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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Börje Lindblom (fp).

ÄRENDE 2
Ekonomirapport.
Kommunchef Thord Wannberg och ekonomichef Margareta Tamm
Persson informerar om det ekonomiska läget per oktober 2004.

ÄRENDE 3

444/2004

Budget 2005 för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen förvaltning har upprättat ett förslag till budget för
kommunstyrelsens verksamheter för år 2005.
Beslutsunderlag
Kommunchef Thord Wannberg föreslår att kommunstyrelsen antar
budget 2005 exklusive kapitalkostnader inklusive administrativa
resurser inom kommunstyrelsens budget (se Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2004-11-04).

ÄRENDE 4
VA-taxa 2005.
Kommunchef Thord Wannberg föreslår att fullmäktige höjer
kommunens VA-taxa från och med 2005-01-01 med 100 kronor på
lägenhetsavgiften exklusive mervärdesskatt.
Beslutsunderlag
VA-taxan höjs from 2005-01-01 med 2005-01-01 med 100 kronor på
lägenhetsavgiften exklusive mervärdesskatt (se Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2004-11-04).

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

ÄRENDE 5

FÖREDRAGNINGSLISTA
2004-11-04

4 (15)

438/2004

Reglemente för internkontroll.
Ekonomikontoret har utarbetat ett förslag till reglemente för intern
kontroll i Nordanstigs kommun.
Syftet med intern kontroll är att säkerställa att de fastställda målen i
verksamheten uppfylls. Intern kontroll är ett ledningsverktyg av
väsentlig betydelse för den politiska och den professionella ledningen.
Beslutsunderlag
Föreslå fullmäktige att anta reglemente för intern kontroll med
tillämpningsanvisningar gällande Nordanstigs kommun (se Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2004-11-01).

ÄRENDE 6

231/2004

Ansökan om borgen från Morängsvikens Hamn ekonomisk
förening.
Morängsviken Hamn ekonomisk förening ansöker om kommunal
borgen för checkräkningskredit om totalt 400 tkr i Handelsbanken,
Gnarp. Föreningen kommer att genomföra ett hamnprojekt för att
återsälla Morängsviken till segelbart djup. Badstrand, båtbryggor och
en vågbrytande pir ger möjlighet till ett 30-tal båtplatser.
Historik
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att
kommunstyrelsen beviljar Morängsviken Hamn ekonomisk förening
tidsbegränsad kommunal borgen för en checkräkningskredit på 500
tkr under tiden 2005-01-01 till 2006-12-31 under förutsättning att
Morängsviken Hamn ekonomisk förening beviljas finansiering av
hamnprojekt via mål 2 och bidrag av länsstyrelse och
länsarbetsnämnd. Därefter kan ingen förlängning av den
kommunala borgen förväntas. Uppdra till firmatecknarna att
underteckna borgensförbindelsen (se Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2004-05-06).
2. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
ekonomichefen för vidare utredning. Representant för
Morängsvikens Hamn ekonomisk förening inbjudes att närvara när
ärendet behandlas i kommunstyrelsen. Ärendet tas upp på
kommunstyrelsens nästa sammanträde (se kommunstyrelsens
protokoll § 121/2004).

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2004-11-04

5 (15)

FORTS. ÄRENDE 6
3. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bevilja Morängsviken
Hamn ekonomisk förening tidsbegränsad kommunal borgen för en
checkräkningskredit på 500 tkr under tiden 2005-01-01 till
2006-12-31 under förutsättning att Morängsviken Hamn ekonomisk
förening beviljas finansiering av hamnprojekt via mål 2 och bidrag
av länsstyrelse och länsarbetsnämnd. Därefter kan ingen
förlängning av den kommunala borgen förväntas. Uppdra till
firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen (se
kommunstyrelsens protokoll § 151/2004).
4. Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen i
avvaktan på ny projektbeskrivning (se fullmäktiges protokoll
§ 44/2004).
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beviljar
Morängsviken Hamn ekonomisk förening tidsbegränsad kommunal
borgen för en checkräkningskredit på 400 000 kr under tiden 2005-0101 – 2006 –12-31 under förutsättning att Morängsviken Hamn
ekonomisk förening beviljas finansiering av hamnprojekt via mål 2 och
bidrag av länsstyrelse och länsarbetsnämnd. Därefter kan ingen
förlängning av den kommunala borgen förväntas. Uppdra till
firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen (se Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2004-11-04).

