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Dnr 322/2007

Delårsbokslut per april 2007 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per april 2007 för
kommunstyrelsens verksamheter.
Kommunchef Thord Wannberg och ekonom Barbro Gunsth Norlin
föredrar delårsbokslutet och redogör för prognostiserade avvikelser.
Beslutsunderlag
Kommunchef Thord Wannberg föreslår att fullmäktige godkänner
upprättat delårsbokslut.
Föreslår att fullmäktige anslår 565 tkr till finansiering av bidraget till
Bergsjögården och badet i Harmånger.
Övriga överskridanden åtgärdas genom effektivisering och
återhållsamhet (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2007-05-15).
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna delårsbokslut per april 2007 för kommunstyrelsens
verksamheter.

Justerandes signatur
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Dnr 323/2007

Delårsbokslut per april 2007.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2007-04-30 med
koncernredovisning samt helårsprognos.
Nämnderna visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot budget
Kommunstyrelsen
inkl affärsdrivande verksamheter
Utbildning & Kultur
Omsorg & Arbetsmarknad

- 1 003 tkr
- 5 965 tkr
- 2 308 tkr

Åtgärdsprogram där nämnderna redovisar hur de planerar att klara
uppdraget de fått från fullmäktige inom tilldelade resurser måste
redovisas. Förvaltningscheferna har redovisat i nämndsboksluten som
presenteras nämnderna den 23 och 24 maj förslag till åtgärder.
Nämnderna kan föreslå att uppdrag kan tas bort helt eller delvis för att
klara uppdraget inom tilldelad budget. På detta sätt ges
kommunstyrelsen och därmed kommunfullmäktige möjlighet att välja
mellan att minska uppdraget eller utöka ramen.
Ekonomikontoret föreslår att Kommunstyrelsen bereder
nämndsförslagen på åtgärdsplaner för hur prognos 1 avvikelse mot
budget skall föreslås fullmäktige.
Socialchef Mats Collin föredrar delårsbokslutet för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens verksamheter. Prognosen på helår visar ett
underskott med 2 300 tkr. Nämnden äskar om ett budgettillskott på
1 829 tkr för drift av ökat antal platser på Hagängsgården.
Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg och nämndens ordförande
Hans Betulander (c) föredrar delårsbokslutet för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens verksamheter. Prognosen på helår visar ett
underskott 5 965 tkr. Nämnden äskar om ett budget tillskott på
3 865 tkr.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar delårsbokslut för
kommunens samtliga verksamheter. Budgeten visar ett positivt resultat
med 9 860 tkr. Prognosen på helår visar ett positivt resultat med
2 571 tkr.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner delårsbokslut per 2007-04-30 med koncernredovisning
samt helårsprognos samt föreslå åtgärdsplaner för hur de befarade
underskotten hanteras för avgörande i fullmäktige. Vid behov
uppdra till nämnderna att redovisa till kommunstyrelsen
kompletteringar till åtgärdsplanerna (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2007-05-16).
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Fors. § 122
2. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att nämnden beviljas
utökad budget 2007 med 3 865 tkr (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 42/2007).
3. Utbildnings- och kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att
fastställa hur de statliga ersättningarna för flyktingarna och deras
barn skall fördelas mellan omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
och utbildnings- och kulturnämnden (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 63/2007).
4. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att fullmäktige
beslutar om budgettillskott på 1 829 tkr för drift av ökat antal platser
på Hagängsgården (omsorgs – och arbetsmarknadsnämndens
protokoll § 74/2007).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar att ledningsgruppen får i uppdrag att till nästa
kommunstyrelsesammanträde lämna förslag på åtgärdsplaner för att
minska underskottet samt eventuellt lämna förslag till utökad
budgetram.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till ledningsgruppen att till nästa kommunstyrelsesammanträde
lämna förslag på åtgärdsplaner för att minska underskottet samt
eventuellt lämna förslag till utökad budgetram.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna delårsbokslut per 2007-04-30 med koncernredovisning samt
helårsprognos.
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Dnr 19/2007

Fördelning av investeringsbudget 2007.
Kommunstyrelsen har att fördela investeringsbudgeten för år 2007.
Teknisk samordnare Göran Norling föredrar ärendet. Teknik &
Produktion har inkommit med begäran om medel ur
investeringsbudgeten för:
Anslutning av Pilens förskola till fjärrvärmenätet 150 tkr
Markiser till kommunhuset

