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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sven-Åke Eriksson (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.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 28 oktober 2010 att
uppdra till omsorgs- och lärandenämnden att på nästa
kommunstyrelsemöte 25 november 2010 redovisa de ökade
kostnaderna på IFO.

ÄRENDE 5
Bildande av fjärrvärmebolag.
Fullmäktige beslutade i § 51/2007 att uppdra till kommunstyrelsen att
förebereda för att överföra verksamheten för fjärrvärme till aktiebolag
samt återkomma till fullmäktige med förslag till bolagsordningar m.m.
Efter beredning av ärendet konstateras att fjärrvärmeverksamheten i
Nordanstigs kommun idag bedrivs av tre olika enheter.
Nordanstigs kommun ansvarar för två värmeverk, varav kommunen
äger ett direkt, Harmångers Närvärmeverk, och ett ägs via Bergsjö
Närvärme KB, köper drift av Nordanstigs Bostäder AB (NBAB).
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FORTS. ÄRENDE 5
Bergsjö Närvärme KB äger ett värmeverk, Bergsjö Närvärmeverk, hyr
ut detta till kommunen.
Nordanstigs Bostäder AB äger en värmecentral i Strömsbruk och
ansvarar för drift av samtliga anläggningar.
Fjärrvärmeverksamheten planeras att förändras så att de tre
driftsenheterna samlas i ett Fjärrvärmebolag, Nordanstigs
Fjärrvärmebolag AB. Driften köps av Nordanstigs Bostäder AB.
För ändamålet användes Nordanstigs Fastighets AB vilket är ett
”vilande” helägt bolag av Nordanstigs kommun. Bolaget namnändras till
Nordanstig Fjärrvärme AB.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet och redogör
för förändringar i beslutsunderlaget samt redovisar förslag till
bolagsordning.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beslutar
följande:
För ändamålet använda Nordanstigs Fastighets AB vilket är ett
”vilande” helägt bolag av Nordanstigs kommun. Bolaget namnändras till
Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Överlåta fjärrvärmeverksamheten i Harmånger, Bergsjö samt
godkänna att Nordanstigs Bostäder AB överlåter
fjärrvärmeverksamheten i Strömsbruk till Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Fastställa överlåtelsebeloppen för Harmångers samt Bergsjö
värmeverk till bokfört värde vid överlåtelsen.
Finansiera köpen av fjärrvärmeanläggningarna genom att Nordanstigs
Fjärrvärme AB upptar lån från Nordanstigs kommun och från
Nordanstigs Bostäder. Särskilda lånehandlingar upprättas.
Fastställa bolagsordning för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Ägardirektiv skall upprättas.
Likvidera Bergsjö Närvärme KB efter transaktion.
Överlåtelsen ska ske under decembermånad 2010.
Redaktionella ändringar får göras.
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2010-11-03.)
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar kommunen bildar ett nytt bolag i stället för
att använda Nordanstigs Fastighets AB.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 5
Ordföranden ställer proposition på ekonomichef Margareta Tamm
Perssons förslag i övrigt och finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bilda nytt bolag med namnet Nordanstigs Fjärrvärme AB.
2. Överlåta fjärrvärmeverksamheten i Harmånger, Bergsjö samt
godkänna att Nordanstigs Bostäder AB överlåter
fjärrvärmeverksamheten i Strömsbruk till Nordanstigs Fjärrvärme
AB.
3. Fastställa överlåtelsebeloppen för Harmångers samt Bergsjö
värmeverk till bokfört värde vid överlåtelsen.
4. Finansiera köpen av fjärrvärmeanläggningarna genom att
Nordanstigs Fjärrvärme AB upptar lån från Nordanstigs kommun
och från Nordanstigs Bostäder. Särskilda lånehandlingar upprättas.
5. Fastställa bolagsordning för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
6. Ägardirektiv skall upprättas.
7. Likvidera Bergsjö Närvärme KB efter transaktion.
8. Överlåtelsen ska ske under decembermånad 2010.
9. Redaktionella ändringar får göras.

