporten (omsorgsoch lärandenämndens protokoll § 172/2010).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10
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.
Informationer
Förvaltningschef Annkristine Elfvendal informerar om återbesättning av
två vakanta rektorstjänster.
Extra ärenden
Kommunchef Kerstin Oremark föredrar en ansökan om inkommit om
stöd från kommunen för arrangemanget Framtidsveckan och föreslår
att kommunen bidrar med 10 000 kronor för annonskostnader.
Finansieras inom budgetram.
Teknisk samordnare Tommy Staaf föredrar en fastighetsreglering och
föreslår att Otto och Siv Bornemann, genom fastighetsreglering, får
förvärva del av Östanå 3:58.
Teknisk samordnare Tommy Staaf föredrar en fastighetsförsäljning och
föreslår att kommunen säljer fastigheten Nordanbro 2:7 i Hassela till
Christer Kollberg och Eva Strååt.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till Tommy Staafs förslag till försäljning av
kommunens fastigheter.
Propositionsordning
Ordföranden ställe proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Extra ärenden forts.
Samkraft AB har inkommit med inbjudan att lämna intresseanmälan om
köp av ursprungsgarantier från vindkraft producerad inom Gävleborgs
län.
Förvaltningsrätten i Falun förelägger kommunen att yttra sig i
överklagat ärende Tematisk tillägg till Översiktsplan 2004.
Kammarrätten i Sundsvall meddelar inte prövningstillstånd i överklagat
ärende Motion om vargfri kommun. Förvaltningsrättens avgörande står
därför fast. Kommunen har möjlighet att överklaga Kammarrättens
beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 10
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att kommunen inte överklagar Kammarrättens beslut
att inte meddela prövningstillstånd.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets beslut
1. Bidra med 10 000 kronor till Framtidsveckan som stöd till
annonskostnader.
2. Avböja Samkraft AB:s erbjudande om köp av ursprungsgarantier
från vindkraft producerad inom Gävleborgs län.
3. Uppdra till förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde
10 februari upprätta förslag till yttrande i överklagat ärende
Tematisk tillägg till Översiktsplan 2004.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja del av fastigheten Östanå 3:58 i Ilsbo genom
fastighetsreglering till Otto och Siv Bornemann.
Fastställa köpesumman till 70 000 kronor.
Godkänna upprättat avtal om fastighetsreglering.
Uppdra till firmatecknarna att underteckna avtalen.
2. Sälja del av fastigheten Nordanbro 2:7 i Hassela till Eva Strååt och
Christer Kollberg.
Fastställa köpesumman till 70 500 kronor.
Godkänna upprättat köpeavtal.
Uppdra till firmatecknarna att underteckna avtalen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

