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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Anders Broberg (C).

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 september 2010
för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 5
Parlamentariska kommitténs utvärdering av omorganisationen.
I samband med att kommunfullmäktige år 2009 beslutade om ny
förvaltningsorganisation och ny politisk organisation beslutades även
att organisationen skulle utvärderas efter ett år.
Kommunstyrelsen beslutade enligt § 162/2009 att tillsätta en
parlamentarisk kommitté för att utvärdera den nya organisationen samt
överväga eventuella förändringar inför en ny mandatperiod.
Kommunchef Kerstin Oremark har tidigare föredragit kommitténs
arbete och förslag till förändringar.
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FORTS. ÄRENDE 5
Beslutsunderlag
1. Parlamentariska kommitténs rapport över utvärdering av
omorganisation 2010-08-18.
2. Arbetsutskottet beslutar överlämna rapporten till kommunstyrelsen
för ställningstagande (arbetsutskottets protokoll § 130/2010).
3. Kommunstyrelsen beslutar att rapportens förslag till förändringar i
organisationen behandlas på kommunstyrelsens nästa
sammanträde. Uppdra till kommunchefen att utarbeta en plan för
kommunens IT-verksamhet (kommunstyrelsens protokoll
§ 167/2010).

ÄRENDE 6
Skattesats 2011.
Skattesatsen för nästkommande år ska fastställas av
kommunfullmäktige senast under november månad året innan.
Nuvarande skattesats för 2010 är 22:40 kronor per skattekrona.
Arbetsutskottet enas om att föreslå oförändrad skattesats för 2011.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa skattesatsen för 2011 till 22:40 kronor per skattekrona, dvs
oförändrad.

ÄRENDE 7
Budget 2011-2013, investeringar 2011.
Fullmäktige har fastställt nämndernas budgetramar och fastställt
fullmäktiges mål för 2011.
Budgetramarna fördelades enligt följande:
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturnämnden
Omsorgs- och lärandenämnden

31 112
122 758
269 930

Arbetsutskottet beslutade 19 augusti 2010 att uppdra till nämnderna att
fortsätta arbetet med budget 2011.
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FORTS. ÄRENDE 7
Kommunstyrelsen, omsorgs- och lärandenämnden och utbildnings- och
kulturnämnden har beslutat om sina respektive nämndsbudgetar för
2011.
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige ökar nämndens
budgetram med minst 10 mkr för 2011.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ökade kostnader som
framkommit efter sedan kommunstyrelsen och nämnderna behandlat
sina respektive budgetar bestående av 120 tkr inom Norrhälsinge
räddningstjänst, 300 tkr i ökat förtroendemannaarvode samt 1,8 mkr
hyreskostnader inom utbildnings- och kulturnämnden.
För att finansiera dessa kostnadsökningar föreslår ekonomichefen att
kommunstyrelsens utvecklingsmedel minskas med 1 mkr, utrymmet för
Särskild avtalspension minskas med 500 tkr samt begära
aktieutdelning hos Nordanstigs Bostäder AB med 750 tkr.
Vd för Nordanstig Vatten AB Micael Löfqvist föredrar behovet av
kommande investeringar inom Nordanstig Vatten AB de närmast
kommande åren.
Kommunchef Kerstin Oremark och handläggare Thord Wannberg
föredrar kostnadsökningar för kommunens hyrda fastigheter
motsvarande 2,4 mkr och lämnar förslag att förvaltningen får i uppdrag
att förhandla med Nordanstigs Bostäder AB om hyressättningen
kommunens fastigheter.
Kommunchef Kerstin Oremark informerar att avtalet med
Bokningscentralen går ut 2010-12-31 och föreslår att det inte förlängs.
Utbildnings- och kulturnämnden har tidigare redovisat en minskat
lokalbehov motsvarande en hyreskostnad om 1,8 mkr som de föreslår
överförs till kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar uppmana förvaltningarna att fortsätta
arbetet med att utarbeta ett förslag till budget 2011 inom de ramar
som fullmäktige tilldelat respektive nämnd. Budgeten kan
kompletteras med en plan för kostnadsreduceringar under året för
att klara den givna budgetramen. Beräkna utifrån en
investeringsbudget på 13 110 tkr för 2011. Affärsdrivande
verksamheter, renhållning 3 mkr (arbetsutskottets protokoll
§ 140/2010).
2. Utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 76/2010.
3. Omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 130/2010.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 178/2010.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2010-09-01