ÄRENDE 6
Ansökan om borgen för Mellanfjärdens Teaterförening.
Mellanfjärdens Teaterförening har ansökt om kommunal borgen för en
checkkredit på 500 tkr hos Handelsbanken i Bergsjö. Checkkrediten
skall användas för att bygga upp Trolska skogen, etapp 1.
Projekt Trolska skogen har beviljats finansiering från Leader
Hälsingebygden och kommer sedan att fortsätta i två etapper till med
ansökan hos bl.a. region Gävleborg.
Ansökan gäller en checkkrediten under uppbyggnadstiden, då
Leaderpengarna betalas ut i efterskott.
Projektet pågår från 2010-09-15 till 2011-05-31.
Banken kräver kommunal borgen. Kommunens beslut om borgen är av
principiell beskaffenhet och är därför förbehållet kommunfullmäktige.
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Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beslutar
attsom för egen skuld ingå borgen för Mellanfjärdens Teaterförening
(887501-2745) upp till ett totalt högsta lånebelopp i Handelsbanken,
Bergsjö, om 500 tkr, jämte löpande ränta och kostnader.
Borgensåtagandet gäller till och med 2011-09-30.
Mellanfjärdens Teaterförening skall hålla investeringar med
borgensåtagande försäkrade under hela den tid borgen gäller.
Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2010-11-11.)

ÄRENDE 7
Va-verksamhetsområde i Sörfjärden, Gnarp.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat genomföra en utredning om
möjligheter till alternativa va-lösningar i Sörfjärden än det vaverksamhetsområde som fullmäktige beslutat om i maj 2008. En
arbetsgrupp bildades bestående av representanter från fastighetsägare
i Sörfjärden, Norrhälsinge miljökontor och MittSverige Vatten AB, kallad
vägvalsgruppen.
Handläggare Thord Wannberg presenterade i kommunstyrelsen
§ 209/2010-10-28, slutsatser och rekommendationer i rapporten och
föreslog bl.a. att fullmäktiges beslut om VA-verksamhetsområde i
Sörfjärden upphävs.
Kommunstyrelsen beslutade Invänta vägvalsgruppens slutliga rapport
om verksamhetsområde för vatten och avlopp i Sörfjärden i Gnarp
innan ärendet behandlas samt att rapporten skulle remitteras till
norrhälsinge miljökontor för yttrande.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall till vägvalsgruppens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 7
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna vägvalsgruppens rapport om vatten och spillvatten i
Sörfjärden, Gnarp.
2. Genomföra en VA-dag för kommunstyrelsen 9 december 2010.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Upphäva fullmäktiges beslut § 40/2008-05-05 Verksamhetsområde för
vatten och spillvatten i Sörfjärden.

ÄRENDE 8
Förslag till förändringar i taxa Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten har inkommit med två förslag till förändringar i taxan
för Nordanstig Vatten AB för 2011.
Båda förslagen innebär att höja den rörliga avgiften samt sänka
lägenhetsavgiften för samtliga nyttigheter (vatten och spillvatten).
Förslagen gäller en höjning av taxan med 8 % alternativt 10 %.
Vidare föreslås att anläggningsavgiften för 2011 höjs med 15 %.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall till förslag om höjning av taxan med
8 %.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Höja den rörliga avgiften samt sänka lägenhetsavgiften för samtliga
nyttigheter (vatten och spillvatten) så att höjningen av taxan
motsvarar 8 %.
2. Höja anläggningsavgiften för 2011 höjs med 15 %.
3. Förändringarna i taxan gäller från och med 1 januari 2011.
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Kl. 10:00

Slutrapport Projekt Hälsinglands Medeltid.
Projektledare Stefan Barenfeldt lämnar slutrapport från Projekt
Hälsinglands Medeltid.

