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§ 43
Godkännande av dagordning.
Arbetsutskottet godkänner dagordningen med följande förändringar och
anmälan av extra ärenden:


Miljöbokslut



Nordiska sången



Investeringsmedel för säkerhetsåtgärder skolor

Ärende 6 utgår: Begäran om aktieägartillskott Samkraft AB.
Arbetsutskottets beslut
Godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Fördelning av bidrag ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel för
ungdoms- och föreningsverksamhet, del 1/2013.
Kommunstyrelsen i utlyser 800 tkr under 2013 för att användas till
ungdoms- och föreningsverksamhet varav 150 tkr är destinerade till
ungdomsinitiativ.
Föreningar kan ansöka om pengar för att stimulera utvecklingsinsatser
i samklang med Vision 2020.
Utlysning av medel sker vid två tillfällen, med sista ansökningsdag
1 april och 1 augusti 2013.
13 ansökningar från ungdoms- och föreningsverksamhet i kommunen
har inkommit till första ansökningstillfället med sista ansökningsdag
1 april 2013.
Föreningarna och organisationernas ansökningar om projektstöd
uppgår sammanlagt till 1 017 813 kr.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar ärendet
och föreslår att 400 tkr av potten fördelas vid detta ansökningstillfälle
samt föreslår att följande föreningar beviljas bidrag:
Nordanstigs Fiskevårdsområde
Bergsjö Dansstudio
Somaliska föreningen i Nordanstig
Sörfjärdens tennisklubb
Östertanne Sport- och fritidsförening
Ung i Nordanstig
Hassela Powerlifting
Gränsfors Byalag

10 000 kronor
28 000 kronor
39 800 kronor
42 000 kronor
43 800 kronor
46 000 kronor
52 100 kronor
120 000 kronor

Beslutsunderlag
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin överlämnar
underlaget till kommunstyrelsens arbetsutskott för ställningstagande
och beslut om beviljat stöd till projekt vid det första ansökningstillfället
2013.
Yrkanden
Katarina Bylin (S) yrkar avslag på bidrag till Sörfjärdens tennisklubb.
Bengt-Ola Olsson (S) yrkar bifall till bidrag till Bergsjö IF med
19 813 kronor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om 400 tkr ska fördelas vid detta
ansökningstillfälle och finner det antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 44
Ordföranden ställer proposition på Katarina Bylins avslagsyrkande om
bidrag till Sörfjärdens tennisklubb och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Bengt-Ola Olssons yrkande om
bidrag till Bergsjö IF och finner det antaget.
Arbetsutskottets beslut
Bevilja följande föreningar bidrag ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för ungdoms- och föreningsverksamhet del 1/2013
under förutsättning att övrig medfinansiering beviljas.
Nordanstigs Fiskevårdsområde
Bergsjö IF
Bergsjö-Hassela Röda Korskrets
Bergsjö Dansstudio
Somaliska föreningen i Nordanstig
Östertanne Sport- och fritidsförening
Ung i Nordanstig
Hassela Powerlifting
Gränsfors Byalag

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

10 000 kronor
19 813 kronor
23 000 kronor
28 000 kronor
39 800 kronor
43 800 kronor
46 000 kronor
52 100 kronor
120 000 kronor
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§ 45
Reviderad ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för Nordiska Sången.
Galleri Strömsbruks ekonomiska förening har tidigare i år sökt och
beviljats 100 tkr i bidrag ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel för att
genomföra evenemanget Nordiska Sången. Bidraget beviljades under
förutsättning att övrig medfinansiering beviljades.
Därefter sökte föreningen om att få disponera bidraget omgående även
fast övrig medfinansiering ännu inte beviljats. Kommunstyrelsen
beslutade i § 73/2013 avslå föreningens begäran.
Nu har föreningen omarbetat projektet och ansöker om bidrag med
50 tkr till en förstudie för projektet Nordic Song Festival för att senare
ansöka om ytterligare 50 tkr i augusti 2013. Om dessa bidrag beviljas
avstår föreningen från de 100 tkr som tidigare beviljats för Nordiska
Sången.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till bidrag med 50 tkr samt att kommunstyrelens
tidigare beslut om bidrag till föreningen därmed upphävs.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Upphäva kommunstyrelsens beslut § 6/2013 delen bidrag med
100 tkr till Galleri Strömsbruks ekonomiska förening.
2. Bevilja Galleri Strömsbruks ekonomiska förening 50 tkr ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel till förstudie för projektet The
Nordic Song Festival in Strömsbruk.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dnr 148/2012

