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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
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar ekonomiska utfallet per februari 2010 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 5
Revidering av bokslut 2009 för kommunstyrelsens verksamheter.
Bokslutet för kommunstyrelsens verksamheter godkändes i
kommunstyrelsen 25 februari 2010. Bokslutet visar ett positivt resultat
med 476 tkr.
Efter ytterligare justeringar i redovisningen har en beviljad investering
som avser rivning av gröna skolan i Jättendal flyttats till driftbudgeten
med en kostnad av 475 tkr, vilket gör att resultatet för
Kommunstyrelsen slutar på + 1 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunchef Kerstin Oremark föreslås att kommunstyrelsen
godkänner det justerade bokslutet (Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande
2010-03-10).
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ÄRENDE 6
Slutredovisning investeringsprojekt 2009.
Slutredovisning av kommunstyrelsens investeringsprojekt under 2009
presenteras.

ÄRENDE 7
Uppföljning av internkontrollplan 2009 för kommunstyrelsens
verksamheter.
Kontroller har genomförts under året utifrån den internkontrollplan som
antagits av kommunstyrelsen.
Uppföljning av planen redovisas för kommunstyrelsens verksamheter
under 2009.

ÄRENDE 8
Årsredovisning 2009 samt koncernredovisning.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsredovisning och
koncernredovisning för år 2009 för Nordanstigs kommun.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning 2009 och koncernredovisning 2009 för
Nordanstigs kommun (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2010-03-10).

ÄRENDE 9
Årsredovisning 2009 för Nordanstig Vatten AB.
Styrelsen och verkställande direktören rör Nordanstig Vatten AB har
lämnat årsredovisning för 2009.
Bolaget visar ett positivt resultat med 360 tkr.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2009 för Nordanstig Vatten AB.
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ÄRENDE 10
Årsredovisning 2009 för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen och verkställande direktören för Nordanstigs Bostäder AB har
lämnat årsredovisning för 2009.
Bolaget visar ett positivt resultat med 104 984 kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2009 för Nordanstigs Bostäder AB.

ÄRENDE 11
Årsredovisning 2009 för Nordanstigs Fastighets AB.
Styrelsen och verkställande direktören för Nordanstigs Fastighets AB
har lämnat årsredovisning för 2009.
Bolaget visar ett positivt resultat med 23 616 kronor.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2009 för Nordanstigs Fastighets AB.

ÄRENDE 12
Tilläggsbudget investeringar 2010.
Verksamheterna har inkommit med äskanden om att överföra ej
nyttjade medel på beslutade investeringar 2009. En del projekt är
påbörjade med inte avslutade, en del är ännu inte påbörjade.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
beslutar:
Överföra till 2009 års investeringsbudget projektmedel 9 104 tkr som
beviljats 2009 men ännu inte avslutats:
Kommunstyrelsens ofördelade
KS ospecificerat

tkr
502

Summa

502

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2010-03-17

FORTS. ÄRENDE 12
Kommunstyrelsen som nämnd
Reinvesteringar
Tak Hagängsgården
Projekt ombyggnad ÅVC
Åtgärder enligt tillgänglighetsbesiktning
Energieffektiviseringar
Exploatering Mellanfjärden
Markinköp
Utvecklingsområden
Bredbandutbyggnad
Bredband Älgered-Hassela, bidrag
Bredband Ström-Sågtäkten
Bredband Bergsjö centrum etapp 1
Samförläggning bredband
Summa
Utbildnings- och kulturnämnden
Reinvesteringar
Utemiljö skolor och förskolor
Arbetsmiljöåtgärder
Staket och grindar vid förskolorna
Projektering Hassela skola-förskola
Summa
Omsorgs- och lärandenämnden
Lönesystem
Ombyggnation Bringstaskolans kök
Dok.system omsorg-hälso-sjuk
Schema-, bemanningssystem
Summa

tkr
-37
142
70
1 378
1 598
200
120
2 582
834
946
-612
-1 286
-452
5 483
tkr
14
25
164
25
65
293
tkr
125
289
1 149
1 078
2 641

