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ÄRENDE 1
Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets
justering.

ÄRENDE 2

119/2005

Årsredovisning 2004 samt koncernredovisning.
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisning samt
koncernredovisning för år 2004.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson har informerat
kommunstyrelsen om de redaktionella ändringar som åtgärdats i
Årsredovisning 2004 samt koncernredovisning för år 2004. Ändringarna
berör bl.a. borgensåtagande på sidan 11, Pensionsskuld på sidan 12,
Intäkts- och kostnadsanalys på sidan 23, koncernsammanställning på
sidan 25 och tillförda medel på sidan 26.
Vd för Nordanstigs Bostäder AB Helmer Wiklund har informerat
kommunstyrelsen om årsredovisningen för 2004 för Nordanstigs
Bostäder AB. Bolaget redovisar ett negativt resultat mot budget med
970 tkr.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson har informerat
kommunstyrelsen om årsredovisningen för 2004 för koncernen.
Koncernen redovisar ett positivt resultat mot budget med 13 629 tkr.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2004 och koncernredovisning 2004.

ÄRENDE 3

93/2005

Årsredovisning 2004 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Stiftelsen Ersk-Matsgården har sammanställt årsredovisning och
verksamhetsberättelse för 2004.
Stiftelsen redovisar ett negativt resultat med 9 872 kronor.
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FORTS. ÄRENDE 3
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2004 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.

ÄRENDE 4

121/2005

Tilläggsbudget 2005 investering.
Budgetberedningen har behandlat två äskanden om tilläggsbudget för
2005 som inkommit:
Byte av lönesystem påbörjades 2004 och fortsätter 2005. Begär
kvarvarande 401 684 kronor som tilläggsbudget för 2005.
Omsorg & arbetsmarknad begär kvarvarande medel på projekt 13701
(mindre investeringar av underhållskaraktär) som tilläggsbudget för
2005.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll § 6/2005.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja tilläggsbudget för investeringsprojekt:
Utbyte av lönesystem 401 684 kronor.
2. Bevilja tilläggsbudget för projekten mindre investeringar av
underhållskaraktär (KS, UK och OA) dvs att resterande medel vid
bokslut 2004 överförs till 2005:
KS
OA
UK

ÄRENDE 5

1 860 kronor
56 577 kronor
0 kronor

120/2005

Justering av budgetram för 2005.
I samband med omorganisationen till gemensam administration
flyttades 93 051 kronor från utbildnings- och kulturnämndens
budgetram till kommunstyrelsens ram. Pengarna bör överföras tillbaka
till utbildnings- och kulturnämndens budgetpunkt 22, bibliotek.
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I samband med flytt av administrativ personal till gemensam
administration flyttades för liten del av intäkter för administration av
LASS-ärenden. 110 000 kronor bör flyttas från handikappomsorgens
ram till gemensam administrations ram.
Personal inom äldreomsorgen, Bergesta omvårdnadsboende, tillhör
from 2005 kostenheten. 629 855 kronor bör flyttas från äldreomsorgens
ram till kost och städs ram.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att 629 855 kronor
flyttas frånäldreomsorgens ram till kost och städs ram. 110 000 kronor
flyttas från handikappomsorgens ram till gemensam administrations
ram (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll § 15/2005).
Ekonomikontoret föreslår att överföra 93 051 kronor från gemensam
organisation under kommunstyrelsen tillbaka till utbildnings- och
kulturnämnden, budgetpunkt 22, bibliotek (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2005-02-09).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Flytta 629 855 kronor från äldreomsorgens ram till kost och städs
ram.
2. Flytta 110 000 kronor från handikappomsorgens ram till gemensam
administrations ram.
3. Flytta 93 051 kronor från gemensam organisation under
kommunstyrelsen tillbaka till utbildnings- och kulturnämnden,
budgetpunkt 22, bibliotek.