6 (23)

FORTS. ÄRENDE 7
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att 1,8 mkr för hyra av lokaler, flyttas från
utbildnings- och kulturnämnden till kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppdra till förvaltningen att uppta förhandlingar med Nordanstig
Bostäder AB om hyressättning av kommunens fastigheter.
2. Säga upp avtalet med Bokningscentralen från och med
1 januari 2012.
3. 1,8 mkr för hyra av lokaler, flyttas från utbildnings- och
kulturnämnden till kommunstyrelsen.
4. Beräkna budget 2011 utifrån att utrymmet för Särskild avtalspension
minskas med 500 tkr samt att kommunen begär aktieutdelning hos
Nordanstigs Bostäder AB med 750 tkr. Kommunstyrelsens
utvecklingsmedel kvarstår med 2,5 mkr.
5. Uppdra till kommunchef Kerstin Oremark att genomföra en översyn
av kommunens ledning och styrning i jämförelse med andra
kommuner.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta en budget för 2011 med ett resultat på -10 294 tkr, att jämföra
med fullmäktiges beslut i juni 2010, om ett positivt resultat på
1 667 tkr. Budgetförslaget ska kompletteras med nya
hyreskostnader för kommunens fastigheter efter förhandling.
2. Fastställa budgetramarna enligt följande:
3. Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturnämnden
Omsorgs- och lärandenämnden

33 332 tkr
120 748 tkr
283 823 tkr

4. Fastställa investeringsbudgeten till 13 110 tkr.
5. Anta förslag till en 5 % höjning av fjärrvärmetaxan.
6. Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till
kostnadsreduceringar motsvarande 16 mkr under åren 2011-2012.
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FORTS. ÄRENDE 7
7. Genomföra en översyn av omsorgs- och lärandenämndens
verksamheter och arbetssätt för att minska nämndens kostnader.
Översynen ska inkludera behov och användning av IT-verktyg.
Uppdra till ledningsgruppen att lämna förslag till direktiv för
översynen.
Se även förslag till beslut i ekonomichef Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2010-10-21.

ÄRENDE 8
Samverkansavtal och reglemente för Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.
Avtalet mellan Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner om miljö- och
räddningsfrågor genomgår en översyn. I översynen ingår bland annat
kostnadsfördelningen, naturvårdsfrågor, säkerhetsarbetet och tillsyn
över brandfarliga och explosiva varor.
Ett förslag till förändringar av samverkansavtalet och reglementet för
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har utarbetats.
Beslutsunderlag
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar bifalla förslaget
till förändringar av samverkansavtal och reglemente samt föreslår
kommunfullmäktige i Hudiksvall och Nordanstig att fastställa förslaget
till nytt samverkansavtal och reglemente (norrhälsinglans miljö- och
räddningsnämnd).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till förändringar av samverkansavtal och reglemente för
norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd.