ÄRENDE 10
Kommunstyrelsens mål 2011.
Fullmäktige fastställde i juni 2010 övergripande mål för 2011.
Kommunstyrelsen har att utarbeta egna mål för kommunstyrelsens
verksamheter.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar
förvaltningen förslag till mål för kommunstyrelsen 2011.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta följande mål för kommunstyrelsen 2011:
1. Under 2011 utveckla former för ungdomars delaktighet och
inflytande.
2. Under 2011 ytterligare förstärka aktiviteter i de prioriterade
nationella folkhälsomålen 3 och 11. Dessa är att stödja barn och
ungdomars uppväxtvillkor respektive att verka i det förebyggande
arbetet med tobak, alkohol och andra droger.
3. Stödja samverkans- och utvecklingsprojekt med ungdoms- och
föreningsverksamhet.
4. Aktivt driva frågan om motorvägsstandard på E4 genom
kommunen.
5. Aktivt ta ställning och planera för resecentrum och hållplatslägen
efter Ostkustbanan.
6. Aktivt arbete med tidigareläggning av dubbelspår på Ostkustbanan.
7. Arbeta för att utveckla tillväxtmiljöer och möjligheter för utveckling
av befintliga företag och nyetableringar.
8. Under 2011 arbeta för att förbättra besöksnäringens förutsättningar
att utvecklas i kommunen.
9. Under 2011 fortsätta att arbeta för att utveckla kvalitén i den
kommunala servicen.
10. Fortsätta arbetet med utveckling av regionalt samarbete inom
Gävleborg och med Sundsvallsregionen.
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FORTS. ÄRENDE 10
11. Fortsätta arbetet med utbyggnad av bredbandsnätet med i
huvudsak fiber.
12. Under 2010-2012 skapa möjlighet till attraktiva boendemiljöer.
13. Utifrån vision 2020 långsiktigt utveckla attraktionskraften i
Nordanstig.
14. Under 2010-2011 öka tryggheten för kommunens invånare.
15. Under 2011 ta fram en tjänstegaranti för
ärendehanteringsprocessen.
16. Energiförbrukningen inom kommunens verksamhetsområden ska
minska ytterligare under 2011.
17. Under 2011 fortsätta arbetet för att utveckla den inre effektiviteten
inom organisationen.
18. Under 2011 utarbeta en långsiktig åtgärdsplan utifrån antagen
Klimatstrategi.

ÄRENDE 11
Köp av fastigheten Högen 11:8 i Bergsjö - Bållebo.
Kommunen hyr i dag delar av fastigheten Högen 11:8 i Bergsjö, delen
Bållebo. Fastigheten ägs idag av Landstinget Gävleborg.
Kommunen har en längre tid önskat få överta fastigheten för att bättre
kunna styra användningsområdet.
Handläggare Thord Wannberg föredrar ärendet och föreslår att
kommunen köper fastigheten Högen 11:8 i Bergsjö till en köpesumma
av 7 mkr samt att 2 mkr anslås till dräneringsåtgärder.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets beslut
Uppra till förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde
upprätta förslag till köpehandlingar.
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FORTS. ÄRENDE 11
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Köpa fastigheten Högen 11:8 i Bergsjö.
2. Fastställa köpeskillingen till 7 000 tkr.
3. Anslå 2 000 tkr till dräneringsåtgärder.
4. Godkänna upprättade köpehandlingar.
5. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.
Deltar inte i beslutet
Ove Wallberg (-) deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 12
Försäljning av fastigheten Vade 14:1 i Bergsjö, Älvviks gamla
skola.
Omsorgs- och lärandenämnden har i flera år bedrivit verksamhet i
Älvviks gamla skola i Bergsjö. Nämnden har även utfört
fastighetsskötsel, drift och underhåll fram till 31december 2009.
Omsorgs- och lärandenämnden bedömer att alternativa lokaler finns
eller kan hyras om behov uppstår.
Kommunstyrelsen har beslutat uppdra till samhällsbyggnadskontoret
att sälja Älvviks gamla skola, del av fastigheten Vade 14:1.
Handläggare Thord Wannberg föredrar ärendet och föreslår att ärendet
återremitteras för vidare utredning.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fastigheten Älvvik
avyttras under förutsättning att förvaltningen ges möjlighet att vid
behov hyra delar av fastigheten (omsorgs- och lärandenämndens
protokoll § 13/2010).
2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till ledningsgruppen att bereda
ärendet om fastigheten Älvvik ska avyttras eller behållas
(arbetsutskottets protokoll § 15/2010).
3. Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg föreslår att byggnaderna
och ca 5 200 m2 mark säljs samt att Nordanstigs Bostäder AB får i
uppdrag att sälja fastigheten (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande
2010-02-23).
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FORTS. ÄRENDE 12
4. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar sälja del av
fastigheten Vade 14:1 i Bergsjö, dvs. byggnaderna och ca 5 200 m3
mark samt att Nordanstigs Bostäder AB får i uppdrag att sälja
fastigheten (arbetsutskottets protokoll § 39/2010).
5. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet med uppdrag att
undersöka platsens markförhållanden samt förutsättningar för
planändringar (kommunstyrelsens protokoll § 58/2010).
6. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till
samhällsbyggnadskontoret att sälja Älvviks gamla skola, del av
fastigheten Vade 14:1 (arbetsutskottets protokoll § 81/2010).
7. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till samhällsbyggnadskontoret att
sälja Älvviks gamla skola, del av fastigheten Vade 14:1
(kommunstyrelsens protokoll § 73/2010).
8. Arbetsutskottet beslutade återremittera ärendet för vidare utredning
(arbetsutskottets protokoll § 150/2010).