ÄRENDE 6

146/2005

Anpassning av Ilsbo skolas lokaler för fritidshemsverksamhet.
Utöka investeringsbudgeten 2005.
Utbildnings- och kulturnämnden har ett uppdrag att genomlysa
lokalsituationen i syfte att effektivisera nyttjandet. En arbetsgrupp har
kommit fram till att Ilsbo skola är i behov av åtgärder inför höstterminen
2005. Elevsituationen där är sådan att befintlig barack kan säljas eller
rivas. Nuvarande verksamheter, träslöjden, och fritidsavdelningen
flyttas in till befintlig huvudbyggnad. Toaletter moderniseras. Kostnaden
för att iordningställa slöjdsal och fritidsavdelning är beräknad till 600 tkr.
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FORTS. ÄRENDE 6
Beslutsunderlag
1. Utredningsgruppen föreslår att Utbildnings- och kulturnämnden hos
kommunfullmäktige anhåller om ett anslag med 600 tkr för att
genomföra ombyggnader m.m.
2. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar anhålla hos
kommunfullmäktige om ett anslag med 600 tkr för att genomföra
ombyggnader i Ilsbo skola för att inrymma lokaler för
fritidshemsverksamhet och träslöjd (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 35/2005).
Kommunstyrelsen har 414 tkr kvar att fördela ur investeringsbudgeten
för år 2005.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att investeringsbudgeten 2005 ökas med
500 tkr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till utbildnings- och kulturnämnden att projektera ombyggnaden
i Ilsbo skola.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Utöka investeringsbudgeten 2005 med 500 tkr till totalt 9 200 tkr.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att fördela beloppet på
investeringsprojekt.

ÄRENDE 7

122/2005

Regelsystem för över- och underskott.
Budgetberedningen har diskuterat möjligheterna att nyttja
regelsystemet för över- och underskott. Regelsystemet antogs av
kommunfullmäktige 2002. Åren 2002 och 2003 visade verksamheterna
negativa resultat i sådana storleksordningar så det ansågs omöjligt att
använda sig av regelsystemet. Nu vid 2004 års bokslut är det även nu
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svårt med tanke på att kommunen behöver positiva resultat för att
återbörda resultatet med tanke på balanskraven från 2002 och 2003.
Därför föreslår Budgetberedningen att kommunfullmäktige upphäver
tidigare beslut § 35/2002 för att när kommunen har en stabilare
ekonomi ta upp frågan till diskussion igen.
Beslutsunderlag
Budgetberedningen föreslår att fullmäktige upphäver § 35/2002
Regelsystem för över- och underskott (budgetberedningens protokoll
§ 4/2005).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till budgetberedningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Upphäva fullmäktiges § 35/2002 Regelsystem för över- och underskott.

ÄRENDE 8

165/2005

Ansökan om kommunal borgen för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB ansöker om kommunal borgen
för lån till ny pelletseldad panncentral för värmeförsörjning för
fastigheter i Gnarp och Jättendal.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beviljar
kommunal borgen för Nordanstigs Bostäder AB:s lån tidsbegränsat till
max 5 år enligt följande nya lån á 2 500 000 kronor som finansiering av
ny pelletseldad panncentral i Gnarp samt konvertering till eldning med
pellets i Jättendals brandstation och skola. Uppdra till kommunens
firmatecknare att underteckna erforderliga handlingar (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2005-04-06).
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FORTS. ÄRENDE 8
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till ekonomichefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja kommunal borgen för Nordanstigs Bostäder AB:s lån
tidsbegränsat till max 5 år enligt följande nya lån á 2 500 000 kronor
som finansiering av ny pelletseldad panncentral i Gnarp samt
konvertering till eldning med pellets i Jättendals brandstation och
skola.
2. Uppdra till kommunens firmatecknare att underteckna erforderliga
handlingar.

