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§1
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande förändringar
och anmälan av extra ärenden.
Extra ärenden
Intervjuer av sökanden till tjänsten som socialchef.
Hemsjukvården – ställningstagande.
Dom i överklagat skolskjutsärende.
Ärenden utgår
Följande ärenden utgår:
Ärende 18
Komplettering överlåtelseavtal VA-anläggningar i Nordanstigs
Ekoteknik KB.
Ärende 21
Uppföljande redovisning av projekt Nya Bållebo.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Tommy Staaf informerar den nya kommunstyrelsen om
följande aktuella utredningsuppdrag:


Utvecklad arbetsform för samarbetsorganet Sundsvallsregionen.



Gymnasiesamverkan Hälsingland.



IT-samverkan genom Fiberstaden AB.



Genom gång av kommunens dokumenthantering.



PA-samverkan i Hälsingland.

2-3 september 2013 planeras en genomgång av verksamhetsplan samt
roller och uppdrag för förtroendevalda och tjänstemän i den nya
organisationen.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§3

Dnr 120/2013

Ekonomirapport.
Kommunchef Tommy Staaf redovisar en prognos för det ekonomiska
utfallet för verksamheterna på helår.
Kommunstyrelsen
Utbildning
Omsorg

- 5,6 mkr
- 6,2 mkr
- 7,1 mkr

Tommy Staaf informerar om det pågående arbetet för att hålla
budgetramarna och prognosen för den totala budgetramen beräknas till
– 10 mkr på helår.
Vidare informerar Tommy Staaf om att det inom ledningskontorets
förvaltning råder återbesättningsstop på tjänster.
Åke Bertils (S) informerar om omsorgens åtgärder för att hålla budget,
en avdelning har stängts på Hagängsgården, antalet platser har
minskats på Björkbacken och Bållebo, samt indragningar inom
hemtjänsten.
Boerje Bohlin (S) informerar om allmänna besparingsåtgärder om
utbildningsenheten.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att kommunchef Tommy Staaf får i uppdrag att verka
för en ekonomi i balans enligt budget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchef Tommy Staaf att verka för en ekonomi i balans
enligt budget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr 182/2013

Utskottens arbetsformer.
Kommunstyrelsen har i § 77/2013 beslutat att tillsätta fyra utskott i den
nya politiska organisationen:


Ledningsutskott



Omsorgsutskott



Utbildningsutskott



Myndighetsutskott

Med anledning av ovanstående beslut och efter direktiv från
kommunstyrelsens presidium har ledningskontoret lämnat förslag till
arbetsformer för kommunstyrelsens utskott.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret förslår att kommunstyrelsen fastställer föreslagen
arbetsform för kommunstyrelsens utskott (kommunsekreterare Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2013-06-24).
Yrkanden
Stig Eng (C) och Sven-Erik Sjölund (S) yrkar ändra i § 2 så att ersättare
i utbildningsutskottet och omsorgsutskottet ska ha rätta att delta även
om ersättaren inte är tjänstgörande men att ersättare i
ledningsutskottet ska närvara endast om ledamot är förhindrad att
tjänstgöra.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Sven-Erik Sjölunds
yrkande och finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ändra första stycket i § 2 till följande lydelse:
Ersättare i ledningsutskottet ska närvara endast om ledamot är
förhindrad att tjänstgöra.
2. I övrigt godkänna förslag till arbetsformer för kommunstyrelsens
utskott.
Ajournering
Sammanträdet ajournerades för politiska överläggningar mellan kl.
09:00-095.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§5

Dnr 183/2013

Kommunstyrelsens ledningsutskott.
Fullmäktige har i § 102/2012beslutat om ny politisk organisation att
gälla från och med 1 juli 2013. Den nya organisationen innebär att
omsorgs- och lärandenämndens och utbildnings- och kulturnämndens
uppdrag upphör och överförs till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 26 ersättare. Nytt
reglemente för kommunstyrelsen är fastställt i fullmäktige, § 22/2013.
Kommunstyrelsen har i § 77/2013 beslutat att tillsätta fyra utskott:


