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§ 14
Rapport bokslut 2011.
En preliminär rapport om bokslut 2011 var inplanerad på dagordningen.
Då ingen från ekonomikontoret finns närvarande föreslår ordföranden
Monica Olsson (S) att ärendet utgår.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar att ärendet utgår.
Stig Eng (C) anmärker på att ingen bokslutsrapport lämnas och yrkar
på att det ska antecknas till protokollet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Stig Engs yrkande och finner
dem antagna.
Arbetsutskottets beslut
Godkänna att ärendet utgår med en anmärkning på att ingen
bokslutsrapport lämnas.

Justerandes signatur
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§ 15
Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med en ansökan om utökad
borgensram. Nuvarande borgensram är sammanlagt 48 mkr.
Lånebehovet för Nordanstig Vatten AB under 2012 motsvarar 9 mkr
vilket ska användas för underhåll i befintliga anläggningar. Bolagets
sammanlagda skuld är 47 mkr.
Bolaget ansöker om en utökad borgensram till sammanlagt 56 mkr
alternativt lån hos Nordanstigs kommun med 9 mkr.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beslutar
såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 56 mkr, jämte
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat
2011-09-26 kf § 70/2011 med diarienr 289/2011 upphävs (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2011-01-12).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 56 mkr, jämte
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat
2011-09-26 kf § 70/2011 med diarienr 289/2011 upphävs.
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§ 16
Fördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 1/2012.
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.
13 ansökningar från organisationer och föreningsverksamhet i
kommunen har inkommit till ansökningstillfället med sista
ansökningsdag 1 januari 2012.
Ansökningarna om projektstöd omfattar totalt 1 294 507 kronor.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar ärendet
och lämnar förslag till beslut.
Ansökan från Kalahari ekonomisk förening diskuteras. Verksamheten
som föreningen ansöker om bidrag till kan komma i konflikt med
kommunens egen verksamhet. Förvaltningschef Karin Bohlin föredrar
ärendets belägenhet.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att Bergsjö IF beviljas 60 tkr i stället för den ansökta
summan 71 877 kronor och i stället höja sin egen finansiering.
Per-Åke Kardell (C) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda om
Kalaharia ek förenings ansökan kommer i konflikt med kommunens
egen verksamhet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag med Stig
Engs ändringsyrkande och Per-Åke Kardells yrkande om utredning och
finner dem antagna.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att utreda om Kalaharia ek förenings ansökan
kommer i konflikt med kommunens egen verksamhet.

Justerandes signatur
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Forts. § 16
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja följande föreningar och organisationer stöd ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 1/2012:

Justerandes signatur

Sökande

Projektet

Belopp

Gnarps
Bågskytteklubb

Investering av
skyddsnät,
undervisningsmaterial
och renovering av
klubbrum.

2 500 kronor

Byggnadsföreningen
Skogsblomman

Pelletskamin till
Skogsblomman.

18 000 kronor

Föreningen
Strömfacklan

Renovering och
utrustning lekpark i
Strömsbruk.

25 000 kronor

Grängsjö Byalag

Renovering av kök i
samlingslokal.

40 000 kronor

Föreningen
Gnarpsviljan

Inköp av 100 bord för
större arrangemang.

50 000 kronor

Gnarps Hembygdsoch Fornminnesförening

Sörfjärdens historia
och kulturminnen.
Anlägga en kulturstig,
informationsbroschyr

61 000 kronor

Bergsjö IF

Energisnål belysning
till ny del av skidspår.

60 000 kronor

Hassela Goldklubb

Renovering av
klubbhus och inköp
klippare.

80 000 kronor

Föreningen
Lillbergsgården

Anpassa lokalerna för 104 676 kronor
barn- och ungdomsverksamhet, investera
bergvärme, tillgänglighetsanpassning.

Nordanstigs
Föreningsråd

Kickar utan droger
2012-2014.

248 310 kronor

Summa:

689 486 kronor

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 16
Avslå följande föreningar och organisationers ansökan om stöd ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 1/2012:

Justerandes signatur

Sökande

Projektet

Belopp

Hassela
Hembygdsförening

Tillgänglighetsanpassning av fäbodvallsområde

80 000 kronor

Föreningen
Kulturstjärnan

Tillgänglighetsanpassning och hiss.

193 856 kronor

Kalahari ekonomisk
förening

Socialt arbetskooperativ med
inriktning
hushållsnära tjänster.

