NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 2 december 2004 kl. 08:15.
1.

Val av justerare.

2.

Beräkningsgrund skatteintäkter samt generella
statsbidrag.

3.

VA-taxa 2005.

4.

Investeringsbudget 2005.

5.

Budget 2005 och verksamhetsplan 2006-2007.

444/2004

6.

Personalpolitisk inriktning.

442/2004

7.

Kommunchefens roll.

184/2004

8.

Anställningsmyndighet.

476/2004

9.

Busslinje mellan Hassela och Sundsvall.

53/2003

10.

Schemaläggning inom vård och omsorg.

348/2004

11.

Information om samverkansprojekt inom
Hälsingerådets verksamhet.

245/2003

12.

Sammanträdesdagar 2005.

475/2004

13.

Delegerade ärenden.

14.

Delgivningar.

15.

Information och övriga ärenden.

453/2004

370/2004

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: Börje Lindblom (fp).

ÄRENDE 2
Beräkningsgrund skatteintäkter samt generella statsbidrag.
Budgetberedningen har diskuterat befolkningsförändringen 2005-2007
som ska vara beräkningsgrund för skatteintäkter samt generella
statsbidrag.
Beslutsunderlag
Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar
anta att beräkningsgrunden för 2005-2007 utgörs av en
befolkningsminskning på 80 personer per år (budgetberedningens
protokoll § 28/2004).

ÄRENDE 3

453/2004

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.
Vid kommunstyrelsens budgetdiskussioner vid sammanträdet
11 november framkom förslag om höjning av kostnadstäckningen till
92%.
VA-chef Kaj Engström har utarbetat två alternativ till höjning av
kostnadstäckningen. Med alternativ 1 blir kostnadstäckningen 92 %
och med alternativ 2 blir kostnadstäckningen 95 %.
Beslutsunderlag
1. VA-taxan höjs from 2005-01-01 med 2005-01-01 med 100 kronor
på lägenhetsavgiften exklusive mervärdesskatt (Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2004-11-04).
2. VA-chef Kaj Engström föreslår två alternativ med kostnadstäckning
dels på 92 % dels på 95 % (Kaj Engströms tjänsteutlåtande
2004-11-24).
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FORTS. ÄRENDE 3
3. Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige
beslutar uppdra till förvaltningen att utreda möjligheterna att
kapitalisera 1 700 tkr som budgeterats i driftbudgeten för
reinvestering av ledningsnätet (budgetberedningens protokoll §
32/2004).

ÄRENDE 4
Investeringsbudget 2005.
Utrymmet för investeringar under 2005 har beräknats till 7 000 tkr.
Varav tidigare beslut
Bredband ADSL
400 tkr
Kf § 53 / 2004
Larmanläggning Hagängsgården
300 tkr
Ks § 215 / 2004
Backens skola
750 tkr
Ks § 72 / 2004
Budgetberedningen föreslår att följande investeringsäskanden skall
ytterligare utredas:
Ombyggnad av diskinlämning Backens skolas kök
200 tkr
Ventilation Hasselas skolas kök
200 tkr
Patienttelefoner Bållebo
176 tkr
Markiser Sörgården
60 tkr
Altan Björkbacken
50 tkr
Diverse äskanden UK nämnden
950 tkr
Budgetberedningen föreslår att Omsorg & Arbetsmarknadsnämndens
investeringsäskande avseende Carport MÅRD 48 tkr avslås.
Beslutsunderlag
Se budgetberedningens protokoll § 29/2004.

ÄRENDE 5

444/2004

Budget 2005 och verksamhetsplan 2006-2007.
Budgetberedningen har utarbetat ett förslag till budget för 2005 och
verksamhetsplan för 2006-2007.
Beslutsunderlag
Se budgetberedningens protokoll §§ 27, 30-31, 33-34/2004.
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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 7

184/2004

Kommunchefens roll.
Personalutskottet har utarbetat ett förslag till uppdragsbeskrivning för
kommunchefen.
Beslutsunderlag
Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar upprättat förslag
på uppdragsbeskrivning för kommunchefen (personalutskottets
protokoll § 41/2004).

ÄRENDE 8

476/2004

Anställningsmyndighet.
Kommunchefen och personalchefen har på uppdrag upprättat en
skrivelse om inrättande av en anställningsmyndighet eller bibehållande
av nuvarande tre anställningsmyndigheter.
Beslutsunderlag
Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar
ändra kommunstyrelsens reglemente 4 §, personalfrågor
(sista strecksatsen): anställa kommunchef
(ny strecksats) är anställningsmyndighet för samtliga verksamheter.
(Personalutskottets protokoll § 42/2004).

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

ÄRENDE 9

FÖREDRAGNINGSLISTA
2004-11-25

5 (8)

53/2003

Busslinje mellan Hassela och Sundsvall.
Kommunstyrelsen har utsett en arbetsgrupp för att utreda intresset för
bussturer mellan Hassela och Sundsvall och presentera förslag och
kostnader för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Arbetsgruppen för Kollektivtrafik Hassela – Sundsvall föreslår att
kommunstyrelsen uppdrar till arbetsgruppen att fortsätta
trafikutredningen och att i samråd med trafikplanerare och ansvariga
politiker, ge ett förslag till kollektivtrafik mellan Hassela och Sundsvall
med kostnadsredovisning (Hans Janssons och Ove Wallbergs
skrivelse 2004-11-17).

ÄRENDE 10

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).

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2004-11-25

ÄRENDE 11

6 (8)

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 12

475/2004

Sammanträdesdagar 2005.
Kommunstyrelsen ska fastställa sammanträdesdagar för 2005.
Följande datum föreslås för kommunstyrelsen:
20 januari
10 februari
10 mars
14 april
19 maj
9 juni
11 augusti
15 september
13 oktober
10 november
1 december
Följande datum föreslås för fullmäktige:
(Antas av fullmäktige)
28 februari
2 maj
6 och 27 juni
3 och 31 oktober
28 november
19 december
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ÄRENDE 13
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Stig Eng, kommunstyrelsens ordförande:
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 94-112/2004.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 16-18/2004.
Tillstånd att använda kommunens vapen dnr 473/2004.
Personalutskottets §§ 36-44/2004.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegerade ärenden.

ÄRENDE 14
Delgivningar.
Svenska kommunförbundets curkulär:
2004:86 Principer för ersättning för brandskyddskontroll.
2004:87 Kommentarer till entreprenadavtal för rengöring och /eller
brandskyddskontroll.
2004:88 Sammanställningar av enkäter om Äldreomsorgens styrning
och Äldreomsorg till nationella minoriteter och personer med utänds
bakgrund.
2004:89 Kommunernas & landstingens ekonomiska läge – november
2004.
Klimatstrategi/Energiplan för Söderhamns kommun.
NTF Göteborg: Resultat med kommentarer från bältesmätningar
utförda under 2004.

ÄRENDE 15

370/2004

Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
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FORTS. ÄRENDE 15
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:
1. Håkan Larsson (m): Hur långt har arbetet med utformningen av
kommunchefsrollen kommit i organisationsförändringen?
Åtgärd: Behandlas vid dagens sammanträde.
2. Kristian Berggren (v): Arbetsvillkor med veckovila vid
schemaläggning på bemanningsenheten.
Åtgärd: Se separat ärende vid dagens sammanträde.
3. 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
december.
4. Ove Wallberg (m) frågar efter en tidsredovisning av arbete utanför
verksamheten för kommunens ledande tjänstemän och
nämndsordföranden.
Åtgärd: Ärendet tas upp på kommunstyrelsen i december för
precisering av uppdraget.