Ledningsutskott



Omsorgsutskott



Utbildningsutskott



Myndighetsutskott

Med anledning av ovanstående beslut och efter direktiv från
kommunstyrelsens presidium föreslår ledningskontoret att
kommunstyrelsen fastställer utskottets antal ledamöter och ersättare
samt utskottets verksamhet och uppgifter.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Eva Engströms tjänsteutlåtande 2013-06-24.
Kommunstyrelsens beslut
1. Ledningsutskottet ska bestå av fem ledamöter och fem ersättare.
2. I ledningsutskottets verksamhet ingår

Justerandes signatur



fysisk planering



miljö- och naturvårdsplanering med undantag av de ärenden som
rör myndighetsutövning



energiplanering samt främja energihushållningen



utbyggnad och förvaltning av kommunens gatu- och parkmark,
hamnanläggningar och allmänna platser



ansvaret för kommunens renhållning



utarrendering eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen



att en tillfredsställande mark- och planberedskap upprätthålls för att
främja bostadsförsörjningen och övrigt samhällsbyggande



beredning av ärenden för uttag av gatukostnader enligt plan- och
bygglagen



den mätningsverksamhet som är behövlig för samhällsbyggandet

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 5


exploateringsverksamheten



den översiktliga planeringen av användningen av mark och vatten
samt upprättande av detaljplan



samhällsbyggnads-, mark- och bostadsfrågor, se till att en
tillfredsställande markberedskap upprätthålls samt att planläggning
äger rum



bidrag till enskild väghållning



förvaltning av vissa av kommunens fastigheter, anläggningar samt
lös egendom



övergripande informationsverksamhet, ansvara för att stärka
varumärket Nordanstig samt övergripande marknadsföring av
kommunen



sysselsättnings- och näringslivsfrågor samt åtgärder för att allmänt
främja sysselsättningen och näringslivet i kommunen



utvecklingen av informations-, IT- och kommunikationssystem



personal



ekonomi



administrativ service



omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet



samarbeta med och stödja föreningslivet



utse föreningsledarstipendiat respektive kulturstipendiat

3. Ledningsutskottets uppgifter:

Justerandes signatur



Bereda ekonomi-, personal- och organisationsfrågor som ska
handläggas av kommunstyrelsen och i dessa ärenden lägga fram
förslag till beslut.



Bereda ärenden och frågor som rör kommunstyrelsens
övergripande ledning och styrning.



Bereda samtliga ärenden som rör ledningsutskottets verksamhet.



Uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde.



Fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till utskottet.



Kommunens förhandlingsorgan och ingå kollektivavtal.

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 5

Justerandes signatur



Efter överläggningar i fullmäktige om politisk inriktning utfärda
direktiv inför upprättande av budget och verksamhetsplan samt att
förbereda kommunstyrelsens förslag till ettårsbudget och
verksamhetsplan.



Omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet.

Utdragsbestyrkande
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§6

Dnr 184/2013

Kommunstyrelsens utbildningsutskott.
Fullmäktige har i § 102/2012 beslutat om ny politisk organisation att
gälla från och med 1 juli 2013. Den nya organisationen innebär att
omsorgs- och lärandenämndens och utbildnings- och kulturnämndens
uppdrag upphör och överförs till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 26 ersättare. Nytt
reglemente för kommunstyrelsen är fastställt i fullmäktige, § 22/2013.
Kommunstyrelsen har i § 77/2013 beslutat att tillsätta fyra utskott:


Ledningsutskott



Omsorgsutskott



Utbildningsutskott



Myndighetsutskott

Med anledning av ovanstående beslut och efter direktiv från
kommunstyrelsens presidium föreslår ledningskontoret att
kommunstyrelsen fastställer utskottets antal ledamöter och ersättare
samt utskottets verksamhet och uppgifter.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Eva Engströms tjänsteutlåtande 2013-06-24.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Utbildningsutskottet ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare.
2. I utbildningsutskottets verksamhet ingår

Justerandes signatur



förskola och allmän förskola



förskoleklass



grundskola och grundsärskola



fritidshem



annan pedagogisk verksamhet



elevhälsa

Utdragsbestyrkande
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bibliotek



kommunens konstsamling



medverka till ett rikt och omväxlande utbud av fritidsaktiviteter
och kulturarrangemang



vårda kommunens kulturvärden och lokalhistoria



omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet

3. Utbildningsutskottets uppgifter:

Justerandes signatur



Bereda samtliga ärenden som rör utbildningsutskottets
verksamhet.



Uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde.



Fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till
utskottet.



Omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet.

Utdragsbestyrkande
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§7

Dnr 185/2013

Kommunstyrelsens omsorgsutskott.
Fullmäktige har i § 102/2012 beslutat om ny politisk organisation att
gälla från och med 1 juli 2013. Den nya organisationen innebär att
omsorgs- och lärandenämndens och utbildnings- och kulturnämndens
uppdrag upphör och överförs till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 26 ersättare. Nytt
reglemente för kommunstyrelsen är fastställt i fullmäktige, § 22/2013.
Kommunstyrelsen har i § 77/2013 beslutat att tillsätta fyra utskott:


Ledningsutskott



Omsorgsutskott



Utbildningsutskott



Myndighetsutskott

Med anledning av ovanstående beslut och efter direktiv från
kommunstyrelsens presidium föreslår ledningskontoret att
kommunstyrelsen fastställer utskottets antal ledamöter och ersättare
samt utskottets verksamhet och uppgifter.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Eva Engströms tjänsteutlåtande 2013-06-24.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Omsorgsutskottet ska bestå av sju ledamöter och sju ersättare.
2. I omsorgsutskottets verksamhet ingår

Justerandes signatur



kommunal hälso- och sjukvård



äldreomsorg



omsorg om funktionshindrade



hemsjukvård



övrig social omsorg



biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade
Utdragsbestyrkande
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Forts. § 7


kost- och städ



anhörigstöd



gymnasieskola och gymnasiesärskola



kommunal vuxenutbildning inkl. särvux och undervisning i
svenska för invandrare



färdtjänstens och riksfärdtjänstens ekonomi och reformering av
regelverk



flykting- och invandrarverksamhet



arbetsmarknadsverksamhet



omvärldsbevakning inom verksamhetsområden

3. Omsorgsutskottets uppgifter:

Justerandes signatur



Bereda samtliga ärenden som rör omsorgsutskottets
verksamhet.



Uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde.



Fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till
utskottet.



Omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet.

Utdragsbestyrkande
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§8

Dnr 186/2013

Kommunstyrelsens myndighetsutskott.
Fullmäktige har i § 102/2012 beslutat om ny politisk organisation att
gälla från och med 1 juli 2013. Den nya organisationen innebär att
omsorgs- och lärandenämndens och utbildnings- och kulturnämndens
uppdrag upphör och överförs till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 26 ersättare. Nytt
reglemente för kommunstyrelsen är fastställt i fullmäktige, § 22/2013.
Kommunstyrelsen har i § 77/2013 beslutat att tillsätta fyra utskott:


Ledningsutskott



Omsorgsutskott



Utbildningsutskott



Myndighetsutskott

Med anledning av ovanstående beslut och efter direktiv från
kommunstyrelsens presidium föreslår ledningskontoret att
kommunstyrelsen fastställer utskottets antal ledamöter samt utskottets
verksamhet och uppgifter.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Eva Engströms tjänsteutlåtande 2013-06-24.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Myndighetsutskottet ska bestå av fem ledamöter.
2. I myndighetsutskottets verksamhet ingår

Justerandes signatur



individ- och familjeomsorg



övrig social omsorg



biståndsbedömning enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade



uppgifter enligt alkohollagen, tobakslagen och av lagen om
handel av vissa receptfria läkemedel



omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 8

3. Myndighetsutskottets uppgifter:

Justerandes signatur



Bereda samtliga ärenden som rör myndighetsutskottets
verksamhet.