Följande överskott önskas omfördelas
Reinvesteringar
Hagängsgården matsalsmöbel
OA ospecifierad
Carport äldreomsorgen
Summa

44
24
12
116
196

Omfördelas till
Carport Äldreomsorg
Summa
Total summa tilläggsbudget 2010

196
196
9 115 tkr
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ÄRENDE 13
Attestreglemente för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har uppdaterat och sammanställt nytt
attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar för
Nordanstigs kommun.
Uppdateringen har föranletts av att nya rutiner har införts, bl. a
scanning av leverantörsfakturor, samt att förtydliganden har
efterfrågats för att göra reglementet enklare att tyda och följa för
verksamheterna.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att
kommunstyrelsen antar tillämpningsanvisningar till Attestreglemente
för Nordanstigs kommun samt att fullmäktige antar
Attestreglemente för Nordanstigs kommun (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2010-01-07).
2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta
tillämpningsanvisningar till Attestreglemente för Nordanstigs
kommun samt att fullmäktige beslutar anta Attestreglemente för
Nordanstigs kommun (arbetsutskottets protokoll § 3/2010).
3. Kommunstyrelsen beslutar anta tillämpningsanvisningar till
Attestreglemente för Nordanstigs kommun (kommunstyrelsens
protokoll § 10/2010).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar Attestreglemente för
Nordanstigs kommun (kommunstyrelsens protokoll § 10/2010).
5. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för att bereda Ove
Wallbergs yrkande att om inköp gjorts av vara eller tjänst utöver
tecknat avtal med leverantör, skall attest ske av förvaltningschef
(fullmäktiges protokoll § 10/2010).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta Attestreglemente för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 14
Ägardirektiv för Nordanstig Vatten AB.
Ledningskontoret har sammanställt ett förslag till ägardirektiv för
Nordanstig Vatten AB.
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FORTS. ÄRENDE 14
Inget tidigare direktiv finns.
Beslutsunderlag
Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att fullmäktige antar ägardirektiv
för Nordanstig Vatten AB (Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande
2010-03-03).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar under rubriken Ekonomiska och
finansiella mål, ta bort sista stycket som börjar med För att trygga
kommunens ansvar som borgensman…
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets beslut
Justera förslag till ägardirektiv för Nordanstig Vatten AB enligt SvenÅke Erikssons yrkande.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till ägardirektiv för Nordanstig Vatten AB.

ÄRENDE 15
Ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB.
Ledningskontoret har sammanställt ett förslag till ägardirektiv för
Nordanstig Vatten AB.
Tidigare ägardirektiv antaget av fullmäktige § 26/2006 föreslås
upphävas.
Beslutsunderlag
Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att fullmäktige antar ägardirektiv
för Nordanstigs Bostäder AB samt upphäva tidigare beslut kf § 26/2006
(Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande 2010-03-03).
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FORTS. ÄRENDE 15
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till nya ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB samt att
upphäva tidigare beslut fullmäktige § 26/2006.

ÄRENDE 16
Strategiskt utvecklingsarbete i Nordanstigs kommun.
Kommunfullmäktige antog den 28 september 2009 en vision för
Nordanstigs kommun. Kommun arbetar målmedvetet för ökad tillväxt
och positiv utveckling. Ett aktivt arbete bedrivs för att nå vision 2020,
Nordanstig Naturligtvis ”Här förverkligar Du dina livsdrömmar”.
Kommunstyrelsens arbetsutskott ska utgöra kommunens
utvecklingsutskott och med möjlighet att i dessa frågor knyta till sig
företrädare från vardera näringsliv, föreningar, arbetstagare och
ungdomsråd för dialog.
Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till organisation, modell och
struktur för projekt och utvecklingsarbete samt förslag till
fördelningsdirektiv för kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Beslutsunderlag
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén Lundin föreslår att
kommunstyrelsen antar organisation, struktur och modell för
utvecklings- och projektarbete i Nordanstigs kommun samt att förslag
till fördelningsdirektiv för kommunstyrelsens utvecklingsmedel beslutas
(Mona Franzén Lundin tjänsteutlåtande 2010-03-11).

