NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom
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Kommunkontoret i Bergsjö.
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Torsdag 15 januari 2004 kl 08:15.
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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: Åke Bertils.

ÄRENDE 2

5/2004

Ekonomirapport.

ÄRENDE 3

517/2003

Redovisning av inköp.
Kommunchef Thord Wannberg informerar om de reinvesteringar som
genomförts per december 2003. Även inköp av varor och inköp av
tjänster redovisas för kommunstyrelsens programpunkter.

ÄRENDE 4

6/2004

Teckningsrätt för bank- och postgiro.
Kommunstyrelsen ska utse de personer som får teckningsrätt för bankoch postgiro för Nordanstigs kommun att gälla från 1 februari 2004.
Förslag till beslut
1. Ge följande personer teckningsrätt för bank- och postgiro att gälla
två i förening: Stig Eng (c), Thord Wannberg, Margareta Tamm
Persson, Margareta Wedin-Rosén, Barbro Gunsth-Norlin, Yvonne
Nilsson, Helena Malmqvist, Katarina Sjödin och Gerd Norin.
2. Upphäva kommunstyrelsens beslut § 6/2003.

ÄRENDE 5

270/2003

Ändring i Brukargarantier gällande Äldreomsorg,
Handikappomsorg och socialkontor.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden tar från och med
1 januari 2004 över ansvaret för stöd till barn och ungdomar enligt
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Lagen om Stöd och Service (LSS). Dokumentet för brukargarantierna
behöver därmed justeras.
Beredande organ
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att fullmäktige
godkänner förslaget till brukargaranti (se omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens protokoll § 136/2003).

ÄRENDE 6

500/2003

Ändrad ombyggnad/översyn av Hagängsgården.
Fullmäktige beslutade i § 106/2002, punkt 4, att uppdra till omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden att komma med förslag till effektivare
utnyttjande av lokalerna på Hagängsgården så att överbeläggningen
minskar. Målsättningen var att kostnaden skulle ligga inom
verksamhetsramen, eller andra lösningar som inte blev dyrare.
Beredande organ
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår fullmäktige att etapp 1
förändras så att det omfattar åtgärder enligt planering i e-huset och de
administrativa delarna men att i stället för att åtgärda c-huset övergå till
etapp 2 där tre lägenheter nyskapas i anslutning till Hagebo. Därmed
har inte antalet lägenheter förändrats utan är i paritet med
verksamhetsplan. De ekonomiska förutsättningarna är oförändrade (se
omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll § 115/2003).

ÄRENDE 7

512/2003

Överföring av färdtjänsthandläggning till X-Trafik.
X-Trafik AB har tidigare presenterat ett förslag till en gemensam
färdtjänstorganisation för kommunerna i Gävleborgs län. Syftet med en
gemensam organisation i hela länet är att få en organisation som har
större kunskap om vilka alternativa resesätt som finns vid en
bedömning av en färdtjänst- eller riksfärdtjänstansökan och att få en
organisation där kunskaperna om kollektivtrafik, färdtjänst, sjukresor
och övriga transporter finns samlade. Oavsett kommun skall man få en
likvärdig bedömning av sin ansökan samt som ett resultat av
samordningen säkerställa en professionell bedömning utifrån
färdtjänst- och riksfärdtjänstlag och förändringar av dessa.
X-Trafiks målsättning är att få ett enhetligt regelsystem i hela länet, att
få gemensamma taxor i hela länet för alla färdtjänst- och sjukresor
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samt att särlösningar för äldre och funktionshindrade minskas för att
ersättas av utbyggd kollektivtrafik för alla.
Kommunstyrelsen beslutades i § 115/2003 att i inte överföra
färdjänstansvar/myndighetsutövning till X-Trafik AB då det innebär en
kostnadsökning som ej kan motiveras. Kommunstyrelsen gav
färdtjänstansvarig tjänsteman i uppdrag att fortsätta utredningen för att
finna en möjlig lösning.
Beredande organ
1. Trafiksamordnare Hans Jansson föreslår att
färdtjänsthandläggningen överförs till X-Trafik AB från och med
januari 2004 (se Hans Janssons tjänsteutlåtande).
2. Socialchef Ann-Christine Pettersson föreslår omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden att överföra
färdtjänstansvar/myndighetsutövning till X-Trafik AB samt att en
utvärdering görs efter ett år, inför en förlängning av avtalet (se AnnChristine Petterssons tjänsteutlåtande).
3. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att
kommunstyrelsen överför färdtjänstansvar/myndighetsutövning till
X-Trafik AB snarast möjligt. En utvärdering görs efter ett år, inför en
förlängning av avtalet (se omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
protokoll § 134/2003).

ÄRENDE 8

414/2003

Anhållan om att få införa förseningsavgifter, avgift för fjärrlån,
höjning av priser för förkomna böcker.
För att minska administrationen av krav för försenade böcker och /eller
få viss kostnadstäckning vill utbildnings- och kulturnämnden införa en
förseningsavgift, avgift vid fjärrlån samt höja priset för förkomna böcker.
Beredande organ
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att
fullmäktige inför förseningsavgift: Vid andra påminnelsen tas en avgift á
20 kronor, Gäller personer över 16 år.
Införa avgift för fjärrlån: Vid fjärrlån tas avgift på 5 kronor vid
avhämtning av bok.
Höja priserna för förkomna böcker: Höjning från 130 kronor till 250
kronor för vuxenbok, från 80 kronor till 150 kronor för barnbok samt 250
kronor för kassettbok.
När skulden uppgår till 100 kronor spärras lånekortet och några nya lån
kan ej göras (se utbildnings- och kulturnämndens protokoll
§ 101/2003).
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442/2003

Ansökan om att få använda kommunens vapen.
Ansökan har inkommit från Roger Wester, Harmånger, om att få
använda kommunvapnet på ett vykort.