Uppföljningsansvar inom sitt verksamhetsområde.



Fatta beslut i ärenden där beslutanderätten delegerats till
utskottet.



Omvärldsbevakning inom verksamhetsområdet.

Utdragsbestyrkande
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§9
Val av ledningsutskott.
Kommunstyrelsen har att välja fem ledamöter och fem ersättare till
kommunstyrelsen ledningsutskott.
Bland utskottets ledamöter ska kommunstyrelsen välja en ordförande
och en vice ordförande.
Valen avser perioden 1 juli 2013 – 31 december 2014.
Yrkanden
Åke Bertils (S) föreslår Stig Eng (C), Monica Olsson (S), Per-Ola
Wadin (FP), Per-Åke Kardell (C) och Åke Bertils (S) som ledamöter
med Stig Eng som ordförande och Monica Olsson som vice
ordförande.
Vidare föreslår Åke Bertils Ulf Lövgren (S), Pernilla Kardell (C), Stefan
Haglund (FP), Anders Blank (S) och Boerje Bohlin (S) som ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils förslag och finner dem
antagna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Som ledamöter välja
Stig Eng (C)
Monica Olsson (S)
Per-Ola Wadin (FP)
Per-Åke Kardell (C)
Åke Bertils (S)
2. Som ersättare välja
Ulf Lövgren (S)
Pernilla Kardell (C)
Stefan Haglund (FP)
Anders Blank (S)
Boerje Bohlin (S)
3. Som ordförande välja Stig Eng och som vice ordförande välja
Monica Olsson.
4. Valen avser perioden 1 juli 2013 – 31 december 2014.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Val av utbildningsutskott.
Kommunstyrelsen har att välja sju ledamöter och sju ersättare till
kommunstyrelsen utbildningsutskott.
Bland utskottets ledamöter ska kommunstyrelsen välja en ordförande
och en vice ordförande.
Valen avser perioden 1 juli 2013 – 31 december 2014.
Yrkanden
Åke Bertils (S) föreslår Boerje Bohlin (S), Pernilla Kardell (C), SvenErik Sjölund (S), Mona Mikaelson-Törnblom (FP), Carina Olsson (C),
Anna-Karin Widmark (S) och Kajsa Gladh (M) som ledamöter med
Boerje Bohlin som ordförande och Pernilla Kardell som vice
ordförande.
Vidare föreslår Åke Bertils Erik Eriksson Nue (S), Per-Åke Kardell (C),
Per-Ola Wadin (FP), Carl-Edvin Lundgren (KD), Erik Sundberg (S),
Stina Söderbäck (S) och Thomas von Wachenfeldt (C) som ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils förslag och finner dem
antagna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Som ledamöter välja
Boerje Bohlin (S)
Pernilla Kardell (C)
Sven-Erik Sjölund (S)
Mona Mikaelson-Törnblom (FP)
Carina Olsson (C)
Anna-Karin Widmark (S)
Kajsa Gladh (M)
2. Som ersättare välja
Erik Eriksson Nue (S)
Per-Åke Kardell (C)
Per-Ola Wadin (FP)
Carl-Edvin Lundgren (KD)
Erik Sundberg (S)
Stina Söderbäck (S)
Thomas von Wachenfeldt (C)
3. Som ordförande välja Boerje Bohlin och som vice ordförande välja
Pernilla Kardell.
4. Valen avser perioden 1 juli 2013 – 31 december 2014.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 11
Val av omsorgsutskott.
Kommunstyrelsen har att välja sju ledamöter och sju ersättare till
kommunstyrelsen omsorgsutskott.
Bland utskottets ledamöter ska kommunstyrelsen välja en ordförande
och en vice ordförande.
Valen avser perioden 1 juli 2013 – 31 december 2014.
Yrkanden
Åke Bertils (S) föreslår sig själv, Sven-Åke Erikson (C), Charlotte
Klötz (FP), Sigbritt Persson (S), Emmeli Jonsson (C), Anders
Engström (S) och Leena Lindblom (M) som ledamöter med Åke Bertils
som ordförande och Sven-Åke Eriksson som vice ordförande.
Vidare föreslår Åke Bertils Per Wetter (S), Barbro HögströmLarsson (C), Anneli Åkerlund (M), Kent Hammarström (S), Eva
Morsk (C), Erik Sundberg (S) och Lisbeth Lagerborg (FP) som
ersättare.
Kajsa Gladh (S) föreslår Leena Lindblom (FP) som vice ordförande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils förslag på ledamöter och
finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils förslag till ordföranden
och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils och Kajsa Gladhs förslag
på vice ordföranden och finner Åke Bertils förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils förslag på ersättare och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Som ledamöter välja
Åke Bertils (S)
Sven-Åke Erikson (C)
Charlotte Klötz (FP)
Sigbritt Persson (S)
Emmeli Jonsson (C)
Anders Engström (S)
Leena Lindblom (M)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 11
2. Som ersättare välja
Per Wetter (S)
Barbro Högström-Larsson (C)
Anneli Åkerlund (M)
Kent Hammarström (S)
Eva Morsk (C)
Erik Sundberg (S)
Lisbeth Lagerborg (FP)
3. Som ordförande välja Åke Bertils (S) och som vice ordförande välja
Sven-Åke Eriksson (C).
4. Valen avser perioden 1 juli 2013 – 31 december 2014.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 12
Val av myndighetsutskott.
Kommunstyrelsen har att välja fem ledamöter till kommunstyrelsen
myndighetsutskott.
Bland utskottets ledamöter ska kommunstyrelsen välja en ordförande
och en vice ordförande.
Valen avser perioden 1 juli 2013 – 31 december 2014.
Yrkanden
Åke Bertils (S) föreslår sig själv, Sven-Åke Eriksson (C), Leena
Lindblom (M), Anders Engström (S) och Emmeli Jonsson (C) som
ledamöter med Åke Bertils som ordförande och Sven-Åke Eriksson
som vice ordförande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Som ledamöter välja
Åke Bertils (S)
Sven-Åke Eriksson (C)
Leena Lindblom (M),
Anders Engström (S)
Emmeli Jonsson (C)
2. Som ordförande välja Åke Bertils och som vice ordförande välja
Sven-Åke Eriksson.
3. Valen avser perioden 1 juli 2013 – 31 december 2014.