ÄRENDE 9

24/2005

Handlingsprogram för Räddningstjänsten.
Enligt lagen om skydd mot olyckor är kommunerna skyldiga att
utarbeta handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Handlingsprogrammen ska antas av fullmäktige inför varje ny
mandatperiod. Programmen ersätter de tidigare
räddningstjänstplanerna.
Räddningstjänsten i Hudiksvall/Nordanstig har utarbetat ett förslag till
handlingsprogram.
Räddningschef Lennart Juhlin besöker kommunstyrelsen och föredrar
ärendet.
Beslutsunderlag
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår fullmäktige i
Hudiksvall och Nordanstig att fastställa handlingsprogram för
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner (protokoll § 62/2004).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa handlingsprogram för räddningstjänsten i Hudiksvalls och
Nordanstigs kommuner.
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160/2005

Säkerhetsarbete i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.
Under senaste året har flera lagstiftningar som berör säkerhetsarbete
förändrats. Samtliga lagar pekar på att arbete med säkerhetsfrågor
måste samordnas för att bli effektivt och drivas mot samma mål.
Svenska kommunförbundet och Krisberedskapsmyndigheten har
tecknat ett avtal om kommunernas medverkan i det nationella
krishanteringssystemet.
Beslutsunderlag
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd ansöker om att
fullmäktige i Nordanstigs kommun beslutar överföra det operativa
ansvaret för säkerhetsfrågor i Nordanstigs kommun samt att nämnden
får disponera riktade medel från staten för medverkan i nationella
krishanteringssystemet för att driva frågorna enligt upprättat avtal
mellan kommunförbundet och krishanteringsmyndigheten (2004:55).
Kommunchef Thord Wannberg föreslår att medel för ändamålet får
aktualiseras i budgetarbetet.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till Thord Wannbergs förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Överföra det operativa ansvaret för säkerhetsfrågor i Nordanstigs
kommun till Norrhälsinge räddningstjänst.

ÄRENDE 11

156/2005

Reglemente för krisledningsnämnd i Nordanstigs kommun.
Fullmäktige har utsett kommunstyrelsen som krisledningsnämnd i
Nordanstigs kommun. Fullmäktige har även givit kommunstyrelsen i
uppdrag utarbeta ett förslag till Risk- och sårbarhetsanalys och
Reglemente för krishantering i krisledningsnämnden.
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden är framtaget.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2005-04-21

10 (14)

FORTS. ÄRENDE 11
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta reglemente för krisledningsnämnd i Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 12

166/2005

Nytt konsortialavtal för kollektivtrafiken i Gävleborgs län.
Landstinget har genomfört en översyn av avtalen för kollektivtrafiken i
Gävleborgs län. Representanter från kommunerna, landstinget och XTrafik har medverkat i översynsarbetet.
Förslaget har överlämnats till Nordanstigs kommun för antagande i
fullmäktige.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till nytt konsortialavtal för kollektivtrafiken i Gävleborgs län.

ÄRENDE 13

91/2005

Strategiskt program för ett tobaksfritt Hälsingland.
Hälsosamordnare Lena Linné presenterar ett förslag till Strategiskt
program för ett tobaksfritt Hälsingland. Förslaget är framtaget i
samarbete med övriga kommuner i Hälsingland.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta strategiskt program för ett tobaksfritt Hälsingland.

ÄRENDE 14

154/2005

Förslag till nytt arkivreglemente för Nordanstigs kommun.
Nu gällande arkivreglemente antogs av fullmäktige 1992. I
åtgärdsplanen för kommunens arkiv sägs att nuvarande
arkivreglemente skall ses över och anpassas till våra förutsättningar
samt implementeras nos nämnder och bolag.
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FORTS. ÄRENDE 14
Kommunarkivet har utarbetat ett förslag till nytt arkivreglemente för
Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till nytt arkivreglemente för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 15

515/2003

Motion om kommunens länstillhörighet.
Fullmäktige beslutade i § 34/2004 att uppdra till kommunstyrelsen att
utse en arbetsgrupp med en representant från varje parti med uppdrag
att se på för och nackdelar med en eventuell ändrad länstillhörighet.
Beslutet antogs som svar på en motion som lämnats av moderaterna.
Kommunstyrelsen har utsett en arbetsgrupp bestående av en
representant från varje parti, med uppdrag att utreda ärendet och
lämna slutrapport till kommunstyrelsens senast i mars 2005.
Arbetsgruppens arbete redovisas i en rapport.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna rapporten.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att arbeta enligt rapportens intentioner.