120 tkr

Serviceledning Gnarps skola

200 tkr

Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar bevilja
investeringsmedel för följande: Anslutning av Pilens förskola till
fjärrvärmenätet med 150 tkr, Markiser till kommunhuset med 120 tkr,
Serviceledning Gnarps skola med 200 tkr (arbetsutskottets protokoll
§ 51/2007).
Kommunstyrelsens beslut
Bevilja investeringsmedel för följande:

Justerandes signatur
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Dnr 321/2007

Detaljplaner för utvecklingsområden.
Kommunstyrelsen uppdrog i § 90/2007 till kommunchef Thord
Wannberg att på kommunstyrelsens möte 24 maj redovisa en tidsplan
för detaljplanearbetet.
Ärendet behandlades även på kommunstyrelsens möte 19 april för en
direktivdiskussion.
Stadsarkitekt Sam Sandström har sammanställt ett förslag till
projektorganisation med budget för planering och exploatering av
kommunens utvecklingsområden. Projektet ska arbeta med att utveckla
de områden som beslutats av fullmäktige i Översiktplanen.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen avsätter 5 mkr till
utvecklingsprojektet varav 500 tkr kommer att användas till
personalkostnader under 2007. Uppdra till ekonomichef Margareta
Tamm Persson att till kommunstyrelsens sammanträde lämna förslag
till finansiering (arbetsutskottets protokoll § 67/2007).
Kommunstyrelsens beslut
1. Avsätta 5 mkr till utvecklingsprojektet varav 500 tkr kommer att
användas till personalkostnader under 2007.
2. Uppdra till ekonomichef Margareta Tamm Persson att till
kommunstyrelsens nästa sammanträde lämna förslag till
finansiering.
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Dnr 311/2007

Årsredovisning 2006 för Nordanstigs Fastighets AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har sammanställt och godkänt
årsredovisning för verksamhetsåret 2006.
Bolaget redovisar ett positivt resultat med 27 tkr.
Beslutsunderlag
1. Revisionen tillstyrker att bolagsstämman för Nordanstigs Fastighets
AB att fastställa resultaträkning och balansräkning, disponera
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för
räkenskapsåret (revisionens berättelse 2007-04-25).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning för
Nordanstigs Fastighets AB för år 2006. Rekommendera
bolagsstämman för Nordanstigs Fastighets AB att fastställa
resultaträkning och balansräkning, disponera vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret
(arbetsutskottets protokoll § 56/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna årsredovisning för Nordanstigs Fastighets AB för år
2006.
2. Rekommendera bolagsstämman för Nordanstigs Fastighets AB att
fastställa resultaträkning och balansräkning, disponera vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
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Dnr 312/2007

Årsredovisning för Kommunalförbundet Inköp Hälsingland.
Kommunalförbundet Inköp Hälsingland har sammanställt och godkänt
årsredovisning för verksamhetsåret 2006.
Förbundet redovisar ett positivt resultat med 380 tkr.
Revisorerna har granskat verksamheten och räkenskaperna för år
2006 och tillstyrker att årsredovisningen godkänns samt att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Ove Wallberg (m) föredrar årsredovisningen och dess noter.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till Ove Wallberg (m) att till
kommunstyrelsen informera om kompletterande uppgifter avseende
årsredovisningens noter och eventuella pensionsåtaganden för
verkställanden direktören (arbetsutskottets protokoll § 57/2007).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2006 för Kommunalförbundet Inköp Hälsingland. Bevilja
Kommunalförbundet Inköp Hälsinglans förbundsdirektion
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006 (arbetsutskottets protokoll
§ 57/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna årsredovisning 2006 för Kommunalförbundet Inköp
Hälsingland.
2. Bevilja Kommunalförbundet Inköp Hälsinglans förbundsdirektion
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.