ÄRENDE 7

Kl: 10:00

Information om Intryck Hälsingland.
Lena Bergils från Intryck Hälsingland besöker kommunstyrelsen för att
informera om projektet Intryck Hälsingland.

ÄRENDE 8

343/2004

Statistik om sjukskrivningar.
Borgargruppen i kommunstyrelsen vill ta del av statistik om
sjukskrivning under sommarmånaderna juni, juli och augusti 2004.
Statistiken ska gälla nyanmäl korttidssjukskrivning.
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Historik
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till personalchef Jan Nilsson att
till kommunstyrelsens sammanträde i oktober ta fram statistik över
nyanmälda korttidssjukskrivningar under juni, juli och augusti 2004 (se
kommunstyrelsens protokoll § 165/2004).

ÄRENDE 9

442/2004

Personalpolitisk inriktning.
Personalkonsulent Göran Thybäck har enligt uppdrag reviderat,
förändrat och förbättrat kommunens personalpolitiska dokument.
Beslutsunderlag
Anta förslag till Personalpolitisk inriktning. Arbetsprocessen fortsätter
och ska avrapporteras till kommunstyrelsen två gånger per år (se
Göran Thybäcks tjänsteutlåtande 2004-09-23).

ÄRENDE 10

426/2004

Trafikbeställning trafikåret 2005-2006.
Trafiksamordnare Hans Jansson föreslår en trafikbeställning för
trafikåret 2005-2006.
Beslutsunderlag
Hos X-Trafik AB beställa oförändrad trafik för trafikåret 2005-2006 (se
Hans Janssons tjänsteutlåtande 2004-10-26).

ÄRENDE 11

439/2004

Ansökan om extra tilldelning av färdtjänstresor.
En ansökan har inkommit om extra tilldelning av färdtjänstresor.
Tillämpningsföreskrifterna säger att möjlighet finnas att efter ansökan
få utökat antal färdtjänstresor till Hudiksvall för att delta i
funktionshindrades intresseorganisationers möten och aktiviteter.
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Beslutsunderlag
Trafiksamordnare Hans Jansson föreslår att kommunstyrelsen avslår
ansökan om extra tilldelning av färdtjänstresor och hänvisar till att om
behov för ytterligare resor finns, söka länsfärdtjänst (se Hans Janssons
tjänsteutlåtande 2004-11-04).

ÄRENDE 12

443/2004

Terminaler och terminalkostnader i konsortialavtal för
länstrafiken.
En arbetsgrupp bestående av tjänstemän från länets kommuner och
landstinger har påbörjat en översyn av de avtal som reglerar
förhållandena mellan ägarna (länets kommuner och landstinget) och
mellan ägarna och X-Trafik AB.
Översynen har utmynnat i ett förslag till ägardirektiv för
planeringsperiod och former för trafikbeställning. Direktivet har
godkänts av satliga ägare och fastställts vid ägarsamråd
3 september 2004.
De frågor arbetsgruppen har belyst är terminaler och hållplatser, och
tagit fram en promemoria (PM) som har godkänts vid ägarsamråd
18 juni 2004. Promemorian kommer att ersätta tidigare PM om
terminaler.
Ägarsamrådet föreslår att kommunerna och landstinget antar förslaget.
Förslaget är kostnadsneutralt för Nordanstigs kommun.
Beslutsunderlag
Trafiksamordnare Hans Jansson föreslår att kommunstyrelsen beslutar
godkänna att PM om terminaler och hållplatser får ligga till grund för
fördelning av kostnaderna för nya/pågående terminaler (se Hans
Janssons tjänsteutlåtande 2004-10-14).