ÄRENDE 9
Tematiskt tillägg för vindkraft i Översiktsplan 2004.
Riksdagen föreslår i sin proposition ”En sammanhållen klimat- och
energipolitik” (2008/09:163) att en nationell planeringsram för vindkraft
fastställs till motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år
2020 varav 20 TWh till lands och 10 TWh till havs.
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FORTS. ÄRENDE 9
Detta innebär att Sverige kommer att producera ett överskott av el som
är avsett att säljas till främst den europeiska marknaden.
För den fysiska planeringen innebär planeringsramen att
planeringsberedskap skapas i de kommunala översiktsplanerna genom
att kommunerna identifierar och lägger fast lämpliga områden för
vindkraft.
Planens syfte är att ange förutsättningarna för en framtida strukturerad
utbyggnad av vindkraften i Nordanstigs kommun.
Ambitionen är också att planen ska ge en så bra analys av
förutsättningar och motstående intressen att arbetet med
tillståndsgivningen kan underlättas.
Ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen har utarbetats.
Förslaget till har varit ute för samråd i två omgångar och utställning
under våren 2010.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet och redogör för de
yttranden som inkommit under utställningstiden.
Kommunchef Kerstin Oremark informerar om ansökan om tillstånd för
uppförande av vindkraftverk som inkommit från Eolus Vind AB.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutade att tillägget till översiktsplan 2004 ställs
ut för samråd efter att en del mindre korrigeringar gjorts
(kommunstyrelsens protokoll § 124/2009).
2. Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjer för utställningsförslaget ska
vara begränsad utbyggnad med vissa tillägg. Minska de prioriterade
områdena i Hassela för att i stället utöka med två nya områden,
Ulvberget i Gnarp och Månberget i Jättendal. Ställa ut förslaget på
nytt samråd. Höjden på vindkraftverken ska regleras och de får inte
byggas närmare än 1,5 km från fast boende (kommunstyrelsens
protokoll § 172/2009).
3. Kommunstyrelsen beslutat ställa ut förslaget för nytt samråd under
tiden 6 november – 7 december 2009 (kommunstyrelsens protokoll
§ 186/2009).
4. Vindkraft i Nordanstigs kommun, Tillägg till Översiktsplan 2004,
Bearbetad samrådshandling 2009-10-29.
5. Kommunstyrelsen beslutar utöka området för Månberget i Jättendal
med 300 meter under förutsättning att ljudnivån vid husvägg för
bostäder inte överstiger 35 dBA. Högsta höjd för vindkraftverken,
150 meter, ska även gälla för Månberget.
Tillföra följande till förslaget angående Återföringsmedel:
Vid alla vindkraftutbyggnader i kommunen ska återföringsmedel
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utbetalas årligen. Denna ska utgöra minst en procent av
bruttovärdet av producerad el. Pengarna ska användas för
utvecklingsändamål i de bygder där vindkraftverken placeras.
Aktörer på den lokala nivån ska alltid erbjudas möjligheten att köpa
in sig i vindkraftanläggningarna. Minst 10 % av kapaciteten bör
erbjudas till lokala intressenter.
Ett utställningsförslag utarbetas utifrån samrådsmaterialet och
kommunstyrelsens ställningstagande vid dagens sammanträde
(kommunstyrelsens protokoll § 3/2010).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar att området Ulvberget tas bort från tillägget.
Håkan Larsson (M) yrkar att Ulvberget ska vara kvar i tillägget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Håkan
Larssons yrkande antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till tematiskt tillägg för vindkraft i Översiktsplan 2004.
Reservation
Monica Olsson (S) reserverar mot beslutet att området Ulvberget ska
ingå i tillägget.

ÄRENDE 10
Anhållan om option på inköp av mark i Sörfjärden, Gnarp.
Erik Larsson och Ove Wallberg har inkommit med en förfrågan om
option angående ett köp av markområde i Sörfjärden öster om
Gnarpsbadens golfklubb. Avsikten med markköpet är att etablera en
camping.
Beslutsunderlag
Stadsarkitekt Christina Englund bedömer att option på ovan nämnda
område inte kan beviljas innan planeringen för området är fastställd. I
nuläget pågår ett arbete med att i översiktsplanen utse LIS-områden
(landsbygdsutveckling i Strandnära lägen). Detta arbete beräknas vara
slutfört under 2011. Området i Sörfjärden är ett av de områden som
ska analyseras, områdesbegränsas och beskrivas. Eventuella optioner
på markområden är inte aktuella innan översiktsplanearbetet är slutfört
(Christina Engslunds tjänsteutlåtande 2010-10-06).
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FORTS. ÄRENDE 10
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avslå begäran då option på ovan nämnda område inte kan beviljas
innan planeringen för området är fastställd.
I nuläget pågår ett arbete med att i översiktsplanen utse LIS-områden
(Landsbygdsutveckling i Strandnära lägen). Detta arbete beräknas vara
slutfört under 2011. Området i Sörfjärden är ett av de områden som
ska analyseras, områdesbegränsas och beskrivas. Eventuella optioner
på markområden är inte aktuella innan översiktsplanearbetet är slutfört.
Jäv
Håkan Larsson (M) anmäler sig jävig och deltar varken i
överläggningarna eller i beslutet.