Justerandes signatur
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Dnr 198/2007

Årsredovisning för Ersk-Matsgården.
Stiftelsen Ersk-Matsgården har sammanställt årsredovisning och
verksamhetsberättelse för år 2006.
Stiftelsen redovisar ett negativt resultat med 15 tkr.
Beslutsunderlag
Revisionen tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen
fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
(revisionens berättelse 2007-04-25).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2006.
2. Godkänna årsredovisning 2006 för Stiftelsen Ersk-Matsgården samt
fastställa resultaträkning och balansräkning.
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Dnr 172/2007

Preliminära nämndsmål 2008.
Fullmäktige har beslutat att arbeta efter modellen Politisk styrning
genom målstyrning i Nordanstigs kommun.
I denna arbetsprocess ska fullmäktige anta preliminära nämndsmål för
budgetåret 2008 och för verksamhetsplanen 2009-2010.
Ledningsgruppen har sammanställt nämndernas förslag till preliminära
nämndsmål samt det som framkom på fullmäktiges sammankomst
2 maj 2007.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar en prognos av de
ekonomiska förutsättningarna inför budgetåret 2008 samt de närmaste
påföljande åren.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till ledningsgruppen att inför
kommunstyrelsens och nämndernas sammanträden i maj 2007
utveckla formuleringen av målen (arbetsutskottets protokoll
§ 68/2007).
2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar arbeta fram
förslag till preliminära mål för 2008, generella och nämndsspecifika,
för kommunstyrelsen. Planera för följande sammanträden: 28 maj
extra sammanträde för kommunstyrelsens arbetsutskott, 7 juni extra
sammanträde för kommunstyrelsen, 25 juni extra sammanträde för
fullmäktige (arbetsutskottets protokoll § 68/2007).
Yrkanden
Monica Olsson (s) yrkar återremiss för partiöverläggningar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Återremittera ärendet till arbetsutskottet för att ge tid till
partiöverläggningar.
Nya datum för följande sammanträden:
28 maj Kommunstyrelsens arbetsutskott (31 maj inställt)
7 juni

Kommunstyrelsen (14 juni inställt)

25 juni Fullmäktige (11 juni inställt).

Justerandes signatur
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Dnr 308/2007

Gemensam löneadministration i Hälsingland.
På uppdrag av kommuncheferna i Hälsingland har en förstudie
genomförts för att utreda förutsättningarna för en samverkan inom
löneadministrationen i Hälsingland.
Hälsingerådet rekommenderar kommunerna att ta beslut i respektive
kommunstyrelse.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Thord Wannberg och personalchef Jan Nilsson
föreslår att kommunstyrelsen beslutar att arbetet med att förbereda
samverkan kring löneadministration i Hälsingland skall påbörjas i
enlighet med det förslag som personalchefsgruppen utarbetat i sju
punkter. Kostnaderna för projektet fördelas med en sjättedel per
kommun, vilket innebär att Nordanstigs kommun anslår
10 000 kronor till projektet (Thord Wannbergs och Jan Nilssons
tjänsteutlåtande 2007-04-30).
2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar påbörja
löneadministration i Hälsingland i enlighet med det förslag som
personalchefsgruppen utarbetat i sju punkter. Kostnaderna för
projektet fördelas med en sjättedel per kommun, vilket innebär att
Nordanstigs kommun anslår 10 000 kronor till projektet. Finansieras
i lönekontorets befintliga budget. Fördelning av kostnaden ska i
fortsättningen baseras på kommunernas befolkningsmängd
(arbetsutskottets protokoll § 53/2007).
Kommunstyrelsens beslut
1. Påbörja arbetet med att förbereda samverkan kring
löneadministration i Hälsingland i enlighet med det förslag som
personalchefsgruppen utarbetat i sju punkter.
2. Kostnaderna för projektet fördelas med en sjättedel per kommun,
vilket innebär att Nordanstigs kommun anslår 10 000 kronor till
projektet. Finansieras i lönekontorets befintliga budget.
3. Fördelning av kostnaden ska i fortsättningen baseras på
kommunernas befolkningsmängd.
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§ 130
Strömsbruks skola.
Stig Eng (c) informerar från möte i Strömsbruk mellan kommun och de
tre S:en. Mötet behandlade byggnaderna som tillhör Strömsbruks
skola.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrag till kommunchef
Thord Wannberg att stycka av skolfastigheten för att förbereda för
försäljning (arbetsutskottets protokoll § 58/2007).
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att stycka av skolfastigheten
för att förbereda för försäljning.