ÄRENDE 10

504/2003

Sveriges Pensionärers Intresseparti, SPI, Nordanstigs framställan
om att få bli representerade i kommunala pensionärsrådet.
SPI Nordanstig ansöker om att få bli representerade i kommunala
pensionärsrådet.
Beredande organ
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar att lämna ärendet till
kommunstyrelsen för beslut då kommunala pensionärsrådet är ett
rådgivande organ till kommunstyrelsen (se omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens protokoll § 124/2003).

ÄRENDE 11

518/2002

Principbeslut om bidragsansökningar.
I januari 2003 utsåg kommunstyrelsen en arbetsgrupp bestående av
Görgen Ahlin (m), Sven-Erik Sjölund (s) och Börje Lindblom (fp) med
uppdraget att utarbeta ett förslag till hantering av bidragsansökningar i
kommunen. Gruppen fick även ett uppdrag att definiera begreppet
turistvägar i kommunen och vart inkomna vägbidragsansökningar ska
behandlas i organisationen.

ÄRENDE 12

3/2004

Ansökan om bidrag från Älvåsenvägarnas samfällighetsförening.
Älvåsenvägarnas samfällighetsförening ansöker om en kommunal
vägersättning.
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4/2004

Utvärdering av HälsingeTur.
Hälsinglands kommuner att uppdragit åt Ernst & Young att genomföra
en utvärdering av HälsingeTurs verksamhet. Utvärderingen redovisas
för kommunstyrelsen.

ÄRENDE 14

426/2003

Kommunens ekonomiska läge under en kommande 5-års period.
Kommunstyrelsen beslutade i § 185/2003 att uppdra till
ledningsgruppen att genomföra en snabbutredning av kommunens
ekonomiska läge under en kommande 5-års tid som skulle redovisas i
kommunstyrelsen.

ÄRENDE 15
Val av kommunens representant i avfallshantering i Hälsingland.
Kommunstyrelsen har att utse en representant till styrgruppen för
avfallshantering i Hälsingland.

ÄRENDE 16

245/2003

Information om samverkansprojekt inom Hälsingerådets
verksamhet.
Kommunchef Thord Wannberg och Stig Eng (c) informerar om de
samverkansprojekt som pågår inom Hälsingerådets verksamhet.

ÄRENDE 17
Ersättare till budgetberedningen.
Börje Lindblom (fp) föreslår i skrivelse att kommunstyrelsens
budgetberedning utökas med sju ersättare. Budgetberedningen består
idag av sju ledamöter och inga ersättare.
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ÄRENDE 18
Delegerade ärenden.
Beslutsatterstanter och ersättare för kommunstyrelsens verksamheter
under 2004.
Stig Eng (c), kommunstyrelsens ordförande:
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 104-112/2003, 1-2/2004.
Personalutskottets §§ 26-30/2003.

ÄRENDE 19
Delgivningar.
Svenska kommunförbundets cirkulär:
2003:106 Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 2002.
2003:107 Ny bestämmelse i förvaltningslagen om användning av fax
och e-post hos myndigheter och nytt lagkrav på information om
användning av cookies.
2003:109 La Scala domens konsekvenser för kommunernas
exploateringsavtal.
2003:112 Budgetförutsättningar för åren 2004-2006.
2003:113 Ny avdelning av arbetsgivarpolitiska frågor.
2003:116 Basbelopp för år 2004.
Kommunförbundet Gävleborg: Protokoll 2003-10-22-23 och
2003-11-28.
Lantmäteriet: Beslut om förande av fastighetsregistrets adressdel för
Nordanstigs kommun.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Protokoll 2003-12-11.
Nordanstigs Bostäder AB: Protokoll 2003-12-04.
Länsstyrelsen Gävleborg: Protokoll 2003-10-17.
Information till huvudmännen för Kretslopp Gävleborg.
Statsbidrag till lärcentra som förmedlar högskoleutbildning.
Fotgängarnas förening: Rådbok. Trafikmiljöbesiktningar/
trafikinspektioner som metod för att åstadkomma bättre trafikmiljö för
fotgängare och cyklister i tätort.
Nordanstigsbo: Angående nedläggning av vissa bussturer för linje 30
Harmånger-Strömsbruk-Hudiksvall.
Utbildning och kultur: Uppsägning av samverkansavtal.
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ÄRENDE 20
Kurser och Konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
1. Hot mot politiker. 5 februari eller 4 mars i Stockholm.
2. Politikerrollen i folkhälsoarbete. 10-11 februari i Bollnäs.
Kostnadsfri.

ÄRENDE 21
Information Harmångersån.
Kommunchef Thord Wannberg informerar.

ÄRENDE 22
Information.
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