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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets
justering.
Förslag: Ove Wallberg (m) och Britt Sjöberg (s).

ÄRENDE 2

28/2006

Allmänhetens frågestund.
Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter,
ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelsen, nämnder,
bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och ledande
tjänstemän.

ÄRENDE 3

191/2006

Delårsbokslut per april 2006.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per april 2006 med
koncernredovisning samt helårsprognos.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson redogör för fullmäktiges
övergripande mål samt föredrar delårsbokslutet och prognosen för
helår som mot budget visar ett överskott med 180 tkr.
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelse godkänner
delårsbokslut per 2006-04-30 med koncernredovisning samt
helårsprognos samt uppdra till nämnderna kommunstyrelsen samt
utbildnings- och kulturnämnden att inkomma med åtgärdsplaner för
hur de befarade underskotten hanteras till nästa
kommunstyrelsesammanträde 2006-06-15 (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2006-05-10).
2. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige tillskjuter
1 150 tkr till merkostnader för gymnasieutbildningarna (utbildningsoch kulturnämndens protokoll § 62/2006).
Yrkande
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till ekonomikontorets förslag.
Ove Wallberg (m) yrkar bifall till utbildnings- och kulturnämndens
äskande om tillägg med 1 150 tkr.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att godkänna delårsbokslut per
2006-04-30 med koncernredovisning samt helårsprognos och finner
det antaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på bifall eller avslag på
utbildnings- och kulturnämndens äskande om tillägg med 1 150 tkr och
finner det avslaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Ove Wallbergs bifallsyrkande röstar Ja.
Den som stöder Sven-Åke Erikssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med tre Ja-röster för bifall mot åtta Nej-röster för avslag, beslutar
kommunstyrelsen att avslå utbildnings- och kulturnämndens äskande
om tillägg med 1 150 tkr. Två ledamöter avstod från att rösta (se
omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till nämnderna kommunstyrelsen samt utbildnings- och
kulturnämnden att inkomma med åtgärdsplaner för hur de befarade
underskotten hanteras till nästa kommunstyrelsesammanträde
2006-06-21.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänner delårsbokslut per 2006-04-30 med koncernredovisning
samt helårsprognos.

ÄRENDE 4

Dnr 130/2006

Investeringsbudget 2006.
Kommunfullmäktige har i budget 2006 (Kf § 244/2005) beslutat om ett
investeringsutrymme på 13 000 tkr varav fullmäktige fördelade
8 250 tkr, resterande 4 750 tkr fick kommunstyrelsen i uppdrag att
fördela.
Detta har fördelats av kommunstyrelsen i januari och februari 2006 (Ks
§ 2/2006 samt § 16/2006).
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Kommunen har under lång tid av år haft en mycket låg investeringsnivå
vilket har medfört stora uppdämda behov. När investeringsbudgeten
fördelades fanns fler äskanden än vad som beviljades. Dessutom har
ytterligare behov aktualiserats.
Ekonomikontoret har att informera kommunstyrelsen att behov av
ytterligare investeringar föranledda av eftersatta behov beroende av
tidigare års låga investeringsnivåer samt nytillkomna behov pga.
politiska beslut (tex. bredband) föreligger. Se bilaga.
Ekonomikontoret avser att med budgetberedningen diskutera hur det
likviditetsöverskott som uppstått, pga av de senaste årens positiva
resultat, skall hanteras för att på bästa sätt säkra en god ekonomisk
hushållning.
Kommunen bör ta ställning till hur stor andel som bör tillföras ökad
investeringsnivå, hur stor del som kommunen ökar amorteringarna med
samt hur stor del som använts för att säkra pensionsåtagandet.
Dessutom så har beslut redan fattats om att låna ut ca 5 000 tkr till
Vägverket och Banverket för projekt Miljöanpassad transportknutpunkt i
Norrhälsingland.
Historik
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att
kommunstyrelsen uppdrar till budgetberedningen och
ekonomikontoret att utreda hur tillgängliga medel skall fördelas på
investeringar, amorteringar samt pensionsåtaganden (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2006-04-10).
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till budgetberedningen och
ekonomikontoret att utreda hur tillgängliga medel skall fördelas på
investeringar, amorteringar samt pensionsåtaganden
(kommunstyrelsens protokoll § 71/2006).
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll § 11/2006.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Utöka investeringsbudget 2006 med 4 000 tkr till totalt 17 000 tkr som
fördelas på följande specificerade projekt samt till kommunstyrelsen för
att fördela på ännu ej specificerade projekt.
Bergsjö skola simhall
Exploatering
Brandskyddsdokumentation, besiktningar