Justerandes signatur
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Dnr 313/2007

Försäljning av Bergvik 1:152, Bergviks förskola.
Kommunen har beslutat att verksamheten på Bergviks förskola ska
flyttas till den ombyggda Bålle förskola. Lokalerna kommer att
utrymmas under augusti 2007. Kommunen har i nuläget inget behov av
lokalen till någon annan verksamhet.
Beslutsunderlag
1. Teknisk samordnare Göran Norling föreslår att mäklare anlitas för
att sälja fastigheten Bergvik 1:152 (Göran Norlings tjänsteutlåtande
2007-04-30).
2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
kommunchef Thord Wannberg att anlita mäklare för att sälja
fastigheten Bergvik 1:152 (arbetsutskottets protokoll § 59/2007).
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att anlita mäklare för att sälja
fastigheten Bergvik 1:152.

Justerandes signatur
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§ 132
Försäljning av Barack i Ilsbo.
Teknisk samordnare Göran Norling informerar om en kommunägd
barack i Ilsbo som han föreslår att den erbjuds till försäljning.
Kommunchef Thord Wannberg föreslår att baracken ska säljas till
högstbjudande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till Teknik
& Produktion att sälja baracken i Ilsbo (arbetsutskottets protokoll
§ 52/2007).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till Teknik & Produktion att sälja baracken i Ilsbo till
högstbjudande.

Justerandes signatur
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Dnr 320/2007

Överflyttning av verksamhet mellan nämnderna.
Kost- och städ bedriver verksamhet i Cafeterian i Kommunhuset.
Cafeterian tillhandahåller tjänster och produkter till alla förvaltningarna
inom kommunen. Speciellt när det är sammanträden eller möten, samt
sköter även beställning och fördelning av företagsfrukten till alla i
kommunhuset.
Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen/Mård är intresserad av att
utöka sin verksamhet och anser att Cafeterian är en lämplig plats för
detta ändamål. Nordanstigs kommun behöver ha en
arbetsträningsplats för de personer som inte är redo för att stå till
arbetsmarknadens förfogande.
Beslutsunderlag
1. Chef för kost och städ Elisabeth Engberg föreslår att Omsorgs- och
arbetsmarknadsförvaltningen övertar ansvaret för verksamheten i
Cafeterian från och med 1 september, 2007. Varulager och
återstående ekonomisk resurs i budget och framtida budgetansvar,
övergår från Kost- och städ till Omsorgs- och
arbetsmarknadsförvaltningen 1 september, 2007 (Elisabeth
Engbergs tjänsteutlåtande 2007-05-03).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar överföra ansvaret för
verksamheten i Cafeterian i kommunhuset i Bergsjö från och med 1
september 2007 till Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Varulager och återstående ekonomisk resurs i budget och framtida
budgetansvar, övergår från kommunstyrelsen, Kost- och städ till
Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen 1 september 2007
(arbetsutskottets protokoll § 66/2007).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Överföra ansvaret för verksamheten i Cafeterian i kommunhuset i
Bergsjö från och med 1 september 2007 till Omsorgs- och
arbetsmarknadsförvaltningen.
2. Varulager och återstående ekonomisk resurs i budget och framtida
budgetansvar, övergår från kommunstyrelsen, Kost- och städ till
Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen 1 september 2007.
Justerandes signatur
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Dnr 319/2007

Kommunstyrelsens delegationsordning.
Ove Wallberg (m) föreslår att kommunstyrelsen utökar delegationen till
kommunstyrelsens arbetsutskott för att frigöra mer tid i
kommunstyrelsen för övergripande styrning, ledning och uppföljning.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen
och kommunstyrelsens presidium att utarbeta ett förslag till utökad
delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott (arbetsutskottets
protokoll § 65/2007).
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till förvaltningen och kommunstyrelsens presidium att utarbeta
ett förslag till utökad delegation till kommunstyrelsens arbetsutskott.
Förslaget redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i september
2007.
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Dnr 315/2007

Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna redovisning
av ej avslutade motioner (arbetsutskottets protokoll § 61/2007).
Yrkanden
Bengt Alm (m) yrkar att motionerna ska behandlas i snabbare takt.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt Alms yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna redovisning av ej avslutade motioner.
2. Uppmana till en snabbare handläggning av motionerna.
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Dnr 318/2007

Ansökan om bidrag ur Anna och Per Sundins fond.
Elin Norbäck ansöker om bidrag ur Per och Anna Sundins fond för sina
studier vid Gullmarsgymnasiet i Lysekil där hon läser
naturvetenskapliga linjen med marinbiologisk inriktning.
Per och Anna Sundins fond utdelar bidrag till ungdomar boende inom
Harmångers socken som bedriver studier inom skogs- och
jordbruksnäringen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag
då sökandens utbildning inte uppfyller fondens krav (arbetsutskottets
protokoll § 64/2007).
Kommunstyrelsens beslut
Avslå ansökan om bidrag då sökandens utbildning inte uppfyller
fondens krav.
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Dnr 316/2007

