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

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

ÄRENDE 3
Information om aktuella ärenden i regionen.

ÄRENDE 4
Plan för flyktingmottagande i Nordanstigs kommun.
Omsorgs- och lärandenämnden har sammanställt en utvärdering av
flyktingmottagandet i Nordanstigs kommun som de beslutat delge till
utbildnings- och kulturnämnden, kommunstyrelsen samt de fackliga
organisationerna.
Kommunstyrelsen beslutade i samband med redovisningen att uppdra
till förvaltningen att upprätta en handlingsplan för kommunens
flyktingmottagande.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner
delgivningen (arbetsutskottets protokoll § 163/2012).
2. Kommunstyrelsen beslutar godkänna delgivningen. Uppdra till
förvaltningen att upprätta en handlingsplan för kommunens
flyktingmottagande. Rekommendera omsorgs- och
lärandenämnden att avvakta mottagning i väntan på
handlingsplanen (kommunstyrelsens protokoll § 250/2012).
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ÄRENDE 5
Varuförsörjningsplan för Nordanstigs kommun.
För att länsstyrelsen ska kunna göra en bedömning om den
kommersiella servicen är gles krävs att kommunen har planerat
varuförsörjning på sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. För att
identifiera vilka orter och butiker som kan anses vara aktuella för att
utföra hemkörnings-/ upphämtningsservice inom kommunen bör en
varuförsörjningsplan utarbetats.
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen har utarbetat ett förslag till
varuförsörjningsplan för Nordanstigs kommun.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och omsorgsförvaltningen föreslår att förslag till
upprättad varuförsörjningsplan antas (Karin Bohlins
tjänsteutlåtande 2013-01-25).
2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut
med motiveringen att varuförsörjning är en näringslivsfråga
(omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 7/2013).
3. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att bereda ärendet
inför kommunstyrelsens sammanträde (arbetsutskottets protokoll
§ 35/2013).

ÄRENDE 6
Samkraft AB - begäran om aktieägartillskott.
Samkraft AB har inkommit med en begäran om aktieägartillskott.
Nordanstigs kommun är delägare i bolaget med 1,2 %. Det totala
aktieägartillskottet är 43,1 mkr varar 500 tkr för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 7
Investeringsbudget 2013 – Parkeringen Södra vägen i Bergsjö.
Samhällsbyggnadskontoret ansöker om investeringsmedel med 100 tkr
för att renovera kommunens parkering vid Södra vägen i Bergsjö.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff har beräknat kostnaderna för
åtgärderna till 100 tkr.
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FORTS. ÄRENDE 7
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 100 tkr av 2013 års
investeringsmedel avsätts för åtgärderna (Mats Widoff tjänsteutlåtande
2013-05-02).

ÄRENDE 8
Investeringsbudget 2013 – Luftkonditionering och solceller
Bergesta.
Samhällsbyggnadskontoret ansöker om investeringsmedel med 500 tkr
för att installera luftburna kylaggregat (100 tkr) samt installation av
solscellsanläggning (400 tkr) vid äldreboendet Bergesta i Gnarp.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 500 tkr av 2013 års
investeringsmedel avsätts för åtgärderna (Mats Widoff tjänsteutlåtande
2013-05-02).

ÄRENDE 9
Fördelning av bidrag ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel för
ungdoms- och föreningsverksamhet, del 1/2013.
Kommunstyrelsen i utlyser 800 tkr under 2013 för att användas till
ungdoms- och föreningsverksamhet varav 150 tkr är destinerade till
ungdomsinitiativ.
Föreningar kan ansöka om pengar för att stimulera utvecklingsinsatser
i samklang med Vision 2020.
Utlysning av medel sker vid två tillfällen, med sista ansökningsdag
1 april och 1 augusti 2013.
13 ansökningar från ungdoms- och föreningsverksamhet i kommunen
har inkommit till första ansökningstillfället med sista ansökningsdag
1 april 2013.
Föreningarna och organisationernas ansökningar om projektstöd
uppgår sammanlagt till 1 017 813 kr.
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FORTS. ÄRENDE 9
Beslutsunderlag
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin överlämnar
underlaget till kommunstyrelsens arbetsutskott för ställningstagande
och beslut om beviljat stöd till projekt vid det första ansökningstillfället
2013.

ÄRENDE 10
Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården har lämnat årsredovisning
2012 för stiftelsens verksamheter.
Stiftelsen visar ett negativt resultat med 9 tkr.

ÄRENDE 11
Årsredovisning 2012 för kommunstyrelsens fonder.
Årsredovisning har upprättas för 2012 års verksamhet i Nordanstigs
kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond.

ÄRENDE 12
Medfinansiering Leader Hälsingebygden2014-2020.
Leader är en samverkansmetod för lokal utveckling och arbetar
tillsammans med lokalt trepartnerskap bestående av ideella, offentliga
och privata sektorer, för lokal utveckling inom området.
Sedan starten 2008 har Leader Hälsingebygden beviljat totalt 198
projekt av de sökta 313 med ett totalvärde av 75 mkr.
CLLD (Community Led Local Decelopment) står för Lokalt ledd
utveckling och bygget på Leader-metoden.
Leader Hälsingebygden ansöker om finansiering av Hälsinglands
kommuner för år 2014 med samma belopp som åren 2008-2013.
Beloppet beräknas kunna återbetalas till kommunerna under 2015.
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FORTS. ÄRENDE 12
Vidare ansöker de om kommunernas mandat att arbeta för att bilda ett
nytt CLLD/Leader område för 2014-2020 samt att de medverkande
kommunera utser kontaktpersoner för medarrangör av
mobiliseringsmöten, föredragande vid ekonomiärenden, övriga
kommunkontakter samt en person som kan ingå i en eventuell framtida
interimsstyrelse.

ÄRENDE 13
Gemensam satsning på e-samhället.
Regionstyrelsen i Gävleborg arbetar för att i nära samarbete med
kommunerna och landstinget, presentera ett projekt med mål att
tillsammans göra Gävleborg till landets ledande region för samarbete
inom IT-området och därmed uppnå SKL:s strategi för E-samhället. Ett
förslag till projektbeskrivning är under bearbetning som ska förankras i
kommunerna och landstinget.
Kommunstyrelsen har i § 198/2012 beslutat delta i projektet om
gemensam satsning på E-samhället i Gävleborgs län under
förutsättning att samtliga övriga kommuner i länet och landstinget
deltar. Kommunstyrelsen beslutade även uppdra till kommunchef
Tommy Staaf att godkänna att Nordanstigs kommun deltar i projektet
även om det måste ombildas till att gälla tex endast Hälsinglands
kommuner.
Region Gävleborg meddelar att enligt Tillväxtverkets prognoser verkar
det inte troligt att projektet kommer att få Strukturfondsstöd.
Förhoppningen är dock att kommunernas beslut om medfinansiering
kan kvarstå.

ÄRENDE 14
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.

