NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 13 mars 2008 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Bokslut 2007 för kommunstyrelsens verksamheter.

3.

Ekonomirapport.

4.

Slutredovisning Statens bostadskreditnämnd.

5.

Ansökan om kommunalt stöd till allmän
samlingslokal.

6.

Ansökan om kommunalt stöd till pelletsanläggning.

7.

Ansökan om kommunalt stöd till förstudien Ett
havs- och kulturcenter i Hälsingland.

8.

Bolagsbildning Samkraft AB.

9.

Internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsens
verksamheter.

10.

Internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen.

11.

Planering av budget- och målstyrningsprocessen
2009-2011.

12.

Nya regler för Näringslivsfonden.

13.

Revidering av bolagsordning för X-Trafik AB.

14.

Kommunstyrelsens delegationsordning, rutiner vid
nya tillsvidareanställningar.

15.

Redovisning av delegationsbeslut.

16.

Utbildning för kommunstyrelsen.

17.

Kurser och konferenser.

18.

Delgivningar.

19.

Informationer 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

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2008-03-04

3 (14)

ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Helena Bikoff (c).

ÄRENDE 2
Bokslut 2007 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonomikontoret har sammanställt bokslut 2007 för kommunstyrelsens
verksamheter.
Nettoresultatet visar 67 715 tkr mot budgeterat 69 042 tkr, ett överskott
på 1 327 tkr.
Ekonom Barbro Gunsth Norlin föredrar ärendet tillsammans med
verksamhetsansvariga Göran Norling och Pär Norberg.
Beslutsunderlag
Kommunchef Thord Wannberg föreslår att kommunstyrelsen som
nämnd godkänner det upprättade bokslutet (Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2008-02-19).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att följande redovisningar lämnas till
kommunstyrelsen:
Redovisning av totala arbetstiden, antal fordon i kommunen samt
uppföljning av underlag för fakturering av Bostadsanpassning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner dt antaget.
Arbetsutskottets beslut
1. Komplettera bokslutet med nyckeltal och projektredovisningar samt
justera de redaktionella ändringarna.
2. Uppdra till förvaltningen att till arbetsutskottet presentera en
redovisning av totala arbetstiden, antal fordon i kommunen samt
uppföljning av underlag för fakturering av Bostadsanpassning.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsens beslut
Anta bokslut 2007 för kommunstyrelsens verksamheter.
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ÄRENDE 3
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret redovisar det ekonomiska utfallet per februari månad
för kommunstyrelsens verksamheter och kommunen som helhet.

ÄRENDE 4
Slutredovisning Statens bostadskreditnämnd.
Statens bostadskreditnämnds (BKN) avtalsdelegation har följt upp
Nordanstigs kommuns avtal med Statens bostadsdelegation. Avtalet
löpte ut vid årsskiftet 2007-2008.
Bostadskreditnämnden besökte Nordanstigs kommun den 21 januari
2008. BKN redovisade då att de konstaterat att kommunen bör
kompensera Nordanstigs Bostäder AB (NBAB) med totalt
3 773 729 kronor för investeringar för kommunala ändamål.
Ekonomikontoret föreslår tillsammans med NBAB att Nordanstigs
kommun tar upp nytt lån motsvarande 3 773 729 kronor. Kommunen
ersätter därmed NBAB så att NBAB kan lösa banklån motsvarande
större delen av beloppet då dessa förfaller den 16 april 2008.
Ekonomikontoret föreslår att med hänsyn taget till nuvarande
låneportföljs bindningstider antingen placera lånet till rörlig ränta eller
med 1 års bunden ränta.
Kommunen rapporterar till Statens bostadskreditnämnd hur detta
åtagande genomförts.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beslutar
upphandla nytt lån på 3 773 729 kronor för att ersätta NBAB:s
investeringar i kommunala fastigheter med anledning av avtalet mellan
Nordanstigs kommun och Statens bostadskreditnämnd (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2008-02-21).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att lånet ska lösas ur befintlig likviditet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 4
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ersätta NBAB:s investeringar i kommunala fastigheter med
anledning av avtalet mellan Nordanstigs kommun och Statens
bostadskreditnämnd.
2. Kostnaden 3 773 729 kronor finansieras ur kommunens likviditet.