Justerandes signatur
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§ 13
Utskottens sammanträdesdagar.
En första sammanträdesdag för utskottet behöver fastställas.
Kommunstyrelsens beslut
Som första sammanträdesdag för utskotten fastställa följande dagar:
Ledningsutskottet
Utbildningsutskottet
Omsorgsutskottet
Myndighetsutskottet

Justerandes signatur

29 augusti 2013
19 augusti 2013
20 augusti 2013
2 augusti 2013
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§ 14

Dnr 187/2013

Ny arbets- och delegationsordning för kommunstyrelsen.
Fullmäktige har i § 102/2012beslutat om ny politisk organisation att
gälla från och med 1 juli 2013. Den nya organisationen innebär att
omsorgs- och lärandenämndens och utbildnings- och kulturnämndens
uppdrag upphör och överförs till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 26 ersättare. Nytt
reglemente för kommunstyrelsen är fastställt i fullmäktige, § 22/2013.
Kommunstyrelsen har i § 77/2013 beslutat att tillsätta fyra utskott:


Ledningsutskott



Omsorgsutskott



Utbildningsutskott



Myndighetsutskott

Med anledning av ovanstående beslut och efter direktiv från
kommunstyrelsens presidium lämnar ledningskontoret ett förslag till ny
arbets- och delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från 1 juli
2013.
Kommunsekreterare Eva Engström föredrar redaktionella ändringar i
förslaget.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till ny
arbets- och delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från och
med 1 juli 2013 (kommunsekreterare Eva Engströms tjänsteutlåtande
2013-06-24).
Kommunstyrelsens beslut
Anta förslag till ny arbets- och delegationsordning för kommunstyrelsen
med föredragna ändringar att gälla från och med 1 juli 2013.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 15