ÄRENDE 13
Försäljning av del av Bergsjö Kyrkby 11:8.
Stefan Nordh ägare till Nordhs entreprenad har gjort en framställan om
att få förvärva mark inom industriområdet i Bergsjö norr om Bergsjöån.
En mindre tomt om c:a 2000 kvm finns kvar.
Handläggare Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Stefan Nordh får köpa del av
Bergsjö Kyrkby 11:8 enligt bifogad avtalsförslag och karta daterad
2010-10-25. Köpeskillingen föreslås fastställas till 60 000 kronor (Thord
Wannbergs tjänsteutlåtande 2010-10-25).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja fastigheten Bergsjö Kyrkby 11:8 i Bergsjö till Stefan Nordh,
Bergsjö.
2. Fastställa köpeskillingen till 60 000 kronor.
3. Kostnaden för fastighetsreglering ska delas mellan parterna.
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FORTS. ÄRENDE 13
4. Godkänna upprättade köpehandlingar.
5. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

ÄRENDE 14
Ansökan om medel ur investeringsbudget 2010, bussrunda
Bergsjö skola.
En ombyggnad av den befintliga bussrundan för skolskjutsar vid
Bergsjö skola är inplanerad i 2010 års investeringar.
Stadsarkitekt Christina Englund och trafiksamordnare Ann Gottvall
föredrar ärendet och presenterar två alternativa lösningar för ny
bussrunda. Båda förslagen innebär att isbanan måste flyttas från sin
nuvarande placering.
Ombyggnationen kommer delvis att finansieras med bidrag från
Trafikverket.
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).
3. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anslå 800 tkr
ur investeringsbudget 2010 för ny bussrunda Bergsjö skola
(arbetsutskottets protokoll § 147/2010).
4. Arkitekt Christina Englund föreslår att kommunstyrelsen budgeterar
ytterligare 1 120 tkr ur investeringsbudgeten för projektet.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) föreslår att kommunen ansöker om anstånd för
byggstarten hos Trafikverket samt att förslag nummer 2 ska utgöra
program för detalplaneändringarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 14
Arbetsutskottets beslut
1. Uppdra till förvaltningen att hos Trafikverket ansöka om anstånd för
tiden för byggstart.
2. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till ändring av berörda
detaljplaner. Förslag nummer 2 ska utgöra program för
detalplaneändringarna.

ÄRENDE 15

Kl. 13:00

Jämställd medborgarservice – hur då?
Utbildning för kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun genom
projektet Jämresursen.