ÄRENDE 11
Ansökan om medel ur investeringsbudget 2010 för bussrunda
Bergsjö skola.
En om byggnad av den befintliga bussrundan för skolskjutsar vid
Bergsjö skola är inplanerad i 2010 års investeringar.
Beslutsunderlag
1. Handläggare Thord Wannberg föreslår att medel ur
investeringsbudget 2010 anslås med 800 tkr för ny bussrunda
Bergsjö skola (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2010-09-01).
2. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att medel anvisas
ur 2010 års investeringsutrymme (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2010-10-11).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anslå 800 tkr ur investeringsbudget 2010 för ny bussrunda Bergsjö
skola.
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ÄRENDE 12
Ansökan om medel ur investeringsbudget 2010 för
driftövervakning kommunens fastigheter.
I 2010 års investeringar finns efter omfördelning 100 tkr upptaget för
styr- och regleråtgärder i företrädesvis servicehus och skolor.
Effekten av åtgärderna blir bättre funktion och lägre energiförbrukning.
Beslutsunderlag
1. Handläggare Thord Wannberg föreslår att medel ur
investeringsbudget 2010 anslås med 100 tkr för
driftövervakningsåtgärder i Sörgården och Lönnbergsskolan (Thord
Wannbergs tjänsteutlåtande 2010-09-01).
2. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att medel anvisas
ur 2010 års investeringsutrymme (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2010-10-11).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anslå 100 tkr ur investeringsbudget 2010 för driftövervakningsåtgärder
i Sörgården och på Lönnbergsskolan.

ÄRENDE 13
Tjänstegaranti för bygglov.
Kommunstyrelsen har satt upp som mål att minst två tjänstegarantier
ska införas under 2010.
Byggnadsinspektör Per Bladh har utarbetat ett förslag till tjänstegaranti
för bygglov i kommunen.
Beslutsunderlag
Byggnadsnämnden föreslår att förslag till tjänstegaranti godkänns och
lämnas till kommunstyrelsen för beslut om antagande
(byggnadsnämndens beslut § 49/2010).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
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FORS. ÄRENDE 13
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna byggnadsnämndens förslag till tjänstegaranti för bygglov i
kommunen.

ÄRENDE 14
Information kring tillgänglighetsanpassning.
Under inventeringen av kommunägda fastigheter har det strävats efter
att tillmötesgå och uppfylla kraven i lagen om tillänglighet.
Med det menas att alla fastigheter som kommunen äger och som
allmänheten har tillträde till ska hinder undanröja enkelt avhjälpta
hinder.
Handläggare Delshad Saleh föredrar ärendet och föreslår att 600 tkr
beviljas för att genomföra punkterna 1-5 i föredragningen.
Beslutsunderlag
Handläggare Delshad Salehs tjänsteutlåtande 2010-09-30.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anslå 600 tkr ur medel för Tillgänglighetsanpassningen projekt 11107
för åtgärderna 1-5 i tillgänglighetsinventeringen:
Bergsjö centralskola, utemiljö gymnastiksal och matsal m.fl.
Sörgårdens matsal och entré
Biblioteket Gnarp
Biblioteket Bergsjö
Kommunhuset
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ÄRENDE 15
Finansiering av trafiksäkerhetsåtgärder Gnarps skola.
Kommunstyrelsen beslutade i § 175/2010-09-09 att anslå 20 tkr ur
investeringsbudgeten för kostnadsberäkning av trafiksäkerhetsåtgärder
vid Gnarps skola samt uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ansöka
om medfinansiering från Trafikverket för åtgärderna.
Ekonomikontoret föreslår att åtgärderna istället finansieras ur
Tillgänglighetsanpassningen projekt 11107.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anslå 20 tkr ur Tillgänglighetsanpassningen projekt 11107 för
trafiksäkerhetsåtgärder vid Gnarps skola.
2. Kommunstyrelsens tidigare beslut om finansiering i § 175/2010
upphävs därmed.

ÄRENDE 16

Kl. 13:00

Redovisning av förstudie fastighetssamordning.
PwC har på kommunens uppdrag genomfört en förstudie avseende
fastighetssamordningen mellan Nordanstigs kommun och Nordanstigs
Bostäder AB.
Pär Månsson, PwC föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att Nordanstigs kommun
behåller ägandet av sina fastigheter, men strukturerar
fastighetsinnehavet i en strategi som behandlar bl.a. avyttringar,
avvecklingar samt effektiviseringar. Relationen mellan Nordanstigs
Bostäder AB och kommunstyrelsen samt övriga nämnder tydliggörs
och dokumenteras. Kommunens ägarstyrning gentemot Nordanstigs
Bostäder AB förstärks (kommunchef Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande
2010-10-06).
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FORTS. ÄRENDE 16
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Nordanstigs kommun behåller ägandet av sina fastigheter, men
strukturerar fastighetsinnehavet i en strategi som behandlar bl.a.
avyttringar, avvecklingar samt effektiviseringar. Relationen mellan
Nordanstigs Bostäder AB och kommunstyrelsen samt övriga nämnder
tydliggörs och dokumenteras. Kommunens ägarstyrning gentemot
Nordanstigs Bostäder AB förstärks.

