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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Stig Eng (C).

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

ÄRENDE 3
Uppföljning nämndernas delårsbokslut.
I nämndernas delårsbokslut per 30 juni 2012 visar prognosen på helår
ett underskott för utbildnings- och kulturnämnen med 4 mkr och för
omsorgs- och lärandenämnden ett underskott med 8,6 mkr.
Tf förvaltningschef Eva Fors föredrar utbildnings- och kulturnämndens
prognostiserade underskott. De enheter som visar underskott är
Särskolan, Interkommunala kostnader och Barn i behov av särskilt
stöd. En djupare analys kommer inom kort att genomföras av varje
enskilt rektorsområde. Analysen kommer att presenteras vid
utbildnings- och kulturnämndens nästa sammanträde.
Tf förvaltningschef Karin Bohlin föredrar omsorgs- och
lärandenämndens prognostiserade underskott. De enheter som visar
underskott är Särskilda boenden, Hemtjänst, IFO och Omsorg/
funktionsnedsättning.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar kommunstyrelsens delårsbokslut
med prognosen att budget 2012 kommer att hållas. Enheter som
riskerar underskott vid årets slut är Bostadsanpassning, Skogen och
Renhållning.
Budgetutskottets beslut
1. Uppdra till utbildnings- och kulturnämnden och omsorgs- och
lärandenämnden att på kommunstyrelsens sammanträde 6
september 2012 redovisa en åtgärdsplan för klara verksamheten
inom tilldelad budgetram.
2. Uppdra till kommunchef Tommy Staaf att på kommunstyrelsens
sammanträde 6 september 2012 presentera möjligheter till
besparingar och sänkta kostnader inom kommunstyrelsens
budgetram 2012.
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ÄRENDE 4
Uppföljning av skolans verksamhet.
Arbetsutskottet vill följa upp skolans verksamhet när det gäller antal
elever som väljer att gå i friskolor eller kommunala skolor i andra
kommuner, uppföljning av avgångsbetyg för elever våren 2012 samt
uppföljning av skolskjutsar.
Tommy informerar från en träff som genomförts med kommunens
rektorer. Vid träffen diskuterades skolstarten, IM-program, betyg för
behörighet samt att antalet elever ökar som söker andra skolor en den
kommunala skolan.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslutar uppdra till utbildnings- och
omsorgsförvaltningen att lämna en skriftlig rapport som följer upp
skolans verksamhet när det gäller antal elever som väljer att gå i
friskolor eller kommunala skolor i andra kommuner, uppföljning av
avgångsbetyg för elever våren 2012 samt uppföljning av skolskjutsar.
Rapporten ska redovisas på arbetsutskottets sammanträde
23 augusti 2012 och föredras på kommunstyrelsens sammanträde
6 september 2012 (arbetsutskottets protokoll § 100/2012).
Arbetsutskottets beslut
Godkänna rapporten och överlämna den till kommunstyrelsen.

ÄRENDE 5
Delårsbokslut per 30 juni 2012 för kommunstyrelsen.
Förvaltningen har sammanställt delårsbokslut per 30 juni 2012 för
kommunstyrelsens verksamheter.
Prognosen på helår är att budget kommer att hållas.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna delårsbokslut per 30 juni 2012 för kommunstyrelsens
verksamheter.
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ÄRENDE 6
Delårsbokslut per 30 juni 2012 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2012-06-30 med
koncernredovisning samt helårsprognos.
Nämnderna visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot budget
Kommunstyrelsen
inkl affärsdrivande verksamheter
Utbildning & Kultur
Omsorg & Lärande

-129 tkr
- 3 955 tkr
-8 576 tkr

Kommunen totalt visar en avvikelse mot budget på -12 660 tkr.
Budgeterat resultat för 2012 är 3 022 tkr. Prognos 2012 visar ett
beräknat resultat på 3 923 tkr.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna delårsbokslut
per 2012-06-30 med koncernredovisning samt helårsprognos
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2012-08-29).

