NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 15 maj 2008 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Ekonomirapport.

3.

Organisationsförändring och ramförflyttning.

4.

Årsredovisning 2007 för Nordanstig Vatten AB.

5.

Motion om strukturförändringar inom
skolorganisationen.

6.

Motion om kommunalt vårdnadsbidrag.

7.

Hälsinge yrkeshögskola.

8.

Redovisning av ej avslutade motioner.

9.

Val av kommunens representant vid
bolagsstämma för Samkraft AB.

10.

Information om studiebesök i Lerums kommun.

11.

Kurser och konferenser.

12.

Redovisning av delegationsbeslut.

13.

Delgivningar.

14.

Information och övriga ärenden.
Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Stig Eng
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Hans-Åke Bergman (c).

ÄRENDE 2
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret redovisar det ekonomiska utfallet per april månad.
Historik
Kommunstyrelsen beslutade uppdra till utbildnings- och kulturchef
Annkristine Elfvendal att redovisa kostnaden per elev och skolenhet.
Kommunstyrelsen beslutade även att genomföra en direktivdiskussion i
kommunstyrelsen tillsammans med förvaltningschef och
nämndsordförande (kommunstyrelsens protokoll § 62/2007-04-10).

ÄRENDE 3
Förvaltningsorganisation och ramförflyttning.
Organisationsförändring i kommunens förvaltning. Kommunchef Thord
Wannberg föreslår att organisationen i den nya driftsförvaltningen
fastställs samt föreslår ramförflyttningar mellan nämnderna för att
anpassa budgeten till verksamheten.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 4
Årsredovisning 2007 för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har sammanställt årsredovisning och
verksamhetsberättelse för år 2007.
Bolaget visar ett negativt resultat med 9 tkr.
Arbetsutskottets beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2007 för Nordanstig Vatten AB.
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ÄRENDE 5
Motion om strukturförändringar inom skolorganisationen.
Carina Malmborg (v) och Charlotte Klötz (fp) har lämnat en motion om
strukturförändringar inom skolorganisationen i Nordanstigs kommun.
De föreslår att fullmäktige omedelbart tar initiativ till långsiktig plan för
en omstrukturering av skolorganisationen med syfte att minska
lokalkostnaderna så att kvalitén i skolan kan upprätthållas samt att man
i detta arbete tar till sig synpunkter från skolchef, rektorer och övrig
personal i verksamheten.
Historik
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 15/2008).
Arbetsutskottet beslutar remittera ärendet till utbildnings- och
kulturnämnden för yttrande (arbetsutskottets protokoll § 48/2008).
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 58/2008).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bifalla motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 6
Motion om kommunalt vårdnadsbidrag.
Peter Fagerhov (kd) lämnar en motion där han föreslår att underlag tas
fram så att det snarast möjligt efter den 1 juli 2008 kan införas ett
kommunalt vårdnadsbidrag i Nordanstigs kommun.
Historik
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 108/2007).
2. Arbetsutskottet beslutar remittera ärendet till utbildnings- och
kulturnämnden för yttrande (arbetsutskottets protokoll § 17/2008).
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FORTS. ÄRENDE 6
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden ställer sig positiv till motionen samt
föreslår att kostnaden beaktas i Nordanstigs kommuns budgetarbete
för år 2009 (utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 42/2008).
Yrkanden
Monica Olsson (s) yrkar avslag på motionen.
Ove Wallberg (m) yrkar bifall till motionen under förutsättning att
kommunen får statlig ersättning för genomförandet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons och Ove Wallbergs
yrkande och finner Ove Wallbergs yrkande antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja motionen under förutsättning att statlig ersättning ställs
kommunen till förfogande för genomförandet.
Reservation
Monica Olsson (s) och Stig Jonsson (s) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 7
Hälsinge yrkeshögskola.
Hälsingerådet har presenterat en idé om att Hälsinglands sex
kommuner tillsammans med näringslivet i regionen gemensamt bortde
försöka få till stånd en yrkeshögskola som ligger i linje med de tankar
som presenterats i yrkeshögskoleutredningens betänkande
(SOU 2008:29).
De föreslår nu att kommunerna antar idéskissen om Hälsinge
yrkeshögskola som inriktningsdokument för det fortsatta arbetet med
att förverkliga idén.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta idéskissen om hälsinge yrkeshögskola som inriktningsdokument
för det fortsatta arbetet med att förverkliga idén.
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ÄRENDE 8
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.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisning av ej avslutade motioner.

ÄRENDE 9
Val av kommunens representant vid bolagsstämma för Samkraft
AB.
Kommunstyrelsen har att utse kommunens representant med ersättare
till bolagsstämman för Samkraft AB.

ÄRENDE 10
Information om studiebesök i Lerums kommun.
Kommunchef Thord Wannberg informerar från studiebesök i Lerums
kommun.

ÄRENDE 11
Kurser och konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
1. Privata vård- och omsorgstjänster – nya möjligheter för att möte
framtidens vårdbehov. Konferens 26-27 maj. Temadagar 28 maj i
Stockholm. Konferens + temadag 9 995 kronor, enbart konferens
6 995 kronor, enbart temadag 4 500 kronor.
2. Föreningsmöte Kommek 2008. 19 augusti i Malmö.
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ÄRENDE 12
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 21-26/2008.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 5-6/2008.
Arbetsutskottets protokoll §§ 57-83/2008.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 13
Delgivningar.
Följande delgivningar har inkommit:
Sveriges kommuner och landsting:
08:27 Sotningsindex 2008.
08:28 Samordning av inkomster till aktiebolag med visstidspension eller
särskild avtalspension.
08:29 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser.
Protokoll:
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: 2008-03-27.
Nordanstigs Bostäder AB: 2008-03-31.
Nordanstigs Fastighets AB: 2008-03-31.
Nordanstig Vatten AB: 2008-03-19 och 2008-04-09.
Kommunala handikapprådet: 2008-04-01.
Kommunala pensionärsrådet: 2008-04-03.
Inköp Gävleborg: 2008-03-04.
Hälsingerådet, rådsmöte: 2008-03-19
Hälsingerådet, styrelsen: 2008-03-19.
Kollektivtrafikberedningen: 2008-03-07.
Övrigt:
Länsstyrelsen Gävleborg: Ansökan om stöd till planeringsinsatser för
vindkraft.
Regional risk- och sårbarhetsanalys Gävleborgs län 2007.
Pressmeddelande från PRO Gävleborg.
Minnesanteckningar från möte med hyresgäster i Hassela.
Länsstyrelsen Gävleborg: Klartecken i Paris för världsarvsansökan.
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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. 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.

