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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 Tommy Staaf informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport per april 2013 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 5
Fullmäktiges mål 2014.
Budgetutskottet har vid sina sammanträden diskuteradet fullmäktiges
mål för 2013 och om de behöver revideras inför 2014 på grund av
ekonomiska förhållanden.
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FORTS. ÄRENDE 5
Budgetutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Behålla 2013 års mål även för 2014:
1. Barn och unga
Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda
möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.
2. Näringsliv arbetsmarknad
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet att utvecklas
och förbättras i kommunen.
3. Trygg medborgare
Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.
4. Boendemiljö och kommunikation
Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.
Fullmäktiges direktivdiskussion
Fullmäktige lämnade följande synpunkter vid sin direktivdiskussion
2013-05-20:
Mål och medel måste harmoniera.
Viktigt att satsa på rätt saker – öka på skola och omsorg och minska på
näringsliv?

ÄRENDE 6
Fördelning av budgetramar 2014 samt fullmäktiges mål 2014.
Vid budgetutskottets tidigare sammanträde har verksamheternas
budgetramar inför 2014 diskuterats.
Ekonom Marianne Unborg föredrar ärendet.
Yrkanden
Per-Åke Kardell (C) m.fl. yrkar att medel avsatta för omorganisation
och kommunstyrelsens ospecificerade medel fördelas på
verksamheterna samt att resultatet budgeteras till 0,5 % av skatter och
generella statsbidrag.
Håkan Larsson (M) yrkar att verksamheternas budgetramar minskas
utifrån den lägre prognosen av skatteintäkter och att resultatet
budgeteras till 2 % av skatter och generella statsbidrag.
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FORTS. ÄRENDE 6
Stig Eng (c) yrkar att skattepengarna behålls utanför verksamheternas
budgetramar samt att resultatet budgeteras till 0,5 % av skatter och
generella statsbidrag.
Propositionsordning
Ordföranden utser sitt eget yrkande som huvudförslag och ska därmed
utse ett motförslag.
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons och Per-Åke
Kardells yrkanden och finner Per-Åke Kardells yrkande antaget som
motförslag.
Ordföranden ställer proposition på sitt och Per-Åke Kardells yrkanden
och finner Per-Åke Kardells yrkande antaget.
Omröstning begärs. Budgetutskottet godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Per-Åke Kardells yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med två Ja-röster mot två Nej-röster beslutar budgetutskottet med
ordförandens utslagsröst att anta Stig Engs yrkande.
Budgetutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Fastställa verksamheternas budgetramar 2014 enligt följande:
Kommunstyrelsen

47 381 tkr

Utbildning och kultur 123 070 tkr
Omsorg och lärande 254 172 tkr
2. Fastställa det finansiella målet för resultatet av skatter och
generella statsbidrag enligt följande:
2014
2015
2016

0,5 %
2%
2%

Reservationer
Håkan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
yrkande.
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ÄRENDE 7
Investeringsvolym 2014.
Budgetutskottet diskuterar verksamheternas behov och volym av
investeringar de kommande åren.
Budgetutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa investeringsvolymen för 2014-2016 till 15 mkr per år
exklusive ombudgeteringar, sammanlagt dock högst 30 mkr.

ÄRENDE 8
Förslag till nytt Reglemente för kommunstyrelsen i Nordanstigs
kommun.
Fullmäktige har beslutat om ny politisk organisation. Organisationen
innebär att omsorgs- och lärandenämndens och utbildnings- och
kulturnämndens uppdrag upphör och överförs till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och 26 ersättare.
Med anledning av den nya organisationen behöver reglementet för
kommunstyrelsen justeras.
Beslutunderlag
Förvaltningen föreslår att fullmäktige antar förslag till Reglemente för
kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun att gälla från 1 juli 2013 (Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2013-05-23).

ÄRENDE 9
Revidering av Reglemente för krisledningsnämnd i Nordanstigs
kommun.
Fullmäktige har beslutat om ny politisk organisation. Organisationen
innebär att omsorgs- och lärandenämndens och utbildnings- och
kulturnämndens uppdrag upphör och överförs till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och 26 ersättare.
Med anledning av den nya organisationen behöver reglementet för
krisledningsnämnden justeras.
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FORTS. ÄRENDE 9
Beslutunderlag
Förvaltningen föreslår att fullmäktige antar förslag till revidering av
Reglemente för krisledningsnämnd i Nordanstigs kommun att gälla från
1 juli 2013 (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2013-05-23).