ÄRENDE 17
Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg om de äldre i
Gävleborg.
Ett länsgemensamt arbete har genomförts mellan länets kommuner
och landstinget Gävleborg för att utarbeta gemensamma
utgångspunkter för vård och omsorg om de äldre i Gävleborg.
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FORTS. ÄRENDE 17
Med dessa gemensamma utgångspunkter vill länets alla kommuner
och landstinget ange den ambitionsnivå och det förhållningssätt som
ska känneteckna det gemensamma arbetet med att ge vård och
omsorg till behövande äldre, så att de så långt möjligt kan uppleva
trygghet och oberoende.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och Lärandenämnden föreslår att fullmäktige beslutar anta
Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i
Gävleborg (omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 6/2010).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i
Gävleborg.

ÄRENDE 18
Arvodering av valförrättare.
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2006 om nya ersättningar till
valförrättare. Inför valet till europaparlamentet 2009 har fullmäktige
även beslutat om arvoden till valförrättare vid röstmottagningslokaler.
Beslutsunderlag
Valnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att ersättningarna till
valförrättare vid de fem ordinarie vallokalerna höjs med 200 kronor
jämfört med valet 2006, dvs ordföranden ersätts med 2 000 kronor,
vice ordförande med 1 900 kronor samt de övriga fyra med
1 600 kronor. Ersättningen till valförrättare vid röstmottagningsställen
med 4 timmars öppethållande ska vara 800 kronor samt att
ersättningen till valförrättare vid röstmottagningsställen med 6 timmars
öppethållande ska vara 1 070 kronor. Valförrättare vid
institutionsröstning ersätts med 600 kronor samt att ersättningen till
extra medhjälpare i samband med rösträkningen höjs till 100 kronor per
timme (valnämndens protokoll § 4/2010).
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FORTS. ÄRENDE 18
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Ersättningarna till valförrättare vid de fem ordinarie vallokalerna höjs
med 200 kronor jämfört med valet 2006, dvs ordföranden ersätts med
2 000 kronor, vice ordförande med 1 900 kronor samt de övriga fyra
med 1 600 kronor.
Ersättningen till valförrättare vid röstmottagningsställen med 4 timmars
öppethållande ska vara 800 kronor samt att ersättningen till
valförrättare vid röstmottagningsställen med 6 timmars öppethållande
ska vara 1 070 kronor.
Valförrättare vid institutionsröstning ersätts med 600 kronor samt att
ersättningen till extra medhjälpare i samband med rösträkningen höjs
till 100 kronor per timme.

ÄRENDE 19
Försäljning av Älvviks gamla skola.
Omsorgs- och lärandenämnden har i flera år bedrivit verksamhet i
Älvviks gamla skola i Bergsjö. Nämnden har även utfört
fastighetsskötsel, drift och underhåll fram till 31december 2009.
Omsorgs- och lärandenämnden bedömer att alternativa lokaler finns
eller kan hyras om behov uppstår.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fastigheten Älvvik
avyttras under förutsättning att förvaltningen ges möjlighet att vid
behov hyra delar av fastigheten (omsorgs- och lärandenämndens
protokoll § 13/2010).
2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till ledningsgruppen att bereda
ärendet om fastigheten Älvvik ska avyttras eller behållas
(arbetsutskottets protokoll § 15/2010).
3. Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg föreslår att byggnaderna
och ca 5 200 m3 mark säljs samt att Nordanstigs Bostäder AB får i
uppdrag att sälja fastigheten (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande
2010-02-23).
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FORTS. ÄRENDE 19
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Sälja del av fastigheten Vade 14:1 i Bergsjö, dvs. byggnaderna och
ca 5 200 m3 mark samt att Nordanstigs Bostäder AB får i uppdrag att
sälja fastigheten.