ÄRENDE 7
Ekonomirapport.
Kommunchefen och ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport
för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 8
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Tommy Staaf informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 9
Fördelning av investeringsbudget 2012, energieffektiviseringar
och driftövervakningsåtgärder.
Ledningskontoret har sammanställt äskanden från verksamheterna
samt föreslagit en prioritering av projekten.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-08-30

6 (14)

FORTS. ÄRENDE 9
Beslutsunderlag
1. Teknisk samordnare Mats Widoff föreslår att Investeringsmedel
beviljas för driftövervakningsåtgärder i fastigheter och
energieffektiviseringar i fastigheter (Mats Widoff tjänsteutlåtanden
2012-08-08).
2. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att
kommunstyrelsen tilldelar del av 2012 års investeringsutrymme till
Energieffektiviseringar i fastigheter med 578 tkr och till
driftövervakningsåtgärder i fastigheter med 200 tkr (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2012-08-13).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Tilldela del av 2012 års investeringsutrymme till Energieffektiviseringar
i fastigheter med 578 tkr och till driftövervakningsåtgärder i fastigheter
med 200 tkr.

ÄRENDE 10
Fördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 2/2012.
Nordanstigs kommun har för år 2012 avsatt 1 700 tkr som
kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Medlen är riktade som stöd till
projekt för utveckling och tillväxt för föreningar, organisationer eller
liknande som bedriver verksamhet i Nordanstigs kommun.
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.
Arton ansökningar från organisationer och föreningsverksamhet i
kommunen har inkommit till ansökningstillfället med sista
ansökningsdag 1 augusti 2012.
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FORTS. ÄRENDE 10
Ansökningarna om projektstöd omfattar totalt 1 658 404 kronor.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar ärendet
och presentar ett förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundins
tjänsteutlåtande 2012-08-14.
Yrkande
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
Bevilja följande föreningar och organisationer stöd ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 2/2012 under förutsättning att
övrig medfinansiering beviljas:
Sökande

Projekt

Belopp

Jättendals
Fiskevårdsförening

Säkerhet och
handikappanpassning
inom Jättendals
fiskevårdsområde.

25 000 kronor

Föreningen Vi Gör

Gott och Väl i
Nordanstig.

40 000 kronor

Sökande

Projekt

Belopp

Harmångers
Fiskevårdsområde

Handikappanpassat
fiske vid Bodtjärn och
Harmångersån.

52 500 kronor

Sörfjärdens
Fiskehamnsförening

Utveckling av
piranläggningen i
Sörfjärden.

82 500 kronor

Stocka Folkets Hus

Med Stocka Folkets
Hus in i framtiden.

142 004 kronor

Hassela IF

Investeringar

255 000 kronor

Summa

597 004 kronor
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FORTS. ÄRENDE 10
Jäv
Per-Åke Kardell (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 11
Internkontrollplan 2012 för kommunstyrelsen.
Förvaltningen har sammanställt ett förslag till internkontrollplan 2012
för kommunstyrelsen.
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar att planen antas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till internkontrollplan 2012 för kommunstyrelsen.

ÄRENDE 12
Kriterier för bidrag till bygglovsavgift.
Föreningar i Nordanstig inkommer ibland med ansökan om bidrag till
bygglovsavgiften vid uppförande av en föreningsägd byggnad.
Kommunstyrelsen anslog för år 2010 50 tkr för ändamålet ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Kriterierna för att bevilja bidrag var;


Föreningar som utan enskilt vinstintrese arbetar med verksamhet
inriktat på ungdomar, kultur eller besöksnäring kan efter prövning i
varje enskilt fall beviljas bidrag till bygglovavgifter och/eller
tillhörande avgifter med högst 5 000 kr/år



Byggnadsverket skall vara utvecklande för verksamheten och inte
av underhållskaraktär.