Dnr 166/2013

Samkraft AB:s begäran om aktieägartillskott.
Samkraft AB har under de senaste fem åren genomfört förvärv av tio
stycken vindkraftverk i Gävleborgsregionen, samtliga i bra nivåer i
förhållande till för stunden rådande förutsättningar. Dock har den
kraftigt minskade intäktsnivån gjort att de tidigare projekten inte når upp
till positiva resultat vilket i sin tur påverkar hela bolaget.
Samkraft AB har nu inkommit till bolagets samtliga ägare med en
begäran om aktieägartillskott. För Nordanstigs kommun uppgår
aktieägartillskottet till 500 tkr.
Svar behöver lämnas senast 30 juni 2013.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet och föreslår att
kommunen inväntar det inplanerade samrådsmötet 25 juni 2013 innan
beslut i ärendet fattas.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar delegera till
kommunstyrelsen att besluta om eventuellt aktieägartillskott till
Samkraft AB med högst 500 tkr (arbetsutskottets protokoll
§ 56/2013).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar delegera till
kommunstyrelsen att besluta om eventuellt aktieägartillskott till
Samkraft AB med högst 500 tkr (kommunstyrelsens protokoll
§ 111/2013).
3. Fullmäktige beslutar delegera till kommunstyrelsen att besluta om
eventuellt aktieägartillskott till Samkraft AB med högst 500 tkr
(fullmäktiges protokoll § 33/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) med flera yrkar bifall till aktieägartillskott med 500 ktr.
Kajsa Gladh (M) med flera yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Kajsa Gladhs
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Kajsa Gladhs yrkande röstar Nej.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 15

Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster för Stig Engs yrkande mot tre Nej-röster för Kajsa
Gladhs yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Stig Engs yrkande.
En ledamot avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens beslut
Tillskjuta 500 tkr i aktieägartillskott till Samkraft AB.
Reservationer
Kajsa Gladh (M), Sven-Erik Sjölund (S) och Per-Ola Wadin (FP)
reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur
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§ 16

Dnr 226/2012

Detaljplan för Ås 1:20 och del av Gnarps Masugn 1:39, Klasudden
i Sörfjärden.
Plan- och byggkontoret har utarbetat ett förslag till samrådshandling
Detaljplan för fastigheten Ås 1:20 samt del av Gnarps masugn 1:39,
Klasudden i Gnarp.
Beslutsunderlag
1. Utvecklingsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att inför
kommunstyrelsens sammanträde 11 april 2013 revidera förslaget
utifrån utvecklingsutskottets diskussioner (utvecklingsutskottets
protokoll § 20/2013).
2. Utvecklingsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
godkänna upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Ås 1:20
samt del av Gnarps masugn 1:39 att ställas ut för samråd
(utvecklingsutskottets protokoll § 20/2013).
3. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till detaljplan
för fastigheten Ås 1:20 samt del av Gnarps masugn 1:39att ställas
ut för samråd (kommunstyrelsens protokoll § 66/2013).
4. Plan- och byggenheten föreslår att de föreslagna ändringarna
godkänns och att detaljplaneförslaget ställs ut för granskning (Ola
Tollins tjänsteutlåtande 2013-06-10).
5. Utvecklingsutskottet beslutar att i samband med grävningarna för
andra ledningar erbjuder Nordanstigs kommun at kanalisation
läggs i marken för bredband (utvecklingsutskottets protokoll
§ 37/2013).
6. Utvecklingsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
godkänna de föreslagna ändringarna och lägga ut
detaljplaneförslaget för granskning (utvecklingsutskottets protokoll
§ 37/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyreslens beslut
Godkänna de föreslagna ändringarna och lägga ut detaljplaneförslaget
för granskning.