ÄRENDE 5
Ansökan om kommunalt stöd till allmän samlingslokal.
Lf 438 Enighet i Gnarp av IOGT-NTO ansöker om kommunalt stöd till
upprustning och konvertering från direktelvärme till uppvärmning med
pellets av fastigheten Berge 6:2 i Gnarp.
Historik
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Thord Wannberg
att föreslå finansieringsmöjligheter under åren 2008-2009. Ärendet
behandlas på arbetsutskottets nästa sammanträde (arbetsutskottets
protokoll § 210/2007).
2. Arbetsutskottet beslutar begära in kompletterande underlag för
projektet med kostnadskalkyler samt kopia på föreningens
bidragsansökan till Boverket (arbetsutskottets protokoll § 21/2008).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till ansökan samt att halva delen
betalas ut 2008 och andra halvan betalas 2009.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja bidrag till Lf 438 Enighet i Gnarp av IOGT-NTO med
476 062 kronor för upprustning och konvertering från direktelvärme
till uppvärmning med pellets av fastigheten Berge 6:2 i Gnarp under
förutsättning att Boverket beviljar deras ansökan om bidrag.
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FORTS. ÄRENDE 5
2. Utbetalningen av bidraget delas så 200 tkr utbetalas 2008 och
276 062 kronor utbetalas 2009. Bidraget finansieras ur
kommunstyrelsens konto 1120.

ÄRENDE 6
Ansökan om kommunalt stöd till pelletsanläggning.
Harmångers IF ansöker om kommunalt stöd till en investering av en
pelletsanläggning för uppvärmning av Harmångers Bad och Camping.
Föreningen ansöker om bidrag från Boverket för städ till investeringar i
energieffektivisering och konvertering till förnybara energikällor i lokaler
som används för offentlig verksamhet.
Föreningen ansöker om 28 832 kronor.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja bidrag till Harmångers IF med 36 000 kronor för investering
av en pelletsanläggning under förutsättning att Boverket beviljar
deras ansökan om bidrag.
2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens konto 1120.

ÄRENDE 7
Ansökan om kommunalt stöd till förstudien Ett havs- och
kulturcenter i Hälsingland.
Catherine Vennberg, idégivare till förstudien ”Ett havs- och
kustkulturcenter i Hälsingland” ansöker om ekonomiskt bidrag med
40 000 kronor för att kunna genomföra en förstudie.
Visionen för huvudprojektet är att skapa en naturlig samlingspunkt för
den som vill söka information om Jungfrukustens natur- och
kulturmiljöer.
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FORTS. ÄRENDE 7
Huvudprojektet beskrivs som ett havs- och kustkulturcenter, som
inrymmer akvarium, sälpark, natur- och kulturutställningar, hörsal,
forskningslokaler, fiskrestaurang, café, reception och bokningar.
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar avslag på ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner
det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avslå ansökan om bidrag till förstudien Ett havs- och kustkulturcenter i
Hälsingland.

ÄRENDE 8
Bolagsbildning Samkraft AB.
Ett antal energibolag har gått samman för att utreda förutsättningar för
etableringar av förnybar kraft produktion i Gävleborgs län och dess
närhet. De energibolag och kommuner som samarbetar kring detta är
Bollnäs Energi AB, Elektra, Edsbyns Elverk AB, Gävle Energi AB,
Hofors Elverk AB, Ljusdals Energi AB, Nordanstigs kommun, Ockelbo
kommun, Sandviken Energi AB, Söderhamns Energi AB samt
Älvkarleby Fjärrvärme AB.
Förslaget är att regionens energibolag går samman och bildar ett
gemensamt bolag som ska bygga, driva och underhålla anläggningar
för förnybar kraft produktion, i första hand vidkraftsproduktion.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Principiellt godkänna att delta i bildandet av ett gemensamt bolag
som ska bygga, driva och underhålla anläggningar för förnybar
kraftproduktion.
2. Teckna 1,25 % av aktierna i Samkraft AB under bildande till ett
nominellt värde av 250 000 kronor.
3. Godkänna förslag till bolagsordning för Samkraft Aktiebolag.
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ÄRENDE 9
Internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsens verksamheter.
Kommunfullmäktige har antagit Internkontrollreglemente i § 60/2004.
Reglementet syftar till att säkerställa att kommunen upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll dvs att man med rimlig grad av säkerhet
kan säkerställa att följande mål uppfylls:
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