ÄRENDE 17
Begäran om utökad budgetram 2010 omsorgs- och
lärandenämnden.
Omsorgs- och lärandenämnden har i delårsbokslutet per 30 juni 2010
redovisat ett prognostiserat resultat på helår med -12 mkr.
Omsorgs- och lärandenämnden beslutade i § 129010-09-22 att äska
utökad budgetram för 2010 med 10 mkr.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden ser det inte som möjligt att vida
åtgärder som sänker kostnaden med ca 12 mkr detta år och äskar
därmed hos fullmäktige utökad budgetram för 2010 med 10 mkr
(omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 129/2010).
2. Kommunchef Kerstin Oremark och ekonomichef Margareta Tamm
Persson föreslår att kommunstyrelsen avslår omsorgs- och
lärandenämndens äskande om utökad budgetram 2010 samt att
nämnden får i uppdrag att presentera åtgärder för att sänka
nämndens kostnader långsiktigt med 10 mkr (Kerstin Oremarks och
Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2010-10-11).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 17
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå omsorgs- och lärandenämndens äskande om utökad
budgetram 2010.
2. Uppdra till omsorgs- och lärandenämnden att presentera åtgärder
för att sänka nämndens kostnader långsiktigt med 10 mkr.

ÄRENDE 18
Avskaffande av fjärrlåneavgift.
I bibliotekssamarbetet HelGe strävar vi efter att ha så enhetliga regler
och avgifter som möjligt. Alla biblioteken inom HelGe skulle nu vilja
avskaffa fjärrlåneavgiften på 5 kr.
Inom HelGe har vi ett stort mediebestånd som fyller de flesta av våra
låntagares önskemål. Finns boken inom HelGe är det bara att
reservera den och boken skickas till det bibliotek där låntagaren vill
hämta den. Det kostar inget för låntagaren att reservera en bok.
Finns inte boken inom HelGe gör vi ett fjärrlån från ett annat bibliotek,
det är ofta från Umeå eller något universitetsbibliotek. 2009 gjorde vi
194 fjärrlån i vår kommun och vår inkomst blev 970 kr.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige beslutar
avskaffa fjärrlåneavgiften på 5 kr/bok om övriga ”HelGe-kommuner” så
beslutar (utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 80/2010).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Avskaffa fjärrlåneavgiften på 5 kr/bok under förutsättning att övriga
kommuner i HelGe-samarbetet så beslutar.
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ÄRENDE 19
SWOT-analys Bergsjögården.
Kommunstyrelsen har i § 13/2010-01-28 beslutat uppdra till
kommunchef Kerstin Oremark att genomföra en SWOT-analys för
Bergsjögårdens framtida användningsområden.
SWOT-analys är ett verktyg för strategisk planering och för att
identifiera ett områdes styrkor, svagheter, möjligheter och hot.
Med denna typ av analys kan man på ett enkelt sätt presentera en
sammanfattande bild av områdets nuvarande förutsättningar, men
också identifiera möjliga utvecklingstendenser för området.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin.
Arbetsutskottets beslut
Överlämna SWOT-analysen till kommunstyrelsen för kännedom.

