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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Håkan Larsson (M).

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

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Tommy Staaf informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Fördelning av kommunstyrelsens utvecklinsmedel 2013.
Nordanstigs kommun har i budget 2013 avsatt 2 500 tkr som
kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Budgeterade medel ska under året fördelas mellan kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för utveckling och tillväxt och till stöd för samverkan
och utveckling av ungdoms- och föreningsverksamhet.
Förening, organisation eller liknande som bedriver verksamhet i
Nordanstigs kommun kan utifrån fastställda fördelningsdirektiv ansöka
om utvecklingsmedel.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att budgeterade
utvecklingsmedel för 2012 fördelas enligt följande:
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel 1 700 tkr
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel för ungdoms- och
föreningsverksamhet 800 tkr.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att av kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för ungdoms- och föreningsverksamhet, 800 tkr
avsätts 150 tkr till Bidrag för Ungdomsinitiativ 2013.
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FORTS. ÄRENDE 4
Bidrag för ungdomsinitiativ
Ungdomar har oftast inte framförhållningen att söka pengar åtta eller
fyra månader i förväg, och om de tvingas vänta samma tid på ny
ansökningstid så dör initiativet ofta ut. Samtidigt rör det sig oftast om
små summor, som snarare är ett komplement till den ideella arbetstid
som utförs. Därför har man på många håll valt att tillämpa en s.k.
pengar-i-påse-modell. Bland annat har denna modell tillämpas inom
Region Gävleborgs ”Unga Cash”, som tyvärr lades ner vid årsskiftet.
Pengar-i-påse innebär att finansiären budgeterar en summa, som med
kort handläggningstid och minimala ansökningsinsatser fördelas till
mindre projekt. Normalt finns det en gräns för hur stor summa som kan
sökas, och erfarenheten från Nordanstigs ungdomar är att det handlar
om summor upp till 30 000 kr (se exempelvis höstlovsaktiviteterna
2012). För att förkorta handläggningstiden går oftast inte den enskilda
ansökan upp till politiken för beslut, utan den handläggs i förvaltning
eller annan organisation som är knuten till kommunen.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar fördela
kommunstyrelsens utvecklingsmedel för 2013 enligt följande:
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel 1 700 tkr och som
kommunstyrelsens utvecklingsmedel för ungdoms- och
föreningsverksamhet 800 tkr. Inrätta ett ”Bidrag för Ungdomsinitiativ
2013”, av pengar-i-påse-modell.
Ansvarig sökande ska vara mellan 13-25 år, och endast summor upp
till 30 000 kr beviljas. Handläggning och beslut av ”Bidrag för
Ungdomsinitiativ 2013” delegeras till handläggare. Besluta att av
kommunstyrelsens utvecklingsmedel för ungdoms- och
föreningsverksamhet, 800 tkr avsätts 150 tkr till ”Bidrag för
Ungdomsinitiativ 2013” (Mona Franzén-Lundins tjänsteutlåtande
2013-01-09).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 4
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Fördela kommunstyrelsens utvecklingsmedel för 2013 enligt
följande: Kommunstyrelsens utvecklingsmedel 1 700 tkr och som
kommunstyrelsens utvecklingsmedel för ungdoms- och
föreningsverksamhet 800 tkr.
2. Inrätta ett ”Bidrag för Ungdomsinitiativ 2013”, av pengar-i-påsemodell. Ansvarig sökande ska vara mellan 13-25 år, och endast
summor upp till 30 000 kr beviljas. Handläggning och beslut av
”Bidrag för Ungdomsinitiativ 2013” delegeras till handläggare.
3. Av kommunstyrelsens utvecklingsmedel för ungdoms- och
föreningsverksamhet, 800 tkr avsätts 150 tkr till ”Bidrag för
Ungdomsinitiativ 2013”.

ÄRENDE 5
Ansökan ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 1/2013.
Nordanstigs kommun har för år 2013 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.
25 ansökningar från organisationer och föreningsverksamhet i
kommunen har inkommit till ansökningstillfället med sista
ansökningsdag 1 januari 2013.
Ansökningarna om projektstöd omfattar totalt 1 192 913 kr.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar ärendet
och lämnar följande förslag till beslut:


Bevilja bidrag till Mellanfjärdens Fiskehamnförening, Galleri
Strömsbruks ek. för., Mellanfjärdens Teaterförening, Hassela Jakt& sportskytteklubb, Benefact ek. för. och Kölsjölokalens
intresseförening.
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FORTS. ÄRENDE 5


Överföra följande ansökningar till kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för ungdoms- och föreningsverksamhet med
ansökningstillfälle 1 april 2013: Ung i Nordanstig, Somaliska
föreningen i Nordanstig, Sörfjärdens tennisklubb samt Hassela
Powerlifting.



Behandla följande ansökan vid kommunstyrelsens sammanträde
7 mars 2013: Nordanstigs Föreningsråd.