600 tkr
200 tkr
100 tkr
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100 tkr
120 tkr
1 200 tkr
200 tkr
100 tkr
350 tkr

Bergsjö skolområde

250 tkr

Kommunstyrelsen att fördela

780 tkr

Summa totalt

4 000 tkr

ÄRENDE 5

Dnr 193/2006

Tilläggsbudget drift 2006.
Verksamheterna har inkommit med äskanden om att utöka driftsbudget
för år 2006.
Kost & Städ 220 tkr för projekt Kvalitetskrav för kost till äldre.
Föreningsstöd: 111 tkr ej nyttjade i 2005 års budget.
Barnomsorg och grundskola 1 000 tkr för särskilda insatser att höja
särskilt pojkarnas läs- och skrivförmåga.
Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg föreslår att utbildningsoch kulturnämnden får återkomma till kommunstyrelsens nästa
sammanträde med en mer utförlig beskrivning av äskandet.
Beslutsunderlag
1. Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige
beslutar avslår begäran om utökad driftsbudget 2006 för
Föreningsstöd 111 tkr och Barnomsorg & grundskola 1 000 tkr.
Flytta 220 tkr från omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden till
programpunkt 16 Kost & Städ (budgetberedningens protokoll
§ 3/2006).
2. Centrala samverkansgruppen föreslår att äskandet om 1 000 tkr till
barnomsorg och grundskola ska beviljas (protokoll § 3/2006-04-19).
3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till
budgetberedningen för vidare utredning (kommunstyrelsens
protokoll § 69/2006).
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Beslutsunderlag
Budgetberedningen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till Utbildning
& Kultur nämnden att utforma en åtgärdsplan som beskriver problemet,
åtgärden och påföljande kostnad samt möjligheterna att
1. inarbeta ovanstående kostnader i budget 2006
2. föreslå uppdrag som kan tas bort.
3. om ingen av ovanstående alternativ är möjliga beskriva
åtgärd samt kostnad och äska medel.
Uppdra till Omsorg & Arbetsmarknad att presentera en åtgärdsplan
som beskriver problemet, åtgärden och påföljande kostnad samt
möjligheterna att
4. inarbeta ovanstående kostnader i budget 2006
5. föreslå uppdrag som kan tas bort.
6. om ingen av ovanstående alternativ är möjliga beskriva
åtgärd samt kostnad och äska medel.
Åtgärdsplanerna skall presenteras kommunstyrelsen på sammanträdet
den 15 juni 2006 (budgetberedningens protokoll § 12/2006).
Ajournering
Kommunstyrelsen ajournerar sig i ärendet till eftermiddagen med
uppdrag till ekonomichef Margareta Tamm Persson att sammanställa
ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson presenterar ett förslag till
beslut:
Uppdra till utbildnings- och kulturnämnden att utforma en åtgärdsplan
avseende äskandena 1 000 tkr till Barnomsorg grundskola samt 111 tkr
till föreningsstöd som beskriver följande möjligheter
1. inarbeta ovanstående kostnader eller delar av kostnaderna i
budget 2006 och därmed föreslå uppdrag som föreslås tas bort.
2. om ovanstående alternativ ej täcker hela behovet, beskriva
åtgärd/behov samt dess kostnad och därmed äska medel.
• åtgärdsplanen skall presenteras kommunstyrelsen på
sammanträdet den 15 juni 2006.
Föreslå fullmäktige att omfördela 220 tkr i budget 2006 från omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2006-05-18).
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Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till utbildnings- och kulturnämnden att utforma en åtgärdsplan
avseende äskandena 1 000 tkr till Barnomsorg grundskola samt 111 tkr
till föreningsstöd som beskriver följande möjligheter:
1. Inarbeta ovanstående kostnader eller delar av kostnaderna i budget
2006 och därmed föreslå uppdrag som föreslås tas bort.
2. Om ovanstående alternativ ej täcker hela behovet, beskriva
åtgärd/behov samt dess kostnad och därmed äska medel.
Åtgärdsplanen skall presenteras kommunstyrelsen på sammanträdet
den 15 juni 2006.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Omfördela 220 tkr i budget 2006 från omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen.

