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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Katarina Bylin (S).

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

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Kerstin Oremark informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Bokslut 2010 kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonomikontoret har sammanställt bokslut 2010 för kommunstyrelsens
verksamheter.

ÄRENDE 5
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.
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FORTS. ÄRENDE 5
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.

ÄRENDE 6
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.
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FORTS. ÄRENDE 6
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela delar av 2011 års investeringsbudget enligt följande:
Kommunstyrelsen

6 320 tkr

Byggnadsnämnden

100 tkr

Utbildnings- och kulturnämnden

350 tkr

Omsorgs- och lärandenämnden

1 400 tkr

ÄRENDE 7
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).
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FORTS. ÄRENDE 7
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela kommunstyrelsens utvecklingsmedel för 2011 enligt följande:
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel för
ungdoms- och föreningsverksamhet

1 400 tkr
700 tkr

ÄRENDE 8
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.
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FORTS. ÄRENDE 8
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja bidrag till följande föreningar:
Lokalföreningen FUB Hudiksvall och Nordanstig
Gnarps Bågskytteklubb
Sågtäktens Bygdegårdsförening
Hasselagården
Ragvaldsnäs Bygdeförening
Föreningen Bergsjögården
Nordanstigs Föreningsråd
Bergsjö Parkförening
Föreningen Hamnlyckan/Nordanstigs Kustmuseum
Gnarpsnet
Ilsbo fiskevårdsområde
Nordanstigs Företagarförening
Nordanstigs Bokningscentral

8 124 kr
10 000 kr
12 000 kr
19 350 kr
20 000 kr
24 400 kr
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.

ÄRENDE 9
Yttrande över ansökan om vindkraftverk på Mörkåsen,
Nyvallsåsen och Brännåsen.
En ansökan om att uppföra tre gruppstationer om 3 vindkraftverk på
Mörkåsen, 4 vindkraftverk på Brännåsen och 3 vindkraftverk på
Nyvallsåsen, ca 11 km norr om Bergsjö centrum, har inkommit till
länsstyrelsen. Dessa berg ligger i skogsområdet norr om Bergsjö.
Samtliga verk avser en maxhöjd på 149,99 m och en maximal effekt på
2 MW per verk.
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FORTS. ÄRENDE 9
Beslutsunderlag
Stadsarkitekt Christina Englund föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker
uppförande av sammanlagt tio stycken vindkraftverk på Mörkåsen,
Nyvallsåsen och Brännåsen (Christina Englunds tjänsteutlåtande
2011-01-19).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Tillstyrka uppförande av sammanlagt tio stycken vindkraftverk på
Mörkåsen, Nyvallsåsen och Brännåsen.

ÄRENDE 10
Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2004, Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS).
Under 2010 har plan- och byggkontoret bedrivit ett arbete för att utpeka
så kallade landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen.
Sammanlagt har 20-talet områden besökts, inventerats och
utvärderats. De 6 områden som denna plan berör är de områden vars
utvecklingsmöjligheter bedömts som mycket goda samt där det finns
en efterfrågan på tomter eller intresse att bedriva verksamhet. Samtliga
ligger vid kusten.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet och presenterar
revideringar i underlaget som utvecklingsutskottet diskuterar.
Beslutsunderlag
Stadsarkitekt Christina Englund föreslår att LIS - områdena ställs ut för
samråd (Christina Englunds tjänsteutlåtande 2011-01-19).
Arbetsutskottets beslut
1. Utöka det föreslagna området i Mellanfjärden.
2. Efter justeringar i förslaget ställa ut det Tematiska tillägget av
översiktsplan för LIS-områden.
3. Förslaget ska redovisas för kommunstyrelsen.
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ÄRENDE 11
Försäljning av del av fastigheten Östanå 3:58 i Ilsbo.
Teknisk samordnare Tommy Staaf föredrar en fastighetsreglering och
föreslår att Otto och Siv Bornemann, genom fastighetsreglering, får
förvärva del av Östanå 3:58.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja del av fastigheten Östanå 3:58 i Ilsbo genom
fastighetsreglering till Otto och Siv Bornemann.
2. Fastställa köpesumman till 70 000 kronor.
3. Godkänna upprättat avtal om fastighetsreglering.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna avtalen.

ÄRENDE 12
Försäljning av del av fastigheten Nordanbro 2:7 i Hassela.
Teknisk samordnare Tommy Staaf föredrar en fastighetsförsäljning och
föreslår att kommunen säljer fastigheten Nordanbro 2:7 i Hassela till
Christer Kollberg och Eva Strååt.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja del av fastigheten Nordanbro 2:7 i Hassela till Eva Strååt och
Christer Kollberg.
2. Fastställa köpesumman till 70 500 kronor.
3. Godkänna upprättat köpeavtal.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna avtalen.

ÄRENDE 13
Internkontrollplan 2011 för kommunstyrelsen.
Kommunledningskontoret har utarbetat ett förslag till internkontrollplan
2011 för kommunstyrelsen som nämnd och som styrelse.
Kommunchef Kerstin Oremark föredrar ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 13
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.

ÄRENDE 14
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.
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FORTS. ÄRENDE 14
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.

ÄRENDE 15
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.

ÄRENDE 16
Yttrande överklagat ärende Tematiskt tillägg i Översiktsplan 2004
för vindkraft.
Fullmäktiges beslut § 78/2010-11-15, Tematiskt tillägg för vindkraft i
Översiktsplan 2004.
Kommunen har möjlighet att yttra sig i ärendet till Förvaltningsrätten
senast 14 februari 2011.
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ÄRENDE 17
Val till styrgruppen för Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.
Kommunstyrelsen har att välja en ledamot till styrgruppen för
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Ledamoten väljs ur
kommunstyrelsen.

ÄRENDE 18
Val till Botnia-Atlantica.
Kommunstyrelsen har att föreslå regeringen en ny ersättare till BotniaAtlantica efter Annelee Larsson (S).

ÄRENDE 19
Val till kollektivtrafikberedningen.
Kommunstyrelsen har att välja en ledamot och en ersättare till
kollektivtrafikberedningen.

ÄRENDE 20
Anmälan av partiföreträdare.
Partierna redovisar vem de har utsett som partiföreträdare.
Vänsterpartiet anmäler Petra Modée.
Förslag till beslut
Godkänna informationen.

ÄRENDE 21
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.
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FORTS. ÄRENDE 21
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.

ÄRENDE 22
Redovisning delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Nyanställningar under perioden 2010-12-15 till 2011-01-01.
Näringslivschef Anders Nordén:
Beviljade bidrag ur näringslivsfonden 26 januari 2011.

ÄRENDE 23
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
10:83 Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen 2011.
11:02 Kommunal fastighetsavgift 2009-2011.
11:03 Redogörelse för överenskommelsen om Omställningsavtal –
KOM-KL.
Protokoll:
MittSverige Vatten AB: 2010-11-24.
Nordanstig Vatten AB: 2010-11-23.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: 2011-01-13.
Hälsingerådet: 2010-12-08.
Sveriges Kommuner och Landsting: Ombud i Sveriges Kommuner och
Landstings kongress 2011-2015.
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FORTS. ÄRENDE 23

Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 24
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.

ÄRENDE 25

kl. 15:00-17:00

Krishanteringsplan 2011-2014 och krisledningsövning.
Tomas Persson och Göran Bergsman redovisar Risk- och
sårbarhetsanalys 2010.
Information Krishanteringsplan för mandatperioden 2011-2014.
Övning i kris för kommunstyrelsen som krisledningsnämnd.