Information om aktuella ärenden i regionen.
Stig Eng (C) informerar om aktuella ärenden inom Region Gävleborg:
Regionen visar i sitt bokslut ett underskott med 900 tkr.
Arbetet med att utarbeta en Regional utvecklingsstrategi (RUS) pågår.
Yttrandena efter remisstiden håller nu på att bearbetas.
Sammanställning av remissvar pågår även för Tranasportsystemanalys
för Gävleborgs län.
Regionstyrelsen kommer att vid sitt sammanträde 31 maj 2013
behandla ansökan om bidrag från Teknikcollege i Hälsingland, som
pågår i Nordanstigs kommun.
Den nya organisationen för den nya regionkommunen kommer att
behandlas på regionfullmäktiges nästa sammanträde.
Arbetsutskottets beslut
Godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 47
Plan för flyktingmottagande i Nordanstigs kommun.
Omsorgs- och lärandenämnden har sammanställt en utvärdering av
flyktingmottagandet i Nordanstigs kommun som de beslutat delge till
utbildnings- och kulturnämnden, kommunstyrelsen samt de fackliga
organisationerna.
Kommunstyrelsen beslutade i samband med redovisningen att uppdra
till förvaltningen att upprätta en handlingsplan för kommunens
flyktingmottagande.
En plan är nu utarbetat och verksamhetschef Ronny Spångberg
föredrar ärendet.
I samband med planen föreslår förvaltningen att kommunen beslutar
om ett tillfälligt för åren 2013 och 2014 om utökat flyktingmottagande
samt att kommunen startar ett HVB-hem för ensamkommande
flyktingbarn.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner
delgivningen (arbetsutskottets protokoll § 163/2012).
2. Kommunstyrelsen beslutar godkänna delgivningen. Uppdra till
förvaltningen att upprätta en handlingsplan för kommunens
flyktingmottagande. Rekommendera omsorgs- och
lärandenämnden att avvakta mottagning i väntan på
handlingsplanen (kommunstyrelsens protokoll § 250/2012).
3. Förvaltningen föreslår att kommunen beslutar om ett tillfälligt avtal
för åren 2013 och 2014 om utökat flyktingmottagande med fem
platser till 30-40 personer.
4. Förvaltningen föreslår att kommunen tecknar avtal med
Migrationsverket om ytterligare 10 platser varav ca 20-25 %
asylplatser för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar utan
vårdnadshavare i Sverige, starta ett HVB-hem för
ensamkommande flyktingbarn/ungdomar utan vårdnadshavare i
Sverige i lokalen Hasselbacken i Hassela samt uppdra till berörda
verksamheter att ta fram kommunspecifika samverkansformer
utifrån Gävleborgsmodellen.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att omsorgs- och lärandenämnden yttrar sig över
förslaget om ett utökat flyktingmottagande med fem platser till 30-40
personer samt att förvaltningen får i uppdrag att inför
kommunstyrelsens sammanträde 30 maj 2013 bereda ärendet
ytterligare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 47
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets beslut
1. Uppdra till omsorgs- och lärandenämnden att inför
kommunstyrelsens sammanträde 30 maj 2013 yttra sig över
förvaltningens förslag om ett tillfälligt avtal för åren 2013 och 2014
om utökat flyktingmottagande med fem platser till 30-40 personer.
2. Uppdra till förvaltningen att ytterligare bereda förslaget att starta ett
HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Dnr 54/2013