ÄRENDE 13

428/2004

Granskningsrapport om kommunens inre säkerhetsarbete i
Nordanstigs kommun.
Revisionen har med biträde av Micaela Hedin och Eva Lagbo Bergkvist
granskat kommunens inre säkerhetsarbete. Revisionen överlämnar
rapporten till kommunstyrelsen för kommentarer. Kommentarer till
rapporten vill revisionen ha senast 31 januari 2005.
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FORTS. ÄRENDE 13
Förslag till beslut
Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att utarbeta ett förslag till
yttrande över rapporten.

ÄRENDE 14
Översiktsplan för Nordanstigs kommun.
Beredningen för översiktsplan har utarbetat ett förslag till översiktsplan
för Nordanstigs kommun.
Beslutsunderlag
Beredningen för översiktplan föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt
beredningen att ställa ut översiktsplanförslaget (se anteckningar från
sammanträde 2004-11-02).

ÄRENDE 15
Avtal om byggande och finansiering av väg 788.
Ett avtal mellan Nordanstigs kommun och Vägverket angående
byggande och finansiering av väg 788, delen förbi Tjärnviks Trä i
Nordanstigs kommun har upprättats. Ovjektet ingår i Länsplan för
regional transoprtinfrastruktur i Gävleborgs län 2004-2015 med
planerad byggstart år 2007.
Förslag till beslut
Anta förslag till avtal om byggande och finansiering av väg 788, delen
förbi Tjärnviks Trä i Gnarp, Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 16

437/2004

Adressättning av fastigheter inom kommunen.
Håkan Larsson (m) har på tidigare kommunstyrelsesammanträde
frågat hur arbetet pågår med adressättning av vissa fastigheter i
kommunen som saknar gatuadress.
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Beslutsunderlag
Teknisk samordnare Göran Norling redovisar hur adressättning av
fastigheter inom kommunen ska utföras och föreslår att det sker enligt
föreslagna principer (se Göran Norlings tjänsteutlåtande 2004-11-02).

ÄRENDE 17

441/2004

Ansökan om bidrag ur Anna och Per Sundins stipendiefond.
Sara Willing, Strömsbruk, ansöker om bidrag ur Per och Anna Sundins
fond. Hon studerar på Nytorps lantbruksgymnasium, med inriktning på
jordbruk.
Förslag till beslut
1. Bevilja Sara Willing, Strömsbruk ett bidrag med 5 000 kronor per
termin ur Per och Anna Sundins fond.
2. Utbetalas mot uppvisande av kursintyg för varje termin.

ÄRENDE 18

445/2004

Information om ambulansverksamheten i Nordanstigs kommun.
Stationschef Lars Lagerström besöker kommunstyrelsen och
informerar om ambulansverksamheten i Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 19
Regional tillväxtpeng.
Styrelsen för Kommunförbundet Gävleborg hr diskuterat hur
kommunernas deltagande i finansiering av projekt där samtliga
kommuner förutsätts medverka kan förenklas. Ett förslag har utarbetats
som innebär att kommunerna avsätter motsvarande 3 kronor per
invånare till en regional ”Tillväxtpeng” som förvaltas av
Kommunförbundet Gävleborg för tillväxtsskapande åtgärder som
genomförs gemensamt av alla eller flera kommuner i länet.
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ÄRENDE 20
Gemensam inköpsorganisation i Gävleborgs län.
Ove Wallberg (m) informerar om diskussioner om en gemensam
inköpsorganisation i Gävleborgs län.

