NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Torsdag 12 februari 2004 kl 08:15
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Val av justerare.

2.

Ekonomirapport.

3.

Redovisning av inköp.

517/2003

4.

Prospekt - aktier Norrsken AB.

480/2003

5.

Remiss om skatteutjämningsförslag.

37/2004

6.

Attestreglemente för Nordanstigs kommun.

52/2004

7.

Information om verksamhet och ekonomistyrning.

8.

Information om Kommunalförbundet Inköp
Hälsingland.

9.

Information om projekt Avfallshantering
Hälsingland.

10.

Brukargarantier gällande Äldreomsorg,
Handikappomsorg och socialkontor.

270/2003

11.

Överföring av färdtjänst- och
riksfärdtjänsthandläggning till X-Trafik AB.

512/2003

12.

Översiktsplan för Nordanstigs kommun.

13.

Ersättare i budgetberedningen.

11/2004

14.

Avsägelse från politiskt uppdrag.

524/2003

15.

Avsägelse från politiskt uppdrag.

30/2004

Kl 10:00

16.

Löneväxling till pension.

45/2004

17.

Begäran om övertagande av tillsyn enligt
miljöbalken.

46/2004

18.

Motion - Laxfiskens vandringar

43/1999

19.

Motion om trafiksäkerhetsåtgärder JättendalMellanfjärden.

89/2003

20.

Information om samverkansprojekt inom
Hälsingerådets verksamhet.

245/2003

21.

Delegerade ärenden.

22.

Delgivningar.

23.

Kurser och Konferenser.

24.

Motion om närradions sändning av fullmäktiges
sammanträden.

25.

Motion om uppdatering av gatu- vägnamn och
nummer.

26.

Motion om jakträtter och arrende av kommunens
mark.

27.

Motion om försäljning av kommunens skogs- och
markinnehav.

28.

Information.

456/2002

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
Ekonomirapport.
Ekonomirapport för kommunstyrelsens verksamheter per januari 2004.

ÄRENDE 3

517/2003

Redovisning av reinvesteringar.
Kommunstyrelsen har beslutat att reinvesteringar ska redovisas
månadsvis i kommunstyrelsen. Kommunchef Thord Wannberg
informerar.

ÄRENDE 4

480/2003

Prospekt - aktier Norrsken AB.
Kommunalförbundet SAM har inkommit med skrivelse där de
presenterar prospekt för aktieförsäljning av kommunalförbundets aktier
till kommunerna i Gävleborgs län samt Landstinget Gävleborg.

ÄRENDE 5

37/2004

Remiss om skatteutjämningsförslag.
Regeringens Utjämningskommitté har utarbetat ett förslag till
förändringar i det kommunala statsbidrags- och utjämningssystemet.
Kommittén föreslår att den nuvarande inkomstutjämningen förändras.
Vidare föreslår man förenklingar i systemets kostnadsutjämning och att
ett nytt statligt finansierat strukturbidrag införs. Förslaget är utsänt på
remiss.
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FORTS. ÄRENDE 5
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Thord Wannberg, Stig Eng (c)
och Margareta Tamm Persson att utarbeta ett förslag till remissvar till
nästa kommunstyrelsesammanträde (se kommunstyrelsens protokoll
§ 22/2004).

ÄRENDE 6

52/2004

Attestreglemente för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har utarbetat ett förslag till attestreglemente för
Nordanstigs kommun.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslaget till
attestreglemente för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 7
Information om verksamhet och ekonomistyrning.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar om rutiner för
verksamhet och ekonomistyrning.

ÄRENDE 8

Kl 10:00

Information om Kommunalförbundet Inköp Hälsingland.
Göran Karlsson från Kommunalförbundet Inköp Hälsingland besöker
kommunstyrelsen och informerar om förbundets verksamhet.

ÄRENDE 9
Information om projekt Avfallshantering Hälsingland.
Avdelningschef Kaj Engström informerar om projektet Avfallshantering
Hälsingland.
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270/2003

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
Lagen om Stöd och Service (LSS). Dokumentet för brukargarantierna
behöver därmed justeras.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att fullmäktige
godkänner förslaget till brukargaranti (se omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens protokoll § 136/2003).
2. Kommunstyrelsen beslutar att justera dokumentet under
Äldreomsorgen i Nordanstigs kommun, Hemtjänst; sista meningen
ändras så att den lyder enligt följande: Även om Dina behov är så
omfattande att Du skulle kunna flytta till ett omvårdnadsboende kan
Du välja att stanna kvar i Ditt eget hem och få den hjälp Du är
beviljad. Ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens nästa
sammanträde (se kommunstyrelsens protokoll § 6/2004).