ÄRENDE 6

Dnr 149/2005

Kostnader och verksamhetskostnader på olika
skolstrukturalternativ.
Utbildnings- och kulturnämnden har utrett kostnader och
verksamhetskonsekvenser på olika skolstrukturalternativ.
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår i § 6/2006 att Strömsbruks
skola ska behållas i oförändrad omfattning.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet behandlas på
kommunstyrelsens nästa sammanträde (kommunstyrelsens protokoll
§ 34/2006).
Yrkanden
Kristian Berggren (v) med stöd av Ove Wallberg (m) yrkar att
Strömsbruks skola läggs ned.
Sven-Erik Sjölund (s) yrkar att Strömsbruks skola ska vara kvar.
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att ärendet behandlas som ett
informationsärende.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas som ett
informationsärende eller som ett beslutsärende och finner att ärendet
ska behandlas som ett informationsärende.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Sven-Åke Erikssons yrkande röstar Ja.
Den som ej det vill röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med fyra Ja-röster för Sven-Åke Erikssons yrkande mot nio Nej-röster
för avslag beslutar kommunstyrelsens att ärendet ska behandlas som
ett beslutsärende (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kristian Berggrens yrkande om
nedläggning och Sven-Erik Sjölunds yrkande att skola ska vara kvar
och finner Sven-Erik Sjölunds yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Sven-Erik Sjölunds yrkande röstar Ja.
Den som stöder Kristian Berggrens yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster för Sven-Erik Sjölunds yrkande att behålla
Strömsbruks skola, mot fyra Nej-röster för Kristian Berggrens yrkande
att skolan läggs ned, beslutar kommunstyrelsen att skola ska vara kvar.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Behålla Strömsbruks skola i oförändrad omfattning.

ÄRENDE 7

Dnr 170/2006

Kommunalt samverkansorgan.
Styrelsen för Gävleborgs Kommuner och Landsting har beslutat
undersöka möjligheterna att skapa ett Kommunalt Samverkansorgan
(KSO) i länet från 1 januari 2007. Bakom denna ambition finns
erfarenheterna av ett bra samarbete mellan kommuner och landsting.
För att stimulera och skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling
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behöver länets kommuner och landsting ett KSO som av statsmakterna
är godkänd företrädare för folkviljan och medborgarna i länet.
Bildandet av ett KSO innebär bland annat att vissa statliga
verksamheter förs över från länsstyrelsen till KSO.
Att bilda ett KSO redan 1 januari 2007 förutsätter kommunernas och
landstingets positiva ställningstagande senast i augusti 2006.
Stig Eng (c) föredrar ärendet.
Historik
1. Kommunstyrelsen har informerats i ärendet 20 april 2006.
2. Fullmäktige har informerats i ärendet 8 maj 2006.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Gävleborgs Kommuner och Landsting hemställer att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
Ett samverkansorgan bildas genom att Kommunalförbundet SAM
ombildas till Regionförbundet Gävleborg – ett kommunalförbund med
förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse – från och med 2007-01-01.
Regionförbundet Gävleborg skall, från och med 2007-01-01, eller
annan tidpunkt som regeringen kan bestämma efter gjord anmälan,
utgöra samverkansorgan i Gävleborgs län enligt särskild lag (2002:34)
härom.
Fastställa förslag till reviderad förbundsordning. (Skrivelse 2006-05-03)

Yrkande
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till medverkan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Ett samverkansorgan bildas genom att Kommunalförbundet SAM
ombildas till Regionförbundet Gävleborg – ett kommunalförbund
med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse – från och med
2007-01-01.
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FORTS. ÄRENDE 7
2. Regionförbundet Gävleborg skall, från och med 2007-01-01, eller
annan tidpunkt som regeringen kan bestämma efter gjord anmälan,
utgöra samverkansorgan i Gävleborgs län enligt särskild lag
(2002:34) härom.
3. Fastställa förslag till reviderad förbundsordning.
4. Ge styrelsen för Gävleborgs kommuner och landsting uppdraget att
för kommunernas och landstingets räkning föra förhandlingarna
med statliga företrädare om uppgifts- och personalöverföringen till
det Kommunala Samverkansorganet och ge in överenskommelsen
till regeringen.
Reservation
Kristian Berggren (v) och Ove Wallberg (m) reserverar sig mot beslutet.
Ove Wallberg lämnar skriftlig reservation (bilaga).