ÄRENDE 10
Revidering av Allmänna bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda.
Fullmäktige har beslutat om ny politisk organisation. Organisationen
innebär att omsorgs- och lärandenämndens och utbildnings- och
kulturnämndens uppdrag upphör och överförs till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och 26 ersättare.
Med anledning av den nya organisationen behöver Allmänna
bestämmelser för ersättning till förtroendevalda justeras.
Beslutunderlag
Förvaltningen föreslår att fullmäktige antar förslag till revidering av
Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda att gälla från
1 juli 2013 (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2013-05-23).

ÄRENDE 11
Remiss: Yttrande över ansökan om tillstånd vindkraftpark
Ulvberget i Gnarp.
Länsstyrelsen Dalarnas län har kommit in med en remiss med begäran
om yttrande över Rabbalshede Kraft AB:s ansökan om tillstånd för
uppförande och drift av en vindkraftspark på Ulvberget i Gnarp.
Ansökans innehåller två alternativ.
Huvudalternativ gäller fem vindkraftverk med totalhöjd 170 meter. Verk
nr 3-5 ligger inom kommunens utpekade område. Verk 1 och 2 ligger
50-60 meter utanför. Med den flexibilitet som sökanden önskar, dvs +/50 meter från angiven lokalisering, kan verken således komma att
placeras 100-110 meter utanför områdesgränsen.
Andrahandsalternativet gäller 8 verk med totalhöjd 170 meter. Verk nr
3-5 ligger inom kommunens utpekade område. Verk 1och 2 ligger 5060 meter utanför. Med den flexibilitet som sökanden önskar, dvs +/- 50
meter från angiven lokalisering, kan verken således komma att
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FORTS. ÄRENDE 11
placeras 100-110 meter utanför områdesgränsen. Verk nr 6-8 ligger
350-500 meter utanför kommunens utpekade område.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet och lämnar en samlad
bedömning av ansökan:
Huvudalternativet (5 verk) avviker från kommunens riktlinjer främst
avseende totalhöjd. Även placeringen av 2 verk avviker från
kommunens utpekade område. Denna avvikelse kan dock ses som
marginell då avståndet till närmsta permanentbostad minst blir 1450 m
med den osäkerhet (+/- 50 m) i lokaliseringen som sökanden önskar.
Alternativ utformning skulle alltså kunna accepteras om totalhöjden
justerades.
Förslaget enligt alternativ utformning (8 verk) medför stora avvikelser
från kommunens riktlinjer avseende totalhöjd och utbredning av
området. Även ljud avviker då 4 bostäder utsätts för högre ljudnivåer än
35 dB(A).
Beslutsunderlag
Stadsarkitekt Christina Englund föreslår att ansökans båda alternativ
avslås eller att ansökan enligt huvudalternativet med 5 verk tillstyrks
under villkor att verkens totalhöjd inte överstiger 130 m (Christina
Englunds tjänsteutlåtande 2013-04-06).
Yrkanden
Håkan Larsson (M) yrkar avslag.
Stig Eng (C) yrkar bifall till huvudalternativet med 5 verk under villkor
att verkens totalhöjd inte överstiger 130 m.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Håkan Larssons yrkande
och finner sitt yrkande antaget.
Omröstning begärs. Utvecklingsutskottet godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Håkan Larssons avslagsyrkande röstar Nej.
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FORTS. ÄRENDE 11
Omröstningsresultat
Stig Eng (C)
Monica Olsson (S)
Per-Åke Kardell (C)
Håkan Larsson (m)

Ja
Nej
Ja
Nej

Med två Ja-röster mot två Nej-röster avgörs ärendet med ordförandens
utslagsröst för Stig Engs yrkande.
Utvecklingsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Lämna följande yttrande till Länsstyrelsen Dalarnas län:
Nordanstigs kommun tillstyrker ansökan enligt huvudalternativet med 5
verk under villkor att verkens totalhöjd inte överstiger 130 meter.
Reservationer
Håkan Larsson och Monica Olsson reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 12
Samråd: Förslag till beslut om utvidgade strandskyddsområden i
Nordanstigs kommun.
Länsstyrelsen Gävleborg har inkommit med förslag till beslut om
utvidgade strandskyddsområden i Nordanstigs kommuns kustområde,
för samråd.
De områden som omfattas av utvidgat strandskydd i kustområdet är
Oxsand, Bäcksand-Moningslandet, Vattingsmalarna, Gnarpskaten,
Hårte-Tjuvön, Jättholmarna, Lönnångersfjärden-Gäddviken samt
Ornskarpen-Stocka.
Beslutet innebär att strandskyddsområdet i övriga områden längs
Nordanstigs kommuns kuststräcka minskar till generellt strandskydd
(100 meter).
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet och
utvecklingsutskottet diskuterar länsstyrelsens förslag.
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FORTS. ÄRENDE 12
Utvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Lämnar följande yttrande över länsstyrelsens förslag:
Det utvidgade strandskyddet bör gälla:
Oxsundshällan förrutom Oxsand.
Bäcksand-Moningslandet fram till Torparudden
Vattingsmalarna godkänns.
Gnarpskaten – öppna söder om Rävudden.
Hårte-Tjuvön – öppna mellan Morsviken och Gråmalshällan.
Jättholmarna godkänns.
Lönnångersfjärden-Gäddviken godkänns.
Ornskarpen-Stocka – öppna norr om Ramsiken.