ÄRENDE 11

512/2003

Överföring av färdtjänst- och riksfärdtjänsthandläggning till
X-Trafik AB.
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
samt att särlösningar för äldre och funktionshindrade minskas för att
ersättas av utbyggd kollektivtrafik för alla.
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FORTS. ÄRENDE 11
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.
Beslutsunderlag
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).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar överföra
färdtjänstansvar/myndighetsutövning till X-Trafik AB snarast möjligt.
En utvärdering görs efter ett år, inför en förlängning av avtalet (se
kommunstyrelsens beslut § 3/2004).
5. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Ledningsgruppen att till nästa
kommunstyrelsesammanträde lämna förslag till finansiering (se
kommunstyrelsens protokoll § 3/2004).
6. Trafiksamordnare Hans Jansson föreslår att även riksfärdtjänsten
skall ingå i den nya organisationen för färdtjänsthandläggningen (se
Hans Janssons tjänsteutlåtande 2004-01-26).
7. Förslag till avtal om överlåtelse av uppgifter enligt Lag om färdtjänst
och lag om riksfärdtjänst mellan Nordanstigs kommun och X-Trafik
AB, 2004-02-02.
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ÄRENDE 12
Översiktsplan för Nordanstigs kommun.
Beredningen för översiktsplanen har utarbetat ett förslag till
översiktsplan. Planen skall ses som ett handlingsprogram för
kommunen som skall samordnas med tillväxtprogram, marknadsplan
och IT-infrastrukturplan.
Beslutsunderlag
Beredningen för översiktsplan föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
ställa ut översiktsplanen som ett samrådsförslag (se beredningens
anteckningar från sammanträde 2 februari 2004).
Fler handlingar finns enligt innehållsförteckning. Kontakta Eva
Engström om ni vill ta del av dem.

ÄRENDE 13

11/2004

Ersättare i budgetberedningen.
Börje Lindblom (fp) föreslår i skrivelse att kommunstyrelsens
budgetberedning utökas med sju ersättare. Budgetberedningen består
idag av sju ledamöter och inga ersättare.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar att utöka budgetberedningen med fem
ledamöter. Ersättare får bara närvara vid ordinarie ledamots frånvaro.
Ersättarna utses vid kommunstyrelsens nästa sammanträde (se
kommunstyrelsens protokoll § 7/2004).

ÄRENDE 14

524/2003

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Britt-Inger Olsson-Mangseth (c) har avsagt sig sina samtliga politiska
uppdrag i kommunen. Kommunstyrelsen har att utse en ny ledamot i
Hälsorådet samt en ny ersättare i Landsbygdsutveckling Östra
Nordanstigs.
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30/2004

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Görgen Ahlin (m) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag i
kommunen. Kommunstyrelsen har att utse en ny ledamot i Fonden
Gnarpsviljan samt en ny ledamot i Landsbygdsutveckling Östra
Nordanstigs.

ÄRENDE 16

45/2004

Löneväxling till pension.
Personalkontoret har utarbetat ett förslag till policy för löneväxling till
pension.
Beslutsunderlag
Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar
personalutskottets förslag till policy för löneväxling till pension (se
personalutskottets protokoll § 1/2004).

ÄRENDE 17

46/2004

Begäran om övertagande av tillsyn enligt miljöbalken.
Uno Norberg, Miljö- och hälsoskyddschef på Norrhälsinge miljökontor,
har inkommit med en skrivelse om att Norrshälsinglands miljö- och
räddningsnämnd har för avsikt att tillskriva länsstyrelsen med en
begäran om övertagande av tillsyn i Nordanstigs kommun över Banläggningar (tillståndspliktiga anläggningar) generellt, samt över
täkter.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd önska kommunstyrelsens
synpunkter.

ÄRENDE 18

43/1999

Motion om laxfiskens vandringar.
Ulf Norman (v) och Sverker Thyr (v) har lämnat en motion med förslag
att kommunen undersöker möjligheten att göra fri passage för
laxfiskens vanding från havet till Harmångeråns och Gnarpåns
källflöden.
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FORTS. ÄRENDE 18
Beslutsunderlag
1. Sverker Thyr (v) meddelar att arbete pågår i fiskeföreningarna, där
kommunen deltar som markägare, och upplever ett gott samarbete.
Arbetet pågår i motionens inriktning. Motionen är därmed besvarad
(se kommunstyrelsens § 32/2002).
2. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
ledningskontoret för en att komplettera motionssvaret med
kommunens LIP-ansökan (se kommunstyrelsens protokoll
§ 32/2004).
3. Se kommunchef Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2004-01-16.
Förslag till beslut
Föreslå att fullmäktige beslutar
1. Anta kommunchef Thord Wannbergs tjänsteutlåtande som svar på
motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 19