ÄRENDE 21

434/2004

Larmanläggning Hagängsgården.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har sammanställt
investeringsönskemål för 2005. Önskemålen kommer att överlämnas
till kommunstyrelsens budgetberedning för beredning. Ett ärende lyfts
dock vid dagens sammanträde, nämligen uppgradering av
larmanläggning på Hagängsgården i Harmånger. Uppgradering av
larmanläggning kostar 250 tkr.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen
beviljar nämnden 900 tkr för investeringar 2005 samt omfördelar
kvarvarande medel (överskott 300 tkr) från ombyggnation
Hagängsgården till larmanläggning Hagängsgården (se omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens protokoll § 116/2004).

ÄRENDE 22

446/2004

Avgifter inom handikappomsorgen.
Vid Dagcenterverksamheten i Harmånger invigdes sinnenas rum i mars
2003. Verksamheten syftar till sinnesstimulering utifrån idividuella
behov. Det har blivit en efterfrågan att använda rummen av personer
som inte beviljats daglig verksamhet samt personal och verksamheten
behöver ta en avgift för dessa besök.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att fullmäktige
beslutar att personer som har funktionshinder och är bosatta i
Nordanstig ska betala 50 kronor per tillfälle (max 2 timmar) för
nyttjande av sinnenas rum vid dagcenter i Harmånger. Personalgrupp
på max 5-8 personer, arbetande i Nordanstigs kommun betalar 100
kronor per person för nyttjande av sinnenas rum vid dagcenter i
Harmånger (se omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll §
107/2004).
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348/2004

Schemaläggning inom vård och omsorg.
Kristian Berggren (v) har vid tidigare kommunstyrelsesammanträde
frågat efter arbetstidsvillkoren med veckovila vid schemaläggning på
bemanningsenheten.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden att på kommunstyrelsens sammanträde i
oktober redovisa arbetstidsvillkoren med veckovila vid schemaläggning
(se kommunstyrelsens protokoll § 173/2004).
Beslutsunderlag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna
äldreomsorgschef Margaretha Larssons rapport angående
arbetstidsvillkor och schemaläggning vid bemanningsenheten och
lämna den vidare till kommunstyrelsen (se omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens protokoll § 105/2004).

ÄRENDE 24

447/2004

Kulturarv Hälsingegårdar.
Hälsingerådets styrelse har utarbetat ett förslag till avsiktsförklaring till
projektet Kulturarv Hälsingegårdar.
Beslutsunderlag
Hälsingerådet rekommenderar kommunerna i Hälsingland att
godkänna projektets avsiktsförklaring (se hälsingerådets protokoll
§ 71/2004).

ÄRENDE 25

448/2004

Personalprojekt - Hälsingland som en arbetsmarknad.
Hälsingerådets styrelse har utarbetat ett förslag till fortsättning av
förstudien om Hälsinglands kommuner kan samverka och utgöra en
arbetsmarknad och därmed bli attraktivare arbetsgivare.
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Beslutsunderlag
Hälsingerådets styrelse föreslår att det bildas en arbetsgrupp
bestående av personalcheferna i respektive kommun med
kommunchefen Ander Pihlgren, Söderhamn som sammankallande.
Gruppen förutom de tre delområdena från förstudien får i uppdrag att
kartlägga andra tänkbara samverkansområden inom
verksamhetsområdet personal. Kartläggningen skall redovisas vid
Hälsingerådets sammanträde 2 februari 2005 (se Hälsingerådets
styrelses protokoll § 62/20049.

ÄRENDE 26

449/2004

Välkommen till Hälsingland.
Hälsingerådets styrelse har utarbetat ett förslag till grafisk profil för
Hälsingland.
Beslutsunderlag
Hälsingerådets styrelse föreslår att kommunerna diskuterar om den
befintliga grafiska profilen för Hälsingland ska användas och
återkommer till Hälsingerådet 1 december med svar (se Hälsingerådets
styrelse protokoll § 68/2004).