ÄRENDE 20
Ansökan om bidrag till Projekt Utveckling av Nordanstigsbygden.
Föreningen Nordanstigs Föreningsråd är en ideell förening som
utvecklats inom kommunens visionsarbete som svar på en efterfrågan
från många föreningar. Projektet vill skapa ett föreningscentrum i
kommunen som skall stimulera föreningarna att samarbete, starta olika
gemensamma projekt och därigenom skapa ett stort engagemang för
utveckling av kommuninnevånarnas livsmiljö och kommunens
attraktion för både åretruntboende, fritidsboende och besökare.
Föreningen ansöker om 195 100 kronor.
Beslutsunderlag
Kvalitets- och utvecklingssamordnare Mona Franzén Lundin föreslår att
kommunstyrelsen beviljar 195 100 kronor till projektet, Projekt
angående utveckling av Nordanstigsbygden ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel 2010 (Mona Franzén Lundins tjänsteutlåtande
2010-03-04).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja 195 100 kronor till projektet, Projekt angående utveckling av
Nordanstigsbygden ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2010.

ÄRENDE 21
Ansökan om bidrag till Projekt Kickar utan droger.
Föreningen Nordanstigs föreningsråd är en ideell förening som
utvecklats under slutet av 2009. Föreningens mål är att stimulera och
stödja till samarbete mellan föreningar i Nordanstig och hjälpa dem att
få igång projekt. Föreningen vill med projektet lägga grunden till en mer
målinriktad ungdomsverksamhet på flera orter i kommunen.
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FORTS. ÄRENDE 21
Projektet vill i samarbete med kommunen kraftfullt minska användning
av alkohol och droger och minska den tidiga debutåldern bland
ungdomar i kommunen.
Föreningen ansöker om 407 600 kronor.
Beslutsunderlag
Kvalitets- och utvecklingssamordnare Mona Franzén Lundin föreslår att
kommunstyrelsen beviljar 407 600 kronor till projektet, Projekt Kickar
utan droger ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel för förenings- och
ungdomsverksamhet (Mona Franzén Lundins tjänsteutlåtande
2010-03-04).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja 407 600 kronor som medfinansiering till Projekt Kickar utan
droger.
Bidraget avser ett år och finansieras ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för förenings- och ungdomsverksamhet.

ÄRENDE 22
Yttrande överklagat ärende om tematiskt tillägg för vindkraft i
Översiktsplan 2004.
Kommunstyrelsens beslut § 3/2010, Tematiskt tillägg för vindkraft i
Översiktsplan 2004, är överklagat.
Kommunen har möjlighet att yttra sig i ärendet.
Kommunchef Kerstin Oremark föredrar ärendet och förslag till
eventuellt yttrande.
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ÄRENDE 23
Anmälan om ny partiföreträdare för Folkpartiet Liberalerna.
Folkpartiet Liberalerna i Nordanstig anmäler Stefan Haglund som ny
partiföreträdare.
Förslag till beslut
Godkänna informationen.

ÄRENDE 24
Information m köp av fastigheter inom Nordanstigs Bostäder AB.

ÄRENDE 25
Redovisning delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 11-15/2010.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 6/2010.
Kommunchef Kerstin Oremark:
Delegationsbeslut särskild avtalspension nr 50-63/2010.
Delegationsbeslut enligt 2.8 Personal.
Delegationsbeslut medfinansiering Framtidsveckan.
Delegationsbeslut anställning av vikarie.
Delegationsbeslut upphandling av IT-strateg.
Delegationsbeslut anställning visstid folkhälsosamordnare.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson:
Delegationsbeslut omsättningar finansiella tillgångar nr 3/2010.
Delegationsbeslut nyupptaget lån nr 1/2009.
Delegationsbeslut lösen av leasingavtal nr 1/2009.
Arbetsutskottets protokoll §§ 17-34/2010.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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ÄRENDE 26
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
10:10 Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2010.
10:12 Budgetförutsättningar får åren 2010-2013.
10:16 Tröskelvärden vid offentlig upphandling.
Protokoll
Nordanstigs Bostäder AB 2010-02-18.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2010-01-26.
Kommunala Handikapprådet 2010-02-03.
Hälsingerådet 2010-01-27.
Övrigt
Migrationsverket: Informations- och prognosbrev om asyl- och
flyktingmottagande 2010-2011.
Migrationsverket: Organiserad vidareflyttning.
Handikappförbunden: Har ni mänskliga rättigheter som grund i
handikappolitiken?
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 27
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.