89/2003

Motion om trafiksäkerhetsåtgärder Jättendal-Mellanfjärden.
Ivar Broberg (fp) har lämnat in en motion där han föreslå+r att
kommunen tar kontakt med Vägverket så att de i samband med
upprustning av vägen mellan Jättendal och Mellanfjärden kan bredda
vägbanan till förmån för gående, cyklister och vintertid även
skoterförare.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (se fullmäktiges protokoll § 13/2003).
2. Se Va-renhållsningschef Kaj Engströms tjänsteutlåtande
2004-01-14.
Förslag till beslut
Föreslå att fullmäktige beslutar
1. Anta Va-renhållsningschef Kaj Engströms tjänsteutlåtande som svar
på motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.
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245/2003

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

ÄRENDE 21
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Stig Eng (c), kommunstyrelsens ordförande:
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 3-15/2004.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 1-4/2004.
Personalutskottets §§ 31-33/2003, 1-8/2004.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson:
Omsättning finansiella tillgångar nr 1-2/2003.
Omsättning lån nr 1-5/2003.
Förslag till beslut
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

ÄRENDE 22
Delgivningar.
Följande skrivelser delges:
Svenska kommunförbundets cirkulär:
2003:115 Ändringar i Allmänna bestämmelser med anledning av
ändrad lagstiftning.
2003:117 Kommunalat Huvudavtal med OFR. Förbundsområde Läkare
som part.
2004:4 Traktamentsbelopp 2004.
2004:5 Särskild lärarutbildning under åren 2002-2006.
2004:6 Pensionsnämndens beslut angående förändring av
pensionsbehållning och utbetalda pensionsbelopp.
2004:9 Budgetförutsättningar för åren 2005-2007.
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FORTS. ÄRENDE 22
2004:10 Nytt Ramavtal mellan Svenska kommunförbundet och
Lantmäteriet.
2004:11 Skrift om migrationsstatistik m.m.
Landstinget Gävleborg, Samhällsmedicin: Arbetsordning för
Länsfolkhälsorådet Gävleborg.
Inköp Hälsingland: Protokoll 2003-12-19.
Fiskevårdsförbundet Mitt: Meddelande om konkurs.

ÄRENDE 23
Kurser och Konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
1. Bioenergiföreläsning med Bengt-Erik Löfgren. 18 februari i Bollnäs.
Kostnadsfri.
2. Möte med media – hur förekommer du mediadrevet? Bollnäs 22
mars. 1 250 kronor.
3. Inbjudan till konferens – Hur blir man en säker och trygg kommun?
Umeå 10-11 mars. 1 400 kronor.

ÄRENDE 24
Motion om Närradions sändning av fullmäktiges sammanträden.
Stig Eng (c) har lämnat in en motion där han föreslår att
kommunstyrelsen ska upptanya förhandlingar med närradioföreningens
styrelse för att finna en mer ekonomiskt fördelaktig lösning, så att
sändingarna av fullmäktiges sammanträden kan återupptas.
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning ( 2002-09-30).
Kommunchef Thord Wannberg föreslår att ledningskontoret får i
uppdrag att slutföra förhandlingarna med närradioföreningen för att i
första hand komma igång med närradiosändningarna från
kommunfullmäktige, samt att motionen därmed är besvarad (se Thord
Wannbergs tjänsteutlåtande 2004-02-05).
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ÄRENDE 25
Motion om uppdatering av gatu- vägnamn och nummer.
Vänsterpartiet genom Stig Nordin (v) har lämnat en motion där han
föreslår att en översyn/inventering av gatuman, vägnamn och nummer
skall göras.
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till presidiet (se
fullmäktiges protokoll § 169/199).
Teknisk samordnare Göran Norling föreslår att motionen anses
besvarad i och med att kommunstyrelsen beslutat att Lantmäteriet skall
genomföra kommunens adressregister. Tekniska kontoret är ansvarig
för grundmaterialet i adressändringen (se Göran Norlings
tjänsteutlåtande 2004-01-14).

ÄRENDE 26
Motion om jakträtter och arrende av kommunens mark.
Börje Lindblom (fp) har lämnat en motion där han föreslår att
Nordanstigs kommun utreder möjligheterna att ge jakträtt respektive
utarrendera kommunens mark till jägare och jaktvårdsområden.
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutar att uppdra till presidiet att fördela motionen (se
fullmäktiges protokoll § 43/2000).
Se teknisk samordnare Göran Norlings tjänsteutlåtande 2004-02-05.

ÄRENDE 27
Motion om försäljning av kommunens skogs- och markinnehav.
Börje Lindblom (fp) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunen skall utreda möjligheterna att sälja sitt skogs- och
markinnehav.
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FORTS. ÄRENDE 27
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutar att uppdra till presidiet att fördela motionen (se
fullmäktiges protokoll § 42/2000).
Se Va-renhållningschef Kaj Engströms tjänsteutlåtande 2004-02-04.

ÄRENDE 28
Information.