Justerandes signatur
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§ 17
Behörighet för utanordning av medel.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 13 juni 2013 frågade Sven-Åke
Eriksson (C) vem som beslutar att bevilja kostnader som uppkommer
utöver budget.
Kommunstyrelsen diskuterar kommunstyrelsens och förvaltningens
arbete för att hålla budget för 2013.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar behörigheterna för
utbetalning av medel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet behandlas på
kommunstyrelsens nästa sammanträde (kommunstyrelsens protokoll
§ 123/2013).
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.

Justerandes signatur
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§ 18

Dnr 189/2013

Avsägelse från politiskt uppdrag i BRÅ- och folkhälsorådet. Nyval.
Petra Modée (V) har avsagt sig sitt uppdrag i BRÅ- och folkhälsorådet.
Kommunstyrelsen har att godkänna Petra Modées avsägelse och välja
ny ledamot i BRÅ- och folkhälsorådet för återstoden av
mandatperioden 2011-2014.
Yrkanden
Åke Bertils (S) föreslår Sigbritt Persson (S).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils förslag och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna Petra Modées avsägelse.
2. Välja Sigbritt Persson (S) som ny ledamot i BRÅ- och
folkhälsorådet för återstoden av mandatperioden 2011-2014.

Justerandes signatur
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§ 19
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting
13:28 Kommunens skyldighet att besluta om belägenhetsadresser för
fritidshus senast 1 januari 2015.
13:31 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2014.
Protokoll
Nordanstig Vatten AB: 2013-05-24.
Pensionärsrådet: 2013-05-27.
Övrigt
Ekomålet nått av 100 kommuner och landsting.
Kommunstyrelsens beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 20

Dnr 58/2013

Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunchef Tommy Staaf:
Förordnande av kommunchef under semester.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson:
Beslut om lotteritillstånd nr 1-2/2013.
Arbetsutskottets protokoll §§ 56-64/2013.
Utvecklingsutskottets protokoll §§ 32-38/2013.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Justerandes signatur
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§ 21
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
Anställning av socialchef
Stig Eng (C) föreslår att en politikergrupp utses inför intervjuer av
sökanden till socialchefstjänsten.
Hemsjukvården
Tf förvaltningschef Karin Bohlin informerar om kommunens och
landstingets olika synpunkter när det gäller gränsdragningen mellan
hemsjukvård som är kommunens ansvar och sjukvård som är
landstingets ansvar. Landstinget har skickat fakturor till kommunen för
hemsjukvård.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att Monica Olsson (S) får i uppdrag att ta upp
ärendet i den politiska styrgruppen för hemsjukvård, för en lösning.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att kommunen bestrider fakturorna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Sven-Åke Erikssons
yrkanden och finner dem antagna.
Dom i överklagat skolskjutsärende
Kommunchef Tommy Staaf informerar om Kammarrättens dom i två
överklagade skolskjutsärenden. Kommunstyrelsen diskuterar om
kommunen ska överklaga domen eller inte.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att kommunen ska överklaga.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.

Justerandes signatur
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Forts. § 21
Kommunstyrelsens beslut
1. Anställning av socialchef
Utse Åke Bertils (S), Monica Olsson (S), Stig Eng (C), Sven-Åke
Eriksson (C) samt en från oppositionen att delta i intervjuerna av
sökanden till socialchefstjänsten.
2. Hemsjukvården
Uppdra till Monica Olsson (S) att ta upp ärendet i den politiska
styrgruppen för hemsjukvård, för en lösning. Om inte ärendet kan
lösas i styrgruppen ska fakturorna bestridas.
3. Dom i överklagat skolskjutsärende
Uppdra till kommunchef Tommy Staaf att överklaga domen.

Justerandes signatur
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Carina Olsson ersättare för Per-Åke Kardell.
Boerje Bohlin närvarande tom kl. 9:20 § 13. Ersättare för Petra Modée.
Carl-Edvin Lundgren ersättare för Stefan Haglund.
Erik Sundberg närvarande heldag. Ersättare för Petra Modée from kl. 08:20 § 14.
Jan-Ola Hall närv. heldag som icke tjänstgörande ersättare.