ÄRENDE 8

Dnr 412/2005

Revidering av färdtjänstregler.
Trafikgruppen, utsedd av kommunstyrelsen, har tidigare sammanställt
ett förslag till reviderade färdtjänstregler.
Förslaget har remitterats till pensionärsorganisationerna och
handikapporganisationerna för yttrande. Trafikgruppen har
sammanställt remissyttrandena och lämnat ett förslag till beslut.
Förslaget har behandlats i kommunfullmäktige som beslutade att
återremittera ärendet för vidare utredning.
Historik
1. Trafikgruppen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
beslutar fastställa reviderade tillämpningsföreskrifter att gälla från
1 januari 2006. Bedömningen av färdtjänstärenden förs över till XTrafik AB.
2. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till
pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna.
Yttrande till kommunstyrelsen senast 1 november 2005
(kommunstyrelsens protokoll § 183/2005).
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3. Trafikgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt tidigare
förslag med tillägg:
20 enkelresor till Hudiksvall eller Sundsvalls tätort skall vara kvar.
I tillämpningsföreskrifterna, under rubriken Arbetsresor, stryka
skrivningen och skall vara schemalagd.
I rubriken Begränsningar ändra andra meningen till Antalet resor
kan begränsas beroende på att sjukdomsbilden eller
funktionshindrets art ger resenären olika förutsättningar att nyttja
kollektivtrafiken. (Trafikgruppens anteckningar 2005-11-08).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer reviderade
tillämpningsföreskrifter att gälla från 1 januari 2006 med tillägg:
20 enkelresor till Hudiksvall eller Sundsvalls tätort skall vara kvar.
I tillämpningsföreskrifterna, under rubriken Arbetsresor, stryka
skrivningen och skall vara schemalagd.
I rubriken Begränsningar ändra andra meningen till Antalet resor
kan begränsas beroende på att sjukdomsbilden eller
funktionshindrets art ger resenären olika förutsättningar att nyttja
kollektivtrafiken. Bedömningen av färdtjänstärenden förs över till XTrafik från 1 januari 2006. Utvärdering skall ske efter 1 år
(kommunstyrelsens protokoll § 247/2005).
5. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
vidare utredning om chaufförsservice, antal resor, kortare uppehåll
samt om handläggningen ska utföras i Nordanstigs kommun eller av
annan aktör (fullmäktiges protokoll § 77/2005).
6. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till trafikgruppen att bereda
ärendet när det gäller chaufförsservice, antal resor, kortare uppehåll
samt om handläggningen ska utföras i Nordanstigs kommun eller av
annan aktör. Förslag ska redovisas på kommunstyrelsens möte
16 februari (kommunstyrelsens protokoll § 4/2006).
7. Trafikgruppen föreslår följande ändring i förslaget:
Extra chaufförservice debiteras 20 kronor/gång.
Antal resor maximeras till 200 st/år.
I första hand föreslås att kortare uppehåll tas bort, i andra hand kan
trafikgruppen tillstyrka ett kortare uppehåll på max 10 minuter till en
extra kostnad av 2 zonavgifter, f.n. 45 kronor.
Handläggningen överförs till X-Trafik AB.
(Trafikgruppens anteckningar 2006-02-08.)
8. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden för yttrande (kommunstyrelsens protokoll
§ 18/2006).
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Beslutsunderlag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att fullmäktige
beslutar att helt överföra färdtjänsthanteringen till omsorgs- och
arbetsmarknadsförvaltningen, samt överföra medel för detta till
omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens budget (omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens protokoll § 71/2006).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Fastställa följande ändringar i färdtjänstreglerna att gälla från 7 juli
2006:
Extra chaufförservice debiteras 20 kronor/gång.
Antal resor maximeras till 200 stycken/år.
I första hand föreslås att kortare uppehåll tas bort, i andra hand ett
kortare uppehåll på max 10 minuter till en extra kostnad av 2
zonavgifter, f.n. 45 kronor.
2. Helt överföra färdtjänsthanteringen till omsorgs- och
arbetsmarknadsförvaltningen från 1 oktober 2006. Överföra medel
för detta till omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens budget.