ÄRENDE 16
Policy för rökfri arbetsplats.
Tobakslagen förbjuder rökning i vissa offentliga miljöer och
gemensamhetslokaler, inklusive lokaler för skol- och barnomsorg,
hälso- och sjukvård m.m.
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen i § 116/2009 att utreda
möjligheten att förbjuda rökning på arbetstid.
Förre personalstrateg Mats Dahl och kommunchef Kerstin Oremark har
utarbetat ett förslag till åtgärder.
Beslutsunderlag
Mats Dahl och Kerstin Oremark föreslår att en policy för en rökfri
arbetsplats skapas samt att en satsning på livsstilsfrågor inleds senast
1 januari 2011 i samarbete med företagshälsovård och kommunens
folkhälsosamordnare (Mats Dahls och Kerstin Oremarks
tjänsteutlåtande 2010-08-20).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till policy för en rökfri
arbetstid samt att en satsning på livsstilsfrågor inleds senast 1 januari
2011 i samarbete med företagshälsovård och kommunens
folkhälsosamordnare.
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ÄRENDE 17
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 18
Arkivåtgärder vid bildande av gemensam överförmyndarnämnd.
Enligt beslut av kommunfullmäktige inrättas fr o m 2011-01-01 en ny
gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten i Sundsvalls, Ånge,
Nordanstigs och Timrå kommuner. Enligt det reglemente som antagits
för den nya nämnden skall nämnden följa de mål och riktlinjer som
bestämts av fullmäktige i Sundsvalls kommun. Detta innebär att
nämnden har att följa den Strategi för dokument- och arkivhantering
och de Regler för hantering av allmänna handlingar som fastställdes av
fullmäktige i Sundsvalls kommun 2008-05-26, reviderade senast
2010-06-14.
Enligt det avtal som tecknats mellan kommunerna skall
arkivmyndigheten i Sundsvalls kommun vara arkivmyndighet för den
nya nämnden. Det medför att tillsyn sker genom arkivmyndighetens
ombud samt att register, akter och övriga handlingar arkiveras i
Sundsvalls koncernarkiv.
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FORTS. ÄRENDE 18
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Överföra register och handlingar i pågående ärenden till den nya
gemensamma nämnden i Sundsvalls kommun.
Till den nya nämnden överföra hela innehållet i ärendesystemet Wärna.
Den nya gemensamma nämnden bör hos arkivmyndigheterna i Ånge,
Timrå och Nordanstig anhålla om
att handlingar till ärenden avslutade 2008-2010 får inlånas fram till
utgången av år 2013.

ÄRENDE 19
Utse ansvarig nämnd för belägenhetsadresser och
lägenhetsnummer.
Enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378) har kommunen
uppdraget att fastställa belägenhetsadresser och lägenhetsnummer.
Lantmäteriet har enligt riksdagens beslut upprättat lägenhetsregister.
När registret är upprättat ska registret uppdateras av berörd kommun.
Kommunfullmäktige ska besluta vilken nämnd i kommunen som ska
ansvara för registret.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Utse byggnadsnämnden som ansvarig att besluta i ärenden om
fastställande av belägenhetsadresser och lägenhetsnummer enligt
lagen om lägenhetsregister (2006:378) paragraferna 10 och 11.

ÄRENDE 20
Ansökan om medel till uppföljning av Vision 2020.
Den 25 november 2010 planeras en uppföljningsaktivitet på
Bergsjögården som en avstämning och fortsättning på kommunens
utvecklings- och visionsarbete.
Syftet är att synliggöra det som hänt under året av arbetet i
temagrupperna, förverkligade aktiviteter och idéer bland medborgarna,
föreningar och organisationer i Nordanstigs kommun samt i
kommunorganisationen.
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FORTS. ÄRENDE 20
För marknadsföring, annonsering, lokalhyra, teknik och förtäring
planeras en budget på 49 500 kr.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar
ärendet.
Beslutsunderlag
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föreslår att
kommunstyrelseförvaltningen beviljas 49 500 kr till
uppföljningsaktiviteten, Ett år med Vision 2020, ur Kommunstyrelsens
utvecklingsmedel (Mona Franzén-Lundins tjänsteutlåtande
2010-11-03).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja 49 500 kr till uppföljningsaktiviteten, Ett år med Vision 2020, ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

ÄRENDE 21
Ansökan om bidrag till dokumentärfilm.
Daniel Burman ansöker om bidrag med 20 000 kronor för inspelning av
en dokumentärfilm som gestaltar Nils Olof Hedenskogs konstnärskap.
Kommunfullmäktige har i ett av sina mål att varje år stödja
1-3 kulturprojekt som i sin struktur långsiktigt kan leda till ett
”varumärke” för Nordanstig.
Beslutsunderlag
Förvaltningschef Annkristine Elfvendal föreslår att kommunstyrelsen
beviljar 20 000 kronor av utvecklingsmedlen som bidrag till
inspelningen av filmen Människan och färgerna (Annkristine Elfvendals
tjänsteutlåtande 2010-11-04).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja 20 000 kronor i bidrag till inspelningen av filmen Människan
och färgerna.
2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
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ÄRENDE 22
Delårsbokslut 2010 för Inköp Gävleborg.
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har inkommit med delårsbokslut
per 31 augusti 2010.
Delårsbokslutet visar ett resultat på perioden med -1 447,5 tkr.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna delårsbokslut 2010 för inköp Gävleborg.