Beslutanderätten delegerades till arbetsutskottet.

Inga medel för detta ändamål är destinerade för 2012.
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FORTS. ÄRENDE 12
Kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta anta kriterier för
bidrag till bygglovsavgifter för föreningar; Föreningar som utan enskilt
vinstintrese arbetar med verksamhet inriktat på ungdomar, kultur eller
besöksnäring kan efter prövning i varje enskilt fall beviljas bidrag till
bygglovsavgifter och/eller tillhörande avgifter med högst XXXXX
kronor/år. Byggnadsverket skall vara utvecklande för verksamheten
och inte av underhållskaraktär. Delegera beslutanderätten till
arbetsutskottet. Årligen anslå xxx kronor för ändamålet ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel (Tommy Staaf tjänsteutlåtande
2012-08-15).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall samt att beloppet för bidrag ska vara max
5 000 kronor och beloppet som årligen anslås ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel ska vara 40 000 kronor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta följande kriterier för bidrag till bygglovsavgifter för föreningar:
1. Föreningar som utan enskilt vinstintrese arbetar med verksamhet
inriktat på ungdomar, kultur eller besöksnäring kan efter prövning i
varje enskilt fall beviljas bidrag till bygglovsavgifter och/eller
tillhörande avgifter med högst 5 000 kronor/år.
2. Byggnadsverket skall vara utvecklande för verksamheten och inte
av underhållskaraktär.
3. Delegera beslutanderätten till arbetsutskottet.
4. Årligen anslå 40 000 kronor för ändamålet ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel.
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ÄRENDE 13
Val av finansutskott.
Kommunstyrelsen har i § 137/2012 beslutat tillsätta ett finansutskott
med tre ledamöter med uppdraget att följa förvaltningen av kapital och
upplåningsfrågor.

ÄRENDE 14
Val av ordförande i näringslivsrådet.
I samband med utvärderingen av Nordanstigs Utveckling antog
kommunstyrelsen en Arbetsordning för Nordanstigs Näringslivsråd för
2012-2014. Rådet ersätter Styrgruppen för Nordanstigs Utveckling och
består av fem representanter utsedda av företagarföreningen samt tre
politiker och två tjänstemän (kommunchef och näringslivschef).
Kommunstyrelsen utser ordförande.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen väljer Per-Ola Wadin som
ordförande i näringslivsrådet för återsoden av mandatperioden 20112014.

ÄRENDE 15
Motion om turistsatsningar på naturturism.
Börje Lindblom (FP) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunen utreder möjligheterna att genomföra turistsatsningar på
naturturism. Detta för att ta tillvara möjligheterna att marknadsföra vår
fina kommun och våra många natur- och kultursevärdheter.
Beslutsunderlag
Fullmäktige föreslås anta Stig Engs förslag till yttrande som svar på
motionen och att motionen därmed kan anses beviljad (Stig Engs
yttrande 2012-08-13).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande som svar på motionen:
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FORTS. ÄRENDE 15
Nordanstigs kommun ser turismen och besöksnäringen som en
mycket viktig tillväxtnäring. Vår vackra natur med havet, kusten,
sjöar, skog och berg, medger stora möjligheter inom natur- och
kulturturismen. Kommunen har som ex deltagit och beviljat medel
till flera projekt inom LONA (Lokala Naturvårdssatsningen),
Kanotleden, Trolska skogen i Mellanfjärden, Vandringsleden och
Naturguiden.
En viktig utvecklingsfaktor för vår besöksnäring är att kustvägen
mellan Stocka-Lönnånger-Mellanfjärden förverkligas.
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat med frågan och vi har en
uppgörelse på gång för sträckan Mellanfjärden-Lönnånger.
Som exempel på kulturella aktiviteter har kommunen säkerställt
Holms kulturområde vid Strömsbruk och Korset på Svartberget i
Hassela genom att inköpa och säkerställa mark och skogsområden
för dessa objekt.
2. Motionen är därmed beviljad.