ÄRENDE 13
G4-mast på Älvåsen i Hassela.
Håkan Larsson (M) tar upp ärendet om en G4-mast på Älvåsen.
Fiberstaden AB har kommit in med ett förslag att kommunen finansierar
en byggnation av en G4-mast på Älvåsen i Hassela.
Utvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Ställa sig positiv till en byggnation av en G4-mast på Älvåsen i Hassela
samt uppdra till förvaltningen att i samarbeta med Fiberstaden AB
arbeta fram förslag till finansiering.

ÄRENDE 14
Överklagat ärende. Remiss: Tillstånd för vindkraftpark i Jättendal.
Fullmäktige beslutade i § 103/2012-12-17 att yttra sig över
länsstyrelsens remiss över ansökan om tillstånd för Vindkraftpark i
Jättendal.
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FORTS. ÄRENDE 14
Fullmäktige beslutade lämna följande yttrande:
Ansökan om vindkraftsanläggning på Månberget tillstyrks enligt
Nordex Andrahandsyrkande omfattande tre verk under
förutsättning att verk nr 3 placeras minst 1 200 meter från
permanentbostad. (i ansökan är verk nr 3 placerat 1 141 meter från
permanentbostad).
Därutöver tillstyrker Nordanstigs kommun att ytterligare ett
vindkraftverk får uppföras inom utpekat område för vindkraft i
kommunens tematiska tillägg för vindkraft. Det verk som avses är
verk nr 1 enligt Nordex förstahandsyrkande. Verk nr 1 får uppföras
under förutsättning att:


Ekvivalent ljudnivå från verksamheten får som riktvärde
utomhus vid bostadshus inte överstiga 35 dB(A).



Minsta avstånd till permanentboende begränsas till
1 200 meter.

Ärendet är överklagat. Kommunen har möjlighet att yttra sig i en andra
omgång.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet och föreslår att
kommunen vidhåller sin tidigare angivna inställning att överklagandet
skall avvisas. Vad klaganden anför i sitt yttrande har enligt kommunens
uppfattning i allt väsentligt redan bemötts. Nordanstigs kommun
hänvisar därför tillsitt tidigare yttrande daterat 2013-03-06.
Beslutsunderlag
1. Utvecklingsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att utarbeta
ett förslag till yttrande samt om möjligt ansöka om anstånd med
svarstiden (utvecklingsutskottets protokoll § 4/2013).
2. Utvecklingsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att utarbeta
förslag till yttrande till kommunstyrelsens sammanträde 7 mars
2013 samt föreslår kommunstyrelsen att anta förslag till yttrande till
förvaltningsrätten (utvecklingsutskottets protokoll § 12/2013).
3. Monica Olssons (S) och kommunchef Tommy Staafs förslag till
yttrande 2013-03-06.
4. Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till yttrande till
förvaltningsrätten (kommunstyrelsens protokoll § 29/2013).
Yrkanden
Håkan Larsson (M) yrkar bifall.
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FORTS. ÄRENDE 14
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner
det antaget.
Utvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Nordanstigs kommun vidhåller sin tidigare angivna inställning att
överklagandet skall avvisas. Vad klaganden anför i sitt yttrande har
enligt kommunens uppfattning i allt väsentligt redan bemötts.
Nordanstigs kommun hänvisar därför till sitt tidigare yttrande daterat
2013-03-06.
Jäv
Per-Åke Kardell (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 15
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.
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ÄRENDE 16
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.

ÄRENDE 17
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.
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FORTS. ÄRENDE 17
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.