ÄRENDE 20
Projekt Trolska skogen – Etapp 1.
Teaterföreningen i Mellanfjärden ansöker om medfinansiering från
Nordanstigs kommun i form av administrativa resurser i projektet
Trolska skogen – Etapp 1.
Projektet pågår från 15 september 2010 till 31 maj 2011.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar medfinansiering
i form av arbetstid med 16 640 kronor till projektet under förutsättning
att övrig finansiering beviljas (Kvalitets- och utvecklingsledare Mona
Franzén-Lundins tjänsteutlåtande 2010-09-15).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja medfinansiering i form av arbetstid med 16 640 kronor till
projektet under förutsättning att övrig finansiering beviljas.
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ÄRENDE 21
Projekt utveckling av Nordanstigsbygden.
Nordanstigs Föreningsråd beviljades medel från kommunstyrelsens
utvecklingsmedel 2010-03-25 § 59, 195 100 kronor som
medfinansiering till projektet under förutsättning att projektet beviljas
bidrag från Länsstyrelsen och EU.
Projektet planerades för 2 år med en totalbudget på 975 500 kr.
Projektmedel söktes från Nordanstigs kommun med 20 % av
beräknade kostnader 195 100 kronor och från Länsstyrelsen och EU
med 79 % av kostnaderna.
Projektet har beviljats 500 000 kr från Länsstyrelsen, således inte den
sökta summan på 773 400 kronor.
För att de projektaktiviteter som planeras ska kunna genomföras
önskar Föreningen Nordanstigs Föreningsråd att kommunens
medfinansiering kvarstår med 195 100 kr till projektet.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att Föreningen Nordanstigs Föreningsråd får
disponera 195 100 kr som tidigare beviljats av Kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för att genomföra projektet (Mona Franzén-Lundins
tjänsteutlåtande 2010-09-24).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Föreningen Nordanstigs Föreningsråd får disponera 195 100 kr som
tidigare beviljats av Kommunstyrelsens utvecklingsmedel för att
genomföra projektet.

ÄRENDE 22
Fördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Fullmäktige har för år 2010 tilldelat kommunstyrelsen 2,5 mkr att
fördela till insatser som ger tillväxt utan ökade kostnader de kommande
åren.
Förening, organisation eller liknande som bedriver verksamhet i
Nordanstigs kommun kan ansöka.
Utlysningen sker vid två tillfällen med sista ansökningsdag 1 januari
och 1 augusti 2010.
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FORTS. ÄRENDE 22
Inkomna ansökningar från Gällsta IK och Nordanstigs motorklubb har
överförts till kommunstyrelsens utvecklingsmedel för ungdoms- och
föreningsverksamhet.
Inkommen ansökan från Mellanfjärdens Fiskehamnförening för
servicebyggnad har överförts från kommunstyrelsens utvecklingsmedel
för ungdoms- och föreningsverksamhet.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar
ärendet.
Beslutsunderlag
1. Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundins
tjänsteutlåtande 2010-08-19.
2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar bidrag ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel till Bergsjö-Hassela Röda
Korskrets med 469 690 kronor under förutsättning att ansökan om
medfinansiering från Länsstyrelsen Gävleborg beviljas.
Avslå ansökan från Mellanfjärdens Fiskehamnförening för
servicebyggnad för ytterliga bearbetning (arbetsutskottets protokoll
§ 126/2010).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att ansökan från Bergsjö-Hassela Röda Korskrets
behandlas på kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag om avslag
på ansökan från Mellanfjärdens Fiskehamnförening och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ansökan från Bergsjö-Hassela Röda Korskrets behandlas på
kommunstyrelsens nästa sammanträde.
2. Avslå ansökan från Mellanfjärdens Fiskehamnförening för
servicebyggnad.
Jäv
Ove Wallberg (-) anmäler sig jävig och deltar inte i beslutet.
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ÄRENDE 23
Ansökan om bidrag till undomsbussar.
Projektet Kickar utan droger anordnar så kallade månadsfestivaler vid
åtta tillfällen under projekttiden. Den första är inplanerad till
5 november 2010 på Bergsjögården.
Nu ansöker de om bidrag till buss för att ungdomarna ska ha möjlighet
att ta sig till och från evenemanget.

ÄRENDE 24
Åkroken Science Park.
Ideella föreningen Åkroken erbjuder Nordanstigs kommun medlemskap
i förening. Föreningen ändamål är att skapa en stark arena för
forskning, utveckling och tillväxt i Sundsvallsregionen.
Beslutsunderlag
1. Näringslivschef Anders Nordén föreslår att Nordanstigs kommun
ansluter sig som medlem till Åkrokens Science Park för åren 20102011. Serviceavgiften om 25 tkr per år samt föreningsavgiften om
300 kronor per år finansieras ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel (Anders Nordéns tjänsteutlåtande 2010-09-22).
2. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kostnaderna för
medlemskap i Åkroken Sciense Park finansieras ur verksamheten
Näringsliv (Margareta Tamm Persson tjänsteutlåtande 2010-10-12).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Serviceavgiften om 25 tkr per år för medlemskap i Åkrokens Science
Park finansieras ut verksamheten Näringsliv.