ÄRENDE 9

Dnr 450/2005

Taxor och avgifter 2006 inom äldre- och handikappomsorgen.
Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen har utarbetat ett förslag till
taxor och avgifter 2006 inom äldre- och handikappomsorgen enligt
socialtjänstlagen.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att fullmäktige
fastställer upprättat förslag till Övriga taxor daterat 2006-05-10 att
gälla från och med 2006-07-01.
Fastställa förslag till Taxor för hemtjänst/SoL-beslut enligt riktlinjer
(max-taxereglerade avgifter), daterade 2006-05-10 att gälla från och
med 2007-01-01.
Beloppen för högkostnadsskydd samt minibelopp publicerade av
Socialstyrelsen skall vara den grund som omsorgsavgifterna beräknas
utifrån respektive år (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll
§ 73/2006).
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Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Fastställa upprättat förslag till Övriga taxor att gälla från och med
2006-07-01.
2. Fastställa förslag till Taxor för hemtjänst/SoL-beslut enligt
riktlinjer (max-taxereglerade avgifter), att gälla från och med
2007-01-01.
3. Beloppen för högkostnadsskydd samt minibelopp publicerade av
Socialstyrelsen skall vara den grund som omsorgsavgifterna
beräknas utifrån respektive år.

ÄRENDE 10

Dnr 83/2006

Framställan om introduktionsinsatser för personer som fått
uppehållstillstånd.
Integrationsverket har inkommit med en framställan om
överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för personer
som har fått uppehållstillstånd.
Med anledning av den tillfälliga lagen om prövning av avvisnings- och
utvisningsbeslut, som riksdagen beslutade om den 15 november 2005,
kommer betydligt fler asylsökande att få uppehållstillstånd 2006 än
tidigare år. En konsekvens av beslutet är att Integrationsverket behöver
komma överens med kommunerna om ett snabbt mottagande av de
personer som fått uppehållstillstånd. Målet är att dessa så fort som
möjligt ska etablera sig på arbetsmarknaden och bli delaktiga i
samhället.
För Nordanstig skulle det innebära 48 introduktionsplatser för vuxna
och barn.
Historik
1. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef Thord Wannberg att
inbjuda Integrationsverket, Länsstyrelsen, politiker och tjänstemän
till en träff i ärendet (kommunstyrelsens protokoll § 45/2006).
2. Socialkontoret har utarbetat ett underlag gällande
introduktionsplatser för flyktingar och andra invandare.
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FORTS. ÄRENDE 10
Yrkande
Ove Wallberg (m) yrkar att Nordanstig ska bistå med
introduktionsplatser av humanitära skäl.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Av humanitära skäl ingå överenskommelse med Integrationsverket om
introduktionsplatser för ca 50 personer som har fått uppehållstillstånd.

ÄRENDE 11

Dnr 194/2006

Årsredovisning 2005 för Kommunalförbundet SAM.
Kommunalförbundet Sam har lämnat årsredovisning för år 2005 för
godkännande.
Revisorerna har granskat Kommunalförbundet SAM:s verksamhet och
tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet samt att
årsredovisningen för 2005 godkänns.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005.
2. Godkänna årsredovisning 2005 för Kommunalförbundet SAM.

ÄRENDE 12

Dnr 195/2006

Ändring i reglemente för Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.
Hudiksvalls kommun genomför en omorganisation i nämnder och
förvaltningar som ska gälla från och med 1 januari 2007. De ser över
reglementena i samtliga nämnder och så även Norrhälsinglands miljöoch räddningsnämnd.
Ändringarna gäller § 10 p 2 och § 12 p 2.
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FORTS. ÄRENDE 12
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande ändringar i reglementet för Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd:
1. Tillägga följande som egen punkt i § 10:
Följa de riktlinjer som antagits i nämndens generella åtaganden,
nämndsplanen samt kommunens bestämmelser om internkontroll
samt övriga styrdokument.
2. Tillägga följande i § 12, punkt2:
…uppsägning och avsked… Lydelsen under punkten 2 blir:
Nämndens interna förvaltningsorganisation, inrättande och
indragningar av befattningar samt anställning, Uppsägning och
avsked av personal, enligt de riktlinjer kommunfullmäktige fastställt.
Förvaltningschef anställs av kommunstyrelsen i konsensus med
nämnd.

ÄRENDE 13
Informationer.