Beslutsunderlag
Förvaltningen överlämnar underlaget till kommunstyrelsens
arbetsutskott för ställningstagande inför beslut i kommunstyrelsen om
beviljat stöd till projekt (Mona Franzén-Lundins tjänsteutlåtande
2013-01-09).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Katarina Bylin (S) yrkar att Hassela Powerlifting ska beviljas bidrag vid
detta tillfälle.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande förutom ansökan
från Hassela Powerlifting och finner det antaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på Stig Engs och Katarina
Bylins yrkanden om ansökan från Hassela Powerlifting och finner Stig
Engs yrkande antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja bidrag till följande föreningar:
Mellanfjärdens Fiskehamnförening
Galleri Strömsbruks ek. för.
Mellanfjärdens Teaterförening
Hassela Jakt- & sportskytteklubb
Benefact ek. för.
Kölsjölokalens intresseförening

100 000 kronor
100 000 kronor
118 400 kronor
125 000 kronor
40 000 kronor
30 000 kronor
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FORTS. ÄRENDE 5
2. Överföra följande ansökningar till kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för ungdoms- och föreningsverksamhet med
ansökningstillfälle 1 april 2013:
Ung i Nordanstig
Somaliska föreningen i Nordanstig
Sörfjärdens tennisklubb
Hassela Powerlifting

28 000 kronor
39 800 kronor
42 000 kronor
52 100 kronor

3. Behandla följande ansökan vid kommunstyrelsens sammanträde
7 mars 2013:
Nordanstigs Föreningsråd

177 400 kronor

4. Övriga ansökningar avslås.
Reservation
Katarina Bylin (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet:
”Även Hassela Powerlifting ska komma med under den här gångens
sök av utvecklingsmedel även fast det är en ungdomsgrupp som
tillverkar parkbänkarna. Bänkarna finns tillgängliga till allmänheten, på
natursköna platser. Några av ställena där bänkarna skulle kunna
placeras ut är på våra idrottsanläggningar. Ex. utehockeyplaner,
elljusspår, pulkabackar.”

ÄRENDE 6
Nordanstig Ungdomsråd.
Nordanstigs Ungdomsråd bildades 2007 som en arena för ungt
inflytande i kommunen.
2010 beslutade kommunstyrelsen ge ungdomsrådet samma status
som kommunstyrelsens beredande råd. Ungdomsrådet består av
2 ledamöter från kommunstyrelsen, 1 ledamot från utbildnings- och
kulturnämnden, 7 ungdomsrepresentanter samt ungdomssamordnaren.
Ungdomsrepresentanterna består av
1 ungdom från varje högstadieelevråd,
1 ungdom mellan 19-25 år,
1 ungdomsrepresentant från föreningslivet,
2 ungdomar från gymnasiet.
Ungdomssamordnaren föreslår nu en förändring i rådets
sammansättning.
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FORTS. ÄRENDE 6
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att politikens
deltagande i Nordanstigs Ungdomsrådet fortsätter i enlighet med KS
2010-04-28 § 81. Nordanstigs Ungdomsråd är öppet för alla ungdomar
mellan 13-25 år, vilket ersätter begränsningarna för ungdomars
deltagande i ungdomsrådet som beslutades KS 2010-04-28 § 81. Alla
ungdomsinitiativ som i någon mån finansieras av Nordanstigs kommun,
ska under projekttiden ställa en representant till förfogande för
Nordanstigs Ungdomsråd (Patrik Thorsons tjänsteutlåtande
2013-01-08).
Yrkanden
Stig Eng (C) m.fl. yrkar bifall till förslaget med en justering i sista
meningen ”ska erbjudas en plats i Nordanstigs Ungdomsråd”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Politikens deltagande i Nordanstigs Ungdomsrådet fortsätter i
enlighet med KS 2010-04-28 § 81.
2. Nordanstigs Ungdomsråd är öppet för alla ungdomar mellan 13-25
år, vilket ersätter begränsningarna för ungdomars deltagande i
ungdomsrådet som beslutades KS 2010-04-28 § 81.
3. Alla ungdomsinitiativ som i någon mån finansieras av Nordanstigs
kommun, ska under projekttiden erbjudas en plats i Nordanstigs
Ungdomsråd.

ÄRENDE 7
Revisionsrapport Granskning av kontantkassor.
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens hantering av
kontantkassor. Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter
på de förslag och rekommendationer som lyfts fram i rapporten.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag på yttrande över revisionens granskning.
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Yrkanden
Per-Åke Kardell (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per-Åke Kardells yrkande och finner
det antaget.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde
förtydliga förslaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förvaltningens förslag till yttrande över revisionsrapporten
Granskning av kontantkassor.