ÄRENDE 16
Motion om fler hyreslägenheter samt seniorboende.
Börje Lindblom (FP) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunen undersöker möjligheterna att bygga hyreslägenheter på de
orter där efterfrågan är störst. Även s.k. seniorboende bör utredas om
behov finns.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att fullmäktige antar genomförd
sammanställning som svar på motionen och att motionen därmed kan
anses beviljad (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2012-08-13).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 16
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande som svar på motionen:
Övervägande del av Nordanstigs Bostäders kunder är äldre, ca 30
% av totala antalet lägenheter är tillgänglighetsanpassade och på
markplan.
Den nya lagstiftningen för allmännyttiga bostadsbolag gör det svårt
att på affärsmässiga grunder bygga nya hyreslägenheter. Med en
byggkostnad på 25 000 kr/kvm och ett värde på fastigheten på max
10 000 kr/kvm när bygget är klart, gör att nedskrivning måste göras
på 15 000 kr/kvm. Detta klarar inte bostadsbolaget att genomföra
utan stöd. Att fortsätta anpassa och bygga om befintliga lägenheter
är möjligt och görs löpande.
Omsorgs- och lärandenämnden har under det senaste året
genomfört ett projekt som finansierats via Hjälpmedelsinstitutet
inom ramen för regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar. Syftet med
projektet var att stimulera till nytänkande, kreativitet och utveckling
vad gäller bostäder och boendemiljöer för äldre. Omsorgs- och
lärandenämnden har efter projektets genomförande beslutat arbeta
fram en ekonomiskt långsiktig plan enligt projektets slutredovisning.
2. Motionen är därmed beviljad.

ÄRENDE 17
Redovisning av trygghetsvandringar våren 2012.
BRÅ- och Folkhälsorådet har under våren 2012 anordnat
trygghetsvandringar i Hassela, Gnarp, Jättendal och Mellanfjärden.
Syftet med vandringarna är att tillsammans med allmänheten vandra
runt i kommunens närområden för ökad trygghet och trivsel för
kommuninvånarna.
Folkhälsosamordnare Christin Hübenette har inkommit med en
sammanställning av vandringarna.
Beslutsunderlag
Folkhälsosamordnare Christin Hübenette föreslår att kommunstyrelsen
godkänner informationen och överlämnar till förvaltningen
samhällsbyggnad för beaktande inför kommande planering.
Representant från samhällsbyggnad bjuds in till BRÅ- och
folkhälsorådet för återkoppling om vad som åtgärdats/planeras av det
som uppmärksammats på gjorda trygghetsvandringar. I syfte att
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FORTS. ÄRENDE 17
informera befolkningen och de berörda om att det som
uppmärksammats på trygghetsvandringarna har rapporterats vidare för
planering och åtgärd eller om det har åtgärdats (Christin Hübenettes
tjänsteutlåtande 2012-07-31).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna informationen och överlämna rapporten till förvaltningen
samhällsbyggnad för beaktande inför kommande planering.
En representant från samhällsbyggnad ska bjudas in till BRÅ- och
folkhälsorådet för återkoppling om vad som åtgärdats/planeras av det
som uppmärksammats på gjorda trygghetsvandringar. Syftet är att
informera befolkningen och de berörda om att det som
uppmärksammats på trygghetsvandringarna har rapporterats vidare för
planering och åtgärd och/eller att det har åtgärdats.

ÄRENDE 18
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Nya tillsvidareanställda per augusti 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 104-121/2012.
Kommunstyrelsens budgetutskott §§ 18-20/2012.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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ÄRENDE 19
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
12:40 Budgetförutsättningar för åren 2012-2016.
Protokoll
Nordanstigs Fjärrvärme AB: 2012-06-05.
Övrigt:
Utbildnings- och kulturnämnden: Fråga om kommunstyrelsens
tillsynsansvar, § 92/2012.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 20
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.