Varuförsörjningsplan för Nordanstigs kommun.
För att länsstyrelsen ska kunna göra en bedömning om den
kommersiella servicen är gles krävs att kommunen har planerat
varuförsörjning på sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. För att
identifiera vilka orter och butiker som kan anses vara aktuella för att
utföra hemkörnings-/ upphämtningsservice inom kommunen bör en
varuförsörjningsplan utarbetats.
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen har utarbetat ett förslag till
varuförsörjningsplan för Nordanstigs kommun.
Näringslivschef Anders Nordén och tf förvaltningschef Karin Bohlin
föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och omsorgsförvaltningen föreslår att förslag till
upprättad varuförsörjningsplan antas (Karin Bohlins
tjänsteutlåtande 2013-01-25).
2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut
med motiveringen att varuförsörjning är en näringslivsfråga
(omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 7/2013).
3. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att bereda ärendet
inför kommunstyrelsens sammanträde (arbetsutskottets protokoll
§ 35/2013).
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde
revidera varuförsörjningsplanen utifrån arbetsutskottets diskussioner.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Investeringsbudget 2013 – Parkeringen Södra vägen i Bergsjö.
Samhällsbyggnadskontoret ansöker om investeringsmedel med 100 tkr
för att renovera kommunens parkering vid Södra vägen i Bergsjö.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff föredrar ärendet och har beräknat
kostnaderna för åtgärderna till 100 tkr.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 100 tkr av 2013 års
investeringsmedel avsätts för åtgärderna (Mats Widoff tjänsteutlåtande
2013-05-02).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja samhällsbyggnadskontoret 100 tkr ur 2013 års
investeringsbudget för renovering av kommunens parkering vid Södra
vägen i Bergsjö.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 50
Investeringsbudget 2013 – Luftkonditionering och solceller
Bergesta.
Samhällsbyggnadskontoret ansöker om investeringsmedel med 500 tkr
för att installera luftburna kylaggregat (100 tkr) samt installation av
solcellsanläggning (400 tkr) vid äldreboendet Bergesta i Gnarp.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 500 tkr av 2013 års
investeringsmedel avsätts för åtgärderna (Mats Widoff tjänsteutlåtande
2013-05-02).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja samhällsbyggnadskontoret 500 tkr ur 2013 års
investeringsbudget för installation av luftburna kylaggregat och
solcellsanläggning vid äldreboendet Bergesta.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 51
Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården har lämnat årsredovisning
2012 för stiftelsens verksamheter.
Stiftelsen visar ett negativt resultat med 9 tkr.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att årsredovisningen godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2012 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 52
Årsredovisning 2012 för kommunstyrelsens fonder.
Årsredovisning har upprättas för 2012 års verksamhet i Nordanstigs
kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond.
Yrkanden
Stig Eng (C) konstaterar att bidrag har delats ut ur Näringslivsfonden i
strid mot fondens regler och yrkar att kommunstyreslen återtar
delegationen att fördela medel ur fonden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Återta delegationen att fördela medel ur Nordanstigs Näringslivsfond.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2012 för Nordanstigs kommuns
donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna Sundins Stipendiefond,
Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof Schönströms
minnesfond.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53
Medfinansiering Leader Hälsingebygden2014-2020.
Leader är en samverkansmetod för lokal utveckling och arbetar
tillsammans med lokalt trepartnerskap bestående av ideella, offentliga
och privata sektorer, för lokal utveckling inom området.
Sedan starten 2008 har Leader Hälsingebygden beviljat totalt 198
projekt av de sökta 313 med ett totalvärde av 75 mkr.
CLLD (Community Led Local Decelopment) står för Lokalt ledd
utveckling och bygget på Leader-metoden.
Leader Hälsingebygden ansöker om finansiering av Hälsinglands
kommuner för år 2014 med samma belopp som åren 2008-2013.
Beloppet beräknas kunna återbetalas till kommunerna under 2015.
Vidare ansöker de om kommunernas mandat att arbeta för att bilda ett
nytt CLLD/Leader område för 2014-2020 samt att de medverkande
kommunera utser kontaktpersoner för medarrangör av
mobiliseringsmöten, föredragande vid ekonomiärenden, övriga
kommunkontakter samt en person som kan ingå i en eventuell framtida
interimsstyrelse.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till medverkan år 2014.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Medfinansiera Leader Hälsingebygden för år 2014 med 130 tkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54
Gemensam satsning på e-samhället.
Regionstyrelsen i Gävleborg arbetar för att i nära samarbete med
kommunerna och landstinget, presentera ett projekt med mål att
tillsammans göra Gävleborg till landets ledande region för samarbete
inom IT-området och därmed uppnå SKL:s strategi för E-samhället. Ett
förslag till projektbeskrivning är under bearbetning som ska förankras i
kommunerna och landstinget.
Kommunstyrelsen har i § 198/2012 beslutat delta i projektet om
gemensam satsning på E-samhället i Gävleborgs län under
förutsättning att samtliga övriga kommuner i länet och landstinget
deltar. Kommunstyrelsen beslutade även uppdra till kommunchef
Tommy Staaf att godkänna att Nordanstigs kommun deltar i projektet
även om det måste ombildas till att gälla tex endast Hälsinglands
kommuner.
Region Gävleborg meddelar att enligt Tillväxtverkets prognoser verkar
det inte troligt att projektet kommer att få Strukturfondsstöd.
Förhoppningen är dock att kommunernas beslut om medfinansiering
kan kvarstå.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till medverkan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fortsätta stödja regionens gemensamma satsning på e-samhället.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Dnr 41/2013

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.
Extra ärenden
Miljöbokslut
Monica Olsson (S) påtalar att inget miljöbokslut är redovisat för 2012.
Efter diskussion föreslås att de antagna miljömålen beaktas i
budgetarbetet.
Investeringsmedel för säkerhetsåtgärder skolor
Per-Åke Kardell (C) frågar om investeringsplanen för att laga staket
kring skolorna i Jättendal och Gnarp.
Informationer
Monica Olsson(S) informerar från ett samråds möte om
kollektivtrafiken. En utvärdering av ungdomskorten i Söderhamn håller
på att genomföras för att vara klar under hösten 2013. Nordanstigs
kommun fick vid mötet beröm för våra pendlarparkeringar.
Arbetsutskottets beslut
1. Miljöbokslut
Beakta miljömålen i budgetarbetet inför 2014.
2. Investeringsmedel för säkerhetsåtgärder skolor
Överlämna ärendet till förvaltningen för handläggning.
3. I övrigt godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