319 288 kronor

Utdragsbestyrkande
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§ 17
Fastighetsreglering mellan Mellanfjärden 14:25 och
Mellanfjärden 18:3.
Brita Forsberg, ägare till fastigheten Mellanfjärden 18:3 ansöker om att
få förvärva mark i anslutning till befintlig tomt. Då området är
detaljplanerat möter en försäljning av 418 m2 inte något hinder.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Brita Forsberg får köpa del av
Mellanfjärden 14:25 enligt bifogat avtalsförslag och karta daterad
2011-11-23 (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2011-12-15).
Yrkanden
Katarina Bylin (S) yrkar bifall.
Stig Eng (C) yrkar bifall med ett förtydligande under punkten 7 i
köpeavtalet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Katarina Bylins och Stig Engs
yrkanden och finner dem antagna.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde
förtydliga punkten 7 i köpeavtalet gällande ledningar.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja genom fastighetsreglering del av Mellanfjärden 14:25 till Brita
Forsberg.
2. Fastställa köpesumman till 33 440 kronor.
3. Godkänna upprättat avtal om fastighetsreglering.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 18
Fastighetsreglering mellan Ilsbo Östanå 3:58 och Ilsbo
Annexhemman 1:3.
Hans-Erik Löf, ägare till fastigheten Ilsbo Annexhemman 1:3 ansöker
om att få förvärva mark i anslutning till befintlig tomt. Enligt
stadsarkitekten motverkar inte förvärvet syftet med detaljplanen. Det
område som kommunen föreslås avyttra genom fastighetsreglering
medför ingen ytterligare byggrätt för Ilsbo Annexhemman 1:3.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att bifogat förslag till
fastighetsreglering godkänns (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande
2012-01-05).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att förvaltningen inför kommunstyrelsens
sammanträder sammanställer värdet av skogen på det aktuella
markområdet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde
redovisa värdet av skogen på det aktuella markområdet.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
5. Sälja genom fastighetsreglering del av Östanå 3:58 till Hans Erik
Arne Löf.
6. Fastställa köpesumman till 32 000 kronor.
7. Godkänna upprättat avtal om fastighetsreglering.
8. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 19
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
Fjärrvärmetaxa
Stig Eng (C) föreslår att taxan för fjärrvärmen höjs med 3 % från och
med 1 april 2012.
Bergsjögården
Kommunstyrelsen beslutade i § 22/2012-01-26 att uppdra till
förvaltningen att bereda Ove Wallbergs (FP) yrkande om borgen m.m.
till Bergsjögården ideell förening.
Stig Eng (C) föreslår att Ove Wallbergs yrkande avslås.
Projekt processutbildning
kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föreslår att
kommunen deltar i Region Gävleborgs processutbildning för
sektorsövergripande barn- och ungdomspolitik 2012-2013.
Arbetsutskottets beslut
Behandla ovanstående extraärenden vid dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 20
Ny fjärrvärmetaxa.
Vd och ordföranden i Nordanstigs Fjärrvärme AB Stig Eng (C) föreslår
att taxan för fjärrvärmen höjs med 3 % från och med 1 april 2012.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Höja taxan för fjärrvärme med 3 % från och med 1 april 2012.

Justerandes signatur
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§ 21
Omprövning av fullmäktiges beslut - Köp av Bergsjögården.
Kommunstyrelsen beslutade i § 22/2012-01-26 att uppdra till
förvaltningen att bereda Ove Wallbergs (FP) yrkande om borgen m.m.
till Bergsjögården ideell förening.
Arbetsutskottet delges Ove Wallbergs yrkande och Bergsjögården
ideell förenings skrivelse.
Stig Eng (C) föreslår att Ove Wallbergs yrkande avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde
16 februari 2012 yttra sig i ärendet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avslå Ove Wallbergs (FP) yrkade om borgen m.m. till Bergsjögården
ideell förening.

Justerandes signatur
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§ 22
Projekt – Processutbildning för sektorsövergripande barn- och
ungdomspolitik.
År 2011 deltog Nordanstigs kommun i det första året av region
Gävleborgs processutbildning för sektorsövergripande barn- och
ungdomspolitik. Projektet kommer att fortsätta under 2012-2013.
Regionen erbjuder nu kommunerna att delta i projektet.
Beslutsunderlag
Ungdomssamordnare Patrik Thorson föreslår att kommunstyrelsen
beslutar delta i Region Gävleborgs processutbildning för
sektorsövergripande barn- och ungdomspolitik 2012-2013. Finansiering
av deltagandet, 20 tkr för år 2012 och 20 tkr för år 2013 (Patrik
Thorsons tjänsteutlåtande 2012-01-24).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall samt att en representant från vardera
utbildnings- och kulturnämnden, omsorgs- och lärandenämnden och
kommunstyrelsen ska delta i projektet samt att kommunchefen får i
uppdrag att lämna förslag till finansiering av projektets kostnader.
Monica Olsson (S) yrkar att ungdomsrådet och en representant från
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden ska delta i projektet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Stig Engs yrkande och finner
sitt yrkande antaget.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till kommunchef Tommy Staaf att inför kommunstyrelsens
sammanträde föreslå finansiering av projektet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Delta i Region Gävleborgs processutbildning för sektorsövergripande
barn- och ungdomspolitik 2012-2013 till en kostnad av 20 tkr per år.
Kommunens deltagare i projektet är ungdomsrådet och en
representant från omsorgs- och lärandenämnden.
Reservation
Stig Eng (C) reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