ÄRENDE 8
Förlängning av reverslån för Samkraft AB.
Styrelsen och ledningen för Samkraft AB har kommit in med en
uppmaning att acceptera en förlängning av tidigare beviljat reverslån.
Bolaget arbetar med en plan för fortsatt kapitalisering och anser att en
omsättning av detta reverslån till aktier under pågående process enbart
skulle försvåra arbetet. De har inte angivit någon exakt tid för
förlängning på grund av att möjligheten till omsättning av lånet till
aktier/ägartillskott i bolaget måste kopplas till nämnda
kapitaliseringsprocess. En eventuell omskrivning av liggande revers
kan bli aktuell för att uppfylla gängse juridisk formalia.
Beslutsunderlag
Kommunchef Tommy Staaf föreslår att kommunstyrelsen tillstyrker
förlängning av tecknat reverslån till 2013-12-31 (Tommy Staafs
tjänsteutlåtande 2012-01-17).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
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FORTS. ÄRENDE 8
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Tillstyrka en förlängning av tecknat reverslån till 2013-12-31 för
Samkraft AB.

ÄRENDE 9
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.
Nuvarande begravningsombud Monica Holmsten har avsagt sig sitt
uppdrag och kommunstyrelsen har att utse ett nytt ombud för
återstoden av perioden 2011-2014.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna Monica Holmstens avsägelse från uppdraget samt föreslå
Länsstyrelsen att Agneta Tingelöf utses som kommunalt
begravningsombud under återstoden av perioden 2011-2014.

ÄRENDE 10
Redovisning av effekter av energieffektiviseringar.
Kommunstyrelsen beslutade i § 175/2012-09-06 att tilldela del av 2012
års investeringsutrymme till Energieffektiviseringar i fastigheter med
578 tkr och till Driftövervakningsåtgärder i fastigheter med 200 tkr.
Kommunstyrelsen beslutade även uppdra till förvaltningen att redovisa
effekten av energieffektiviseringarna.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff föredrar ärendet.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2013-01-24

11 (13)

ÄRENDE 11
Val av uppdrag i kommunstyrelsens utskott.
Ulf Lövgren (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsens budgetutskott och som ersättare i kommunstyrelsen
utvecklingsutskott.
Kommunstyrelsen har att välja ny ledamot i budgetutskottet och ny
ersättare i utvecklingsutskottet för återstoden av mandatperioden 20112014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Ulf Lövgrens avsägelse. Ny
ledamot i budgetutskottet och ny ersättare i utvecklingsutskottet väljs
vid kommunstyrelsens nästa sammanträde (kommunstyrelsens
protokoll § 255/2012).

ÄRENDE 12
Plan för kommunstyrelsen 2013.
Kommunstyrelsens presidium har utarbetat ett förslag till plan för
kommunstyrelsens arbete 2013.
Förslag till beslut
Godkänna planen.

ÄRENDE 13
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar följande enligt
Socialtjänstlagen (SoL).
Kvartalsrapport 2012-03 till Socialstyrelsen gällande ej verkställda
beslut IFO:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja inom SoL IFO. 1 ärende.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: Ja inom SoL IFO. 2 ärenden.
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Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att rapporten delges till
fullmäktige för kännedom (omsorgs- och lärandenämndens protokoll
§ 167/2012).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 14
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Ekonomichef Margareta Tamm Persson:
6:2 Bokföringsmässig avskrivning osäkra fordringar.
Kommunchef Tommy Staaf:
Beviljat stöd från kommunstyrelsens utvecklingsmedel för ungdomsoch föreningsverksamhet.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S):
14:6 Externt användande av kommunvapnet.
Nya tillsvidareanställda per december 2012.
Kommunstyrelsens personalutskott §§ 26-32/2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 165-167/2012, 1-15/2013.
Förslag till beslut
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

ÄRENDE 15
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
12:69 Redogörelse för Preliminära riktlinjer för tjänstepension.
12:71 Budgetförutsättningar för åren 2012-2016.
12:72 Utfall i kostnads- och LSS-utjämningen 2013.
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Protokoll:
Överförmyndarnämnden Mitt: 2012-12-11, 2013-01-15.
Hälsingerådet 2012-10-31.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2012-12-13.
Pensionsärsrådet 2012-12-10.
Nordanstigs Fjärrvärme AB 2012-12-11.
MittSverige Vatten AB. 2012-11-28.
Region Gävleborg: Delårsbokslut per 2012-08-31.
Övrigt:
SKL: Överenskommelse mellan staten och SKL om sammanhållen
vård och omsorg om de mest sjuka äldre 2013.
SKL: Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till riktade
insatser inom området psykisk ohälsa 2013.
SKL: Överenskommelse 2013 mellan stagen och SKL om stöd till en
evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten.
Sverker Söderström: Skrivelse.
Kristina Andersen: Skrivesel nya Ostkustbanan.
Elisabeth Claesson: Let´s give hope stadgar.

ÄRENDE 16
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.