•

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

•

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

I internkontrollreglementet beskrivs kommunstyrelsens övergripande
ansvar och nämndernas yttersta ansvar att tillse att det finns en god
intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Vidare beskrivs
hur ansvaret fördelas inom förvaltningen.
Reglementet föreskriver att nämnden antar en särskild plan för
uppföljning av den interna kontrollen. Planen skall revideras årligen.
Nämnderna skall rapportera i samband med årsredovisningen
resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till
kommunstyrelsen samt till kommunens revisorer.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar förslag till
interkontrollplan för 2008.
Vidare förs en diskussion om planering inför 2009 års
internkontrollarbete.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta internkontroll plan för 2008 avseende följande rutiner
posthantering samt diarium,
scanningrutiner leverantörsfakturor,
uppföljning nämndsbeslut,
uppföljning delegationsordning,
bilar, körjournal samt bensinkort,
behörigheter datasystem (ekonomi, personal, diarium),
hantering material lämnat på tippen samt
investeringsredovisning.
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ÄRENDE 10
Internkontrollplan 2008 för kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige har antagit Internkontrollreglemente i § 60/2004.
Reglementet syftar till att säkerställa att kommunen upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll dvs att man med rimlig grad av säkerhet
kan säkerställa att följande mål uppfylls:
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

•

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

•

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

I internkontrollreglementet beskrivs kommunstyrelsens övergripande
ansvar och nämndernas yttersta ansvar att tillse att det finns en god
intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Vidare beskrivs
hur ansvaret fördelas inom förvaltningen.
Reglementet föreskriver att nämnden antar en särskild plan för
uppföljning av den interna kontrollen. Planen skall revideras årligen.
Nämnderna skall rapportera i samband med årsredovisningen
resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till
kommunstyrelsen samt till kommunens revisorer.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till nämnderna (kommunstyrelsen, Utbildning & Kultur och
Omsorg & Arbetsmarknad) att i respektive internkontrollplan för 2008,
återkoppla uppföljning av följande processer/rutiner till
kommunstyrelsen:
posthantering diarium,
attestrutiner, scanningrutiner, leverantörsfakturor,
investeringsredovisning,
bilar, körjournal samt bensinkort samt
uppföljning kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål.

ÄRENDE 11
Planering av budget- och målstyrningsprocessen 2009-2011.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson leder diskussionen om hur
kommunen ska arbeta i mål- och budgetprocessen. Hur ska utförandet
definieras och hur ska de ekonomiska resurserna fördelas.
Ekonomichefen föreslår två dagar, 17-18 mars, för genomgång av
budget- och målstyrningsprocessen, med tydligt program som ger de
medverkande politikerna en bra grund inför deras fortsatta diskussioner
i partigrupperna.
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FORTS. ÄRENDE 11
Tidsplan för budgetprocessen diskuteras.
Justeringar av sammanträdesplanen för 2008 behöver göras för
fullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskottet.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till ordföranden Stig Eng (c) att besluta om vilken gruppering
som ska medverka 17-18 mars.
Justera sammanträdesplanen enligt följande:
Arbetsutskottet
Extra möte för arbetsutskottet 3 och 22 april, 15 maj. 29 maj ställs in.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen och fullmäktige beslutar
Justera sammanträdesplanen enligt följande:
Kommunstyrelsen
Extra möte 29 maj.
Fullmäktige
Fullmäktiges möte 2 juni flyttas till 16 juni.

ÄRENDE 12
Nya regler för Näringslivsfonden.
Kommunstyrelsen beslutade uppdra till kommunchef Thord Wannberg
att utreda om reglerna kommunstyrelsens fonder kan revideras.
Styrgruppen för Nordanstigs Utveckling har behandlat förslag till nya
regler för Näringslivsfonden.
Beslutsunderlag
1. Styrgruppen för Nordanstigs Utveckling ställer sig enhälligt bakom
föreslagna regler och föreslår att kommunstyrelsen antar de nya
reglerna, utverkar delegationsansvar till Nordanstigs Utvecklings
styrgrupp att besluta i framtida stöd och /eller avskrivningslån samt
ge klartecken till en översyn över fondens placeringar så
utdelningsbeloppen följer med utvecklingen i samhället (Anders
Nordéns tjänsteutlåtande 2007-12-05).
2. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till arbetsutskottet för
beredning (kommunstyrelsens protokoll § 257/2007).
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FORTS. ÄRENDE 12
3. Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet för klarlägganden
under punkterna 4, 5, 10 och 11 (arbetsutskottets protokoll
§ 9/2008).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att föreslagets punkt 2 ändras så att
avskrivningslån tas bort samt under punkten 3 ta bort inom industri,
service- och handelsnäringar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ändra punkten 2 till följande lydelse:
Stöd kan utgå till småföretag i Nordanstigs kommun med högst 20
anställda. Företaget skall inneha F-skattsedel.
2. Ändra punkten 3 till följande lydelse:
Stöd kan utgå för köpta tjänster och investeringar vid såväl
nyetablering som utbildning av befintlig verksamhet.
3. Punkterna 5 och 6 om avskrivningslån tas bort.
4. I övrigt anta förslag till ändringar av reglerna för Näringslivsfonden.