ÄRENDE 25
Motion om parboende för äldre.
Charlotte Klötz (FP) har lämnat en motion där hon föreslår att
fullmäktige inför en parboendegaranti för behövande äldre i
Nordanstigs kommun. Vidare föreslås att omsorgs- och
lärandenämnden får i uppgift att ställa i ordning ett eller två rum
lämpade för parboende på varje särskilt boende i kommunen.
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FORTS. ÄRENDE 25
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden lämnar förvaltningens yttrande som
nämndens yttrande över motionen och anser därmed att motionen är
besvarad eftersom möjligheten till parboende finns i Nordanstigs
kommun (omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 112/2010).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Motionen anses beviljad då möjlighet till parboende finns i
Nordanstigs kommun.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 26
Motion om trygghetsboende för äldre.
Charlotte Klötz (FP) har inkommit med en motion där hon föreslår att
Nordanstigs kommun påbörjar planering för byggande av ett eller flera
trygghetsboenden samt att kommunstyrelsen ansöker om
investeringsstöd för detta så fort som möjligt.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige konstaterar
att planering för trygghetsboende redan pågår genom Nordanstigs
Bostäder AB och därmed anses motionen besvarad (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 56/2010).
2. Arbetsutskottet beslutar återremittera motionen till omsorgs- och
lärandenämnden för en förklaring av begreppet ”trygghetsboende”
(arbetsutskottets protokoll § 136/2010).
3. Omsorgs- och lärandenämnden beslutar överlämna förvaltningschef
Mats Collins tjänsteutlåtande som förklaring av begreppet
”trygghetsboende” (omsorgs- och lärandenämndens protokoll
2010-09-22).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Förvaltningarna ska i sitt arbete med långsiktig lokalförsörjningsplan
och framtida äldreomsorgsstruktur beakta behovet av att inrätta
trygghetsboenden.
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FORTS. ÄRENDE 26
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Motionens intentioner anses uppfyllt i och med det arbete som
pågår med långsiktig lokalförsörjningsplan och framtida
äldreomsorgsstruktur.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 27
Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att redovisningen av ej avslutade motioner
godkänns.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisning av ej avslutade motioner.

ÄRENDE 28
Avsägelse från politiskt uppdrag.
Annelee Larsson (S) avsäger sig sina politiska uppdrag som ersättare i
Botnia-Atlantica och ledamot i Ungdomsrådet.
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ÄRENDE 29
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting
10:52 Budgetförutsättningar för åren 2010-2014.
10:53 Överenskommelse om nytt avtal för räddningstjänstpersonal i
beredskap.
10:54 Ett skärpt skadeståndsansvar för föräldrar.
10:63 Budgetproposition en för år 2011.
Protokoll
Nordanstigs Bostäder 2010-08-18.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2010-09-09.
Arbetsutskottet Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
2010-08-26.
Nordanstig Vatten AB 2010-05-21.
Kommunala Handikapprådet 2010-08-17.
Kommunala Pensionärsrådet 2010-09-13.
Skrivelser
Länsstyrelsen Gävleborg: Om mottagande av flyktingar och andra
skyddsbehövande.
Länsstyrelsen Gävleborg: revision av Norrhälsinge Miljökontors
livsmedelskontroll.
Sveriges kommuner och landsting: Information om foldern Ny hushållsoch bostadsstatistik.
Sveriges kommuner och landsting: Regionala trafikförsörjningsprogram
för kollektivtrafik.
Jörgen Bengtsson: Rekorduppgång av nyföretagandet i Nordanstig.
Erik Olof Wiklund: Breven till Kristina.
Anders och Katarina Nordström: Förfrågan ang vatten och avlopp i
Sörfjärden.
Fiskevattenägarna: Förändringar i Fiskevattenägarna DalarnaGävleborg.

ÄRENDE 30
Redovisning delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 116-141/2010.
Styrgruppen Nordanstigs Utveckling protokoll nr 44/2010.
Näringslivschef Anders Nordén: Bidrag ur näringslivsfonden.
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FORTS. ÄRENDE 30
Handläggare Signhild Edström och Hans Jansson:
Bostadsanpassningsbidrag.
Tillsvidareanställningar under augusti 2010.

ÄRENDE 31
Försäljning av annex vid Arthur Engbergskolan i Hassela.

ÄRENDE 32
Informationer 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.