ÄRENDE 18
Avtal om flyktingmottagning 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).
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FORTS. ÄRENDE 18
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.
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.
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ÄRENDE 19
Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska
funktionshinder.
Enligt bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och
Socialtjänstlagen (SoL) från januari 2010 ska landstinget och
kommunen ingå en överenskommelse om samverkan kring personer
med psykisk funktionsnedsättning.
Överenskommelsen är en förutsättning för att kommuner och landsting
skall erhålla stimulansmedel från staten för utveckling av insatser för
målgruppen. För Gävleborgs län utgör stimulandmedlen ca 18 miljoner
kronor för 2013.
Kommunerna i länet och landstinget har sedan 1 november 2012 haft
en tidsbegränsad överenskommelse som fastställts på
tjänstemannanivå. Den upphör att gälla den 30 juni 2013 och har följts
upp och reviderats av den arbetsgrupp som tillsatts av Länsledning
Närvård.
Överenskommelsen skall årligen följas upp och revideras och en
handlingsplan skall upprättas över områden som behöver
vidareutvecklas under året.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärande nämnden föreslår att fullmäktige beslutar anta
föreliggande förslag till överenskommelse om samverkan kring
personer med psykisk funktionsnedsättning att gälla fr. om 1 oktober
2013 och tills vidare under året. Godkänna bifogad handlingsplan för
utvecklingsarbete under 2013, samt uppdra till berörda facknämnder att
årligen besluta om de revideringar av överenskommelsen som
utarbetats på länsnivå, samt fastställa den länsgemensamma
handlingsplanen (omsorgs- och lärandenämndens protokoll).

ÄRENDE 20
Yrkeshögskola i Hälsingland – utbildning i processteknik.
Nordanstigs kommun har under flera år, via Hälsingeutbildning
ekonomisk förening, deltagit i projektet Yrkeshögskola Hälsingland.
Några exempel på yrkesområden som har diskuterats har varit
naturguider, florister och handledare vid djurunderstödd behandling.
Nordanstigs kommun har nu möjlighet att ansöka om att få anordna en
tvåårig distansutbildning i processteknik.
Ansökan skall vara inlämnad i september 2013, besked om eventuellt
godkännande kommer våren 2014 och eventuell första kursstart ligger
hösten 2015.
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FORTS. ÄRENDE 20
En ansökan om en YH-utbildning är ett omfattande arbete och jag
beräknar att kommunen behöver satsa cirka 100 000 kr för att i
samverkan med och visst ekonomiskt stöd från Yrkeshögskoleprojektet
kunna genomföra en fullgod ansökan.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att kommunstyrelsen satsar
100 000 kronor av kommunstyrelsens förfogandemedel för att
Nordanstigs kommun i samverkan med Hälsingeutbildning ekonomisk
förening skall ta fram och lämna in en ansökan om att få anordna en
tvåårig YH-utbildning i Processteknik (omsorgs- och lärandenämndens
protokoll).

ÄRENDE 21
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.
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FORTS. ÄRENDE 21
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.

ÄRENDE 22
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.
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ÄRENDE 23
Årsredovisning 2012 för Nordanstigs Ekoteknik KB.
Nordanstigs Ekoteknik KB har kommit in med en årsredovisning för
2012.
Bolaget visar ett nollresultat.

ÄRENDE 24
Årsredovisning 2012 för Bergsjö Närvärme B.
Bergsjö Närvärme KB har kommit in med en årsredovisning för 2012.
Bolaget visar ett negativt resultat med 306 tkr.

ÄRENDE 25
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.
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ÄRENDE 26
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.

ÄRENDE 27
Årsredovisning 2012 för Hälsingerådet.
Hälsingerådet har kommit in med årsredovisning för verksamheten
under 2012.

ÄRENDE 28
Redovisning av kortversion Årsredovisning 2012.
Ekonomikontoret har sammanställt en kort version av kommunens
årsredovisning för 2012. Versionen är framtagen som information till
kommunens medborgare.
Förslag till beslut
Godkänna redovisningen.
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Kl 13:00

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.

ÄRENDE 30
Val av styrgrupp för utbildningssamverkan.
Fullmäktige beslutade i § 7/2013 att arbeta vidare för ett bildande av
kommunalförbund för utbildningssamverkan i Hälsingland.
Fullmäktige beslutade bl.a. att de deltagande kommunerna ska tillsätta
en projektledningsgrupp för genomförande av
organisationsförändringen och utse styrgrupp med två förtroendevalda
från varje kommun.
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ÄRENDE 31
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Handläggare Eva-Lena Berglin
Bostadsanpassningsärenden mars-april 2013.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson
14.4 Ge fullmakt åt ombud.
Ekonomichef Margareta Tamm-Persson:
6.2 Bokföringsmässig nedskrivning av osäkra fordringar.
Nya tillsvidareanställningar per maj 2013.
Kommunstyrelsens budgetutskott §§ 6-26/2013.
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 43-55/2013.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott §§ 25-31/2013.
Kommunstyrelsens personalutskott §§ 9-11/2013.
Förslag till beslut
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

ÄRENDE 32
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.