ÄRENDE 13
Revidering av bolagsordning för X-Trafik AB.
Landstinget Gävleborg har inkommit med förslag till revidering av
bolagsordningen för X-Trafik AB med anledning av att
Kommunförbundet Gävleborg har upphört att gälla och
Regionförbundet Gävleborg har bildats.
Anpassning har även gjorts till övriga förändringar som skett i
Aktiebolagslagen.
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FORTS. ÄRENDE 13
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande ändringar i bolagsordningen för X-Trafik AB:
§ 4 yttra sig har ändrats till ta ställning
§ 6 aktiebelopp hand ändrats till antal aktier
§ 7 Kommunförbundet ändrat till Regionförbundet
§ 9 årsredovisning ändrat till Revisorer och lekmannarevisorer
§ 11 ordinarie bolagsstämma heter numera årsstämma, övriga
eventuella stämmor heter fortfarande bolagsstämma.

ÄRENDE 14
Kommunstyrelsens delegationsordning, rutiner vid nya
tillsvidareanställningar.
Kommunstyrelsen beslutade i § 198/2007 att alla nya
tillsvidareanställningar skall godkännas i kommunstyrelsens
arbetsutskott.
Arbetsutskottet beslutade i § 28/2008 att uppdra till presidiet att
utveckla delegationsordningen kring personalfrågor och anställningar.
På kommunstyrelsens sammanträde 14 februari 2008 yrkade SvenÅke Eriksson att beslutet skulle upphävas.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Upphäva kravet att alla nya tillsvidareanställningar skall godkännas
i kommunstyrelsens arbetsutskott enligt kommunstyrelsens §
198/2007, punkt 2.
2. Uppmana förvaltningscheferna att månatligen redovisa
delegationsbeslut när det gäller anställningar enligt
kommunstyrelsens delegationsordning punkten 2:1.
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ÄRENDE 15
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 10-12/2008.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 1-2/2008.
Firmatecknare Stig Eng (c) och Thord Wannberg:
Ansökan – Livskfartigt höstföretagande.
Medfinansierngsintyg S:t Staffan Etapp 1.
Kommunchef Thord Wannberg:
Överlämnad delegation under semester.
Arbetsutskottets protokoll §§ 1-39/2008.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 16
Utbildning för kommunstyrelsen.
Lars-Erik Marklund, Mediegruppen, besöker arbetsutskottet för
genomgång av de utbildningsdagar som planeras under våren.
De planerade dagarna är 26 mars och 10 april samt ett studiebesök i
Sundsvall.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fastställa följande utbildningsdagar för kommunstyrelsen:
26 mars halvdag
10 april halvdag med tillhörande studiebesök i Sundsvall.

ÄRENDE 17
Kurser och konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
1. Äldrefallet – en konferens om äldres säkerhet och trygghet.
1 600 kronor.
2. Demokrati i en ny tid. Stockholm 7 maj. Avgiftsfri.
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FORTS. ÄRENDE 17
3. Klimat och konkurrenskraft behöver tåg. Sundsvall 27 mars.
500 kronor.

ÄRENDE 18
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
08:18 Ändringar och tillägg i tillsvidareavtalet Huvudöverenskommelse
om lön och allmänna anställningsvillkor m.m. HÖK T – med
AkademikerAlliansen.
08:19 Budgetförustätningar för åren 2009-2011.
08:20 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m. med Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.
Protokoll:
Nordanstig Vatten AB: 2008-02-05.
Inköp Gävleborg: 2008-01-25.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: 2008-01-31.
Landstinget Gävleborg; kollektivtrafikberedningen: 2008-01-18.
LEADER Hälsingebygden: 2008-02-19.
Sveriges kommuner och landsting: Verksamhetsplan och budget 2008.
Räddningsverket: Olyckor i siffror – 2007 års utgåva.
Öhrlings PWC: Verksamheten 2006-2007.
Hälsingerådet: Verksamhetsberättelse 2007.

ÄRENDE 19
Informationer 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.