ÄRENDE 27

450/2004

Informationsdatabas (IDB).
Hälsingerådets styrelse har utarbetat ett förslag till regler som gäller vid
deltagande i Informationsdatabasen (iDB).
Beslutsunderlag
Hälsingerådets styrelse rekommenderar kommunerna att stödja
förslaget till upplägg. Finansiera verksamheten under år 2005 med
450 tkr vilket fördelas med 75 tkr per kommun. År 2006 skall
verksamheten vara självfinansierande utan kommunala bidrag.
Driftansvaret för IDB ligger i Nordanstigs kommun (se Hälsingerådets
styrelse protokoll § 63/2004).
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451/2004

Näringslivsprogram Hälsingland.
Hälsingerådets styrelse har utarbetat ett förslag till Näringslivsprogram
för Hälsingland som innehåller en målsättning om att Hälsingland ska
ha Sveriges bästa näringslivsklimat med ökad tillväxt och ökad
sysselsättning.
Beslutsunderlag
Hälsingerådets styrelse föreslår att kommunerna diskuterar upplägget
före 1 december 2004 samt att projektet rapporterar till Hälsingerådet 2
februari 2005 (se Hälsingerådets styrelse protokoll § 66/2004).

ÄRENDE 29
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 95-106/2004.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 16-17/2004:
Delegationsbeslut om anslutning till kommunalt vatten och avlopp samt
dispositionsrätt för mark enligt bilaga.
Delegationsbeslut om pensionsärenden och avgångsförmåner enligt
bilaga.

ÄRENDE 30
Delgivningar.
Svenska kommunförbundets cirkulär:
2004:72 Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
2004:75 Budgetförutsättningar för åren 2005-2007.
2004:76 Aktuellt om äldreomsorgen 2004.
2004:80 Budgetförutsättningar för åren 2005-2008.
Nordanstigs Bostäder AB: Protokoll från 2004-09-30 och 2004-10-21.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Protokoll från
2004-10-21.
Inköp Hälsingland: Protokoll från 2004-09-17.
Stig Engs skrivelse till finansdepartementet om LSS-utjämning.
X-Trafik AB: X-Tåget står inför akuta kapacitetsproblem.
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FORTS. ÄRENDE 30
PRO: En kraft att räkna med.
Folksam: Offentliga sektorns bilköp bidrar inte till Nollvisionen.

ÄRENDE 31
Kurser och Konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
1. Intern kontroll – ett nödvändigt ont eller oerhört sunt? Stockholm 24
november. 2 650 kronor.
2. Revision, ansvar och ansvarsprövning i andra länder och i Sverige.
30 november i Stockholm. 1 000 kronor.

ÄRENDE 32

370/2004

Information 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.
Historik
Aktuella punkter från tidigare sammanträden:
Håkan Larsson (m): Hur långt har arbetet med utformningen av
kommunchefsrollen kommit i organisationsförändringen?
Åtgärd: Personalutskottet kommer att behandla ärendet.
Håkan Larsson (m): Gatuadresser saknas på vissa fastigheter i
kommunen.
Åtgärd: Se separat ärende vid dagens sammanträde.
Borgargruppen: Statistik om sjukskrivning under sommarmånaderna
juni, juli och augusti 2004.
Åtgärd: Se separat ärende vid dagens sammanträde.
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FORTS. ÄRENDE 32
Kristian Berggren (v): Arbetsvillkor med veckovila vid schemaläggning
på bemanningsenheten.
Åtgärd: Se separat ärende vid dagens sammanträde.
Stig Eng (c): Strukturen inom skolorna: Förskola och de första tre
årskurserna ska finnas på samtliga huvudorter.
Åtgärd: Ärendet tas upp på kommunstyrelsens sammanträde i
november.
Ove Wallberg (m) frågar efter en tidsredovisning av arbete utanför
verksamheten för kommunens ledande tjänstemän och
nämndsordföranden.
Åtgärd: Ärendet tas upp på kommunstyrelsen i november.