Ansökan om bidrag till Mineraljakten.
SGU, Sveriges geologiska undersökning ansöker om bidrag med 10 tkr
till mineraljaktens prispengar och resor för de kommunala
kontaktpersonerna under 2007.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan om bidrag
från SGU, Sveriges geologiska undersökning (arbetsutskottets
protokoll § 62/2007).
Yrkanden
Ulf Lövgren (s) yrkar att kommunstyrelsen beviljar bidrag med 3 tkr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulf Lövgrens yrkande och finner det
ej antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Avslå ansökan om bidrag från SGU, Sveriges geologiska
undersökning.
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§ 138
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 31-46/2007.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 9-19/2007.
Arbetsutskottets protokoll §§ 50-67/2007.
Utbildnings- och kulturchef meddelar att han har vidaredelegerat rätten
att tillsvidareanställa personal till rektor med följande restriktion: Innan
rektor har rätt att tillsvidareanställa personal skall utbildnings- och
kulturchef lämna skriftligt medgivande.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av delegerade ärenden.
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§ 139
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting
2007:2 Öppna jämförelser av kommunernas vård och omsorg om äldre
samt landstingens hemsjukvård.
2007:7 Arbetsdomstolens dom 2007 nr 30 angående innebörden av
bestämmelse i lokalt kollektivavtal om arbetstid för personal som
övergick från landstinget till kommunen i samband med ÄDELreformen.
2007:8 Vårpropositionen för år 2007.
2007:10 Budgetförutsättningar för åren 2008-2010.
Protokoll
MittSverige Vatten AB 2007-03-22 och 2007-04-19.
Nordanstigs Vatten AB 2007-03-20.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2007-03-30.
Hälsingerådet 2007-03-21.
Inköp Hälsingland 2007-04-13.
HälsingeTur Ekonomisk förening i likvidation 2007-03-21.
Tillväxt och regional utveckling 2007-03-30.
Anteckningar från Trafikgruppen för kollektivtrafiken 2007-04-16.
Årsredovisningar
Samhall AB
Kommuninvest
NTF
PRO: uttalande om att alla landets kommuner uppfyller långt ifrån de
krav på god omvårdnad som alla äldre har rätt att få.
Sundsvalls kommun: Avfallsplan.
Samverkansavtal mellan Högskolan i Gävle och Nordanstigs kommun.
Landstinget Gävleborg: Val av ledamöter till folkhälsoråden.
Länsstyrelsen:
Förslag till områden av riksintresse för vindkraft.
Tillstånd till skyddsjakt på skarv.
Beslut om överklagande av kommunstyrelsens i Nordanstigs kommun
beslut att avslå en framställan om tättbebyggt område, Mellanfjärden.
Regeringskansliet: Miljöanpassad offentlig upphandling.
Kommunstyrelsens beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.
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Dnr 63/2007

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 kommer att behandlas så att de får
anmälas och sedan beslutar kommunstyrelsen om ärendet ska
betraktas som information, om ärendet ska utredas vidare eller om
ärendet ska överlämnas till annan nämnd.
Information
Kommunchef Thord Wannberg informerar om avslag på kommunens
ansökan om förstudiemedel för projekt inom trafikering, turism,
konkurrensutsättning och IT-system.
Sven-Erik Sjölund (s) frågar om Nordanstigs Utveckling har någon
policy för när de ekonomiskt stöder olika evenemang. Stocka
Bågskytteklubb hade ansökt om ekonomiskt bidrag till en SM-tävling
men fått avslag på ansökan.
Stig Eng (c) besvarar frågan med att Nordanstigs Utveckling har en
mindre budget för marknadsföring nu när verksamheten inte längre
drivs i projektform. Policyn är att i första hand stödja
ungdomsverksamhet.
Ove Wallberg informerar om den pågående omorganisationen av Inköp
Hälsingland och Gästrike Inköp till Inköp Gävleborg.
Kommunchef Thord Wannberg informerar om en planerad personalfest
1 september 2007.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.
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