ÄRENDE 16

427/2004

Motion om upphandling av äldreomsorgsplatser drivna utanför
kommunens regi.
Ove Wallberg (m) och Charlotte Klötz (fp) har lämnat en motion där de
föreslår att kommunen upphandlar tre icke kommunalt drivna
äldreomsorgsplatser permanent inom kommunens gräns.
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Historik
Kommunstyrelsen beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av
Görgen Ahlin (m), Håkan Ström (s), Ann-Christine Frisk-Berglund (kd),
Charlotte Klötz (fp), Kjell Bergström (mp), Sven Bergström (v) och
Sven-Åke Eriksson (c) med uppdrag att utreda motionen. Utse
Charlotte Klötz (fp) som sammankallande. Utredningen ska redovisas i
kommunstyrelsen i april 2004 (kommunstyrelsens protokoll § 9/2005).
Beslutsunderlag
Arbetsgruppen föreslår att motionen avslås, med motiveringen att
behovet av platser minskar, att det är förenat med stora problem att
genomföra en upphandling med önskat resultat. Att utifrån motionens
intentioner föreslå Kommunfullmäktige, att ge OA nämnden i uppdrag
att utreda frågan om alternativ omsorgsverksamhet exempelvis,
liknande det system som Nacka Kommun har utformat
(Arbetsgruppens anteckningar från möte 2005-03-24).
Yrkanden
Bengt-Ola Olsson (s) yrkar bifall till att motionen avslås och föreslår att
sista stycket, om uppdrag till nämnden, beslutas av kommunstyrelsen.
Håkan Larsson (m) yrkar bifall, med stöd av Sven-Åke Eriksson (c) och
Ove Wallberg (m), till arbetsgruppens hela förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt-Ola Olssons och Håkan
Larssons yrkanden och finner Håkan Larssons yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Ja.
Den som stöder Bengt-Ola Olssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sex Ja-röster för Håkan Larssons yrkande mot sju Nej-röster för
Bengt-Ola Olssons yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Bengt-Ola
Olssons yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att utreda frågan
om alternativ omsorgsverksamhet exempelvis, liknande det system
som Nacka kommun har utformat.
2. Utredningen ska redovisas i kommunstyrelsen i september 2005.
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FORTS. ÄRENDE 16
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Avslå motionen med motiveringen att behovet av platser minskar, att
det är förenat med stora problem att genomföra en upphandling med
önskat resultat.
Reservation
Ove Wallberg (m) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 17

169/2005

Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Åsa Lundström (v)
Åsa Lundström (v) har avsagt sig sina politiska uppdrag. Hon är
ledamot i fullmäktige, ersättare i utbildnings- och kulturnämnden och
ersättare i valberedningsnämnden.
Fullmäktige har att godkänna Åsa Lundströms avsägelse från hennes
politiska uppdrag.
Välja ny ersättare i utbildnings- och kulturnämnden.
Välja ny ersättare i valberedningsnämnden.
Hos Länsstyrelsen begära sammanräkning för ny ledamot i fullmäktige
för vänsterparitet för återstoden av mandatperioden 2003-2006.

ÄRENDE 18

90/2005

Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 31 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.
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ÄRENDE 19
Anmälan om inkommen motion.
Till ledningskontoret har det inkommit en motion från Erik Karlsson (c)
som handlar om trafikutformning och trafiksäkerhet i Bergsjö tätort. Erik
Karlsson föreslår att kommunen kontaktar Vägverket med förslaget att
en rondell byggs i trevägskorsningen vi Bergsjö kyrka där Storgatan
ansluter till Södra vägen.

ÄRENDE 20
Information.
Ny ersättare i fullmäktige för folkpartiet liberalerna efter Eva Cederqvist
är Jussi Rissanen.
Överklagat beslut av fullmäktige i Nordanstigs kommun § 26, 3 maj
2004, val av ny vice ordförande i kommunstyrelsen. Länsrätten avslår
överklagandet.
Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs Fastighets AB håller
ordinarie bolagsstämma 2 maj 2005 direkt efter fullmäktiges
sammanträde i fullmäktigesalen i Harmånger.