ÄRENDE 23
Förslag till begravningsombud för perioden 2011-2014.
Enligt begravningslagen ska länsstyrelsen, när en församling är
huvudman för begravningsverksamheten, förordna ett eller flera ombud
att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som
inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsombudet utses för fyra
kalenderår räknat från och med 1 januari året efter det år det hållits val
till kommunfullmäktige.
Kommunen har att lämna förslag till begravningsombud för åren 20112014. Nuvarande ombud är Lisbeth Stenström.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Föreslå Länsstyrelsen att Monica Holmsten utses som kommunalt
begravningsombud under perioden 2011-2014.

ÄRENDE 24
Budget 2011, investeringar 2011 för nämnderna.
I budgetarbetet inför 2001 har utbildnings- och kulturnämnden lämnat
förslag till fullmäktige:
En generell neddragning görs i UK-nämndens budget med 1,5% på
samtliga programpunkter för att uppnå summan 1,8 miljoner.
I övrigt anta nämndens tidigare förslag till budget enligt UK-nämndens
protokoll 2010-09-20 § 76.
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FORTS. ÄRENDE 24
Nämnden vill påtala följande:
Nämnden har i sitt uppdrag att presentera en budget inom den ram
som fullmäktige har beslutat.
Nämnden har tagit sitt ansvar men vill påtala att den budgetanpassning
som skett kan leda till att det uppdrag som kommunen/nämnden har
från staten gällande förskola och skola blir svårt att klara.
De statliga kraven har förtydligats vilket bland annat syns i den nya
skollagen och de nya läroplanerna/kursplanerna för förskola/skola.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna informationen.

ÄRENDE 25
Redovisning av plan för kommunens IT-verksamhet.
I samband med att parlamentariska kommitténs rapport behandlades i
kommunstyrelsen 9 september 2010 beslutades att uppdra till
kommunchefen att utarbeta en plan för kommunens IT-verksamhet.
Kommunchef Kerstin Oremark föredrar ärendet.

ÄRENDE 26
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar till fullmäktige enligt
följande:
Ett gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum per 2010-07-01 finns inom äldreomsorgen.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.
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ÄRENDE 27
Sammanträdesdagar 2011.
Datum för fullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden under
2011 ska fastställas.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa följande datum för fullmäktiges sammanträde 2011:
28 februari
26 april
30 maj
27 juni
26 september
28 november
12 december
Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning och
Sundsvalls Tidning.
Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2011.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fastställa följande datum för kommunstyrelsens sammanträde 2011:
13 januari
10 februari
10 mars
7 april
12 maj
9 juni
8 september
6 oktober
10 och 24 november
16 december
Uppdra till kommunstyrelsens presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2011.
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ÄRENDE 28
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunchef Kerstin Oremark:
Attestuppdrag för Karin Bohlin.
Anställningar: Karin Bohlin.
Personalärende: Christina Englund.
Upphandling av konsulttjänst utvärdering IFO.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson:
Bokföringsmässig nedskrivning av osäkra fordringar.
Omsättning lån.
Arbetsutskottets §§ 142-172/2010.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 29
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
10:67 Basbelopp för år 2011.
10:68 Pensionsnämndens beslut om uppräkning av pensionsbehållning
och intjänad pensionsrätt m.m.
Protokoll:
Nordanstigs Bostäder AB: 2010-10-19.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: 2010-10-28.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, arbetsutskottet:
2010-10-13.
MittSverige Vatten AB: 2010-09-23.
MittSverige Vatten AB: Ändringar av dagar för styrelsemöten.
Nordanstig Vatten AB: 2010-0-24.
Styrgruppen Nordanstigs Utveckling: 2010-10-20.
Övrigt:
PRO Gävleborg: Uttalande Höstmöte 2010.
Jörgen Bengtsson: Hudiksvall vill fördjupa folkstyret.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.
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ÄRENDE 30
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.

