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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Kristian Berggren (v).

ÄRENDE 2

392/2004

Delårsbokslut 2 per augusti 2004.
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till delårsbokslut per augusti
2004 med prognos 2 gällande Nordanstigs kommun och Nordanstigs
bostäder AB.
Delårsbokslutet visar ett resultat per augusti på 10 988 tkr att jämföra
med delårsresultatet 2003 vid samma tidpunkt 3 232 tkr.
Prognos 2 i delårsbokslutet per augusti 2004 visar ett prognostiserat
årsresultat på 4 229 att jämföra med det prognostiserade årsresultatet
2003 -2 451 tkr.
Budgetberedningen föreslår att kommunstyrelsen fastslår att
ramtilldelningen inklusive de anpassningskrav nämnderna tilldelats
2004 skall hållas och att nödvändiga åtgärder skall vidtas samt
redovisas.
Budgetberedning föreslår Kommunstyrelsen att
Godkänna delårsrapport per 2004-08-31 samt prognos 2 gällande
Nordanstigs kommun och Nordanstigs Bostäder AB.
Uppdra till nämnderna att de vidtar samt redovisar nödvändiga åtgärder
för att hålla sig inom respektive nämnds ramtilldelning inklusive de
anpassningskrav nämnderna tilldelades 2004.
Kommentar om handlingarna
Separat delårsbokslut för kommunstyrelsen, utbildnings- och
kulturnämnden samt omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden skickas
ut för kännedom.
Kommunens samlade delårsbokslut skickas ut för antagande.

ÄRENDE 3

393/2004

Skattesats 2005.
Fullmäktige ska fastställa den kommunala skattesatsen för år 2005.
Nuvarande skattesats är 22:40 kronor/skattekrona.
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304/2004

Ansökan om bidrag från Verket.
Verket Stocka Utbildning & Konferens ansöker om bidrag för en lagning
av en vattenläcka på Verkets område i februari 2004.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till Teknik & Produktion
för utredning (se kommunstyrelsens protokoll § 155/2004).
Beslutsunderlag
VA-chef Kaj Engström föreslår att kommunstyrelsen avslår ytterligare
reducering då reducering skett efter de regler tekniska nämnden
beslutat om (se Kaj Engströms tjänsteutlåtande 2004-09-02).

ÄRENDE 5

391/2004

Ansökan om bidrag från Hudiksvalls Kattsamarit.
Hudiksvalls Kattsamarit ansöker om bidrag till föreningens verksamhet
och drift av katthemmet i Hudiksvall.

ÄRENDE 6

245/2003

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

ÄRENDE 7

517/2003

Redovisning av inköp.
Kommunchef Thord Wannberg informerar om de reinvesteringar som
genomförts per september 2004.
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ÄRENDE 8
Information om säkerhetsarbetet.
Räddningschef Lennart Juhlin informerar om det pågående
säkerhetsarbetet.

ÄRENDE 9
Information om projektet Folkhälsosamordnare.
Folkhälsosamordnare Lena Linné informerar om det pågående
projektet Folkhälsosamordnare.

ÄRENDE 10
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 89-94/2004.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 14-15/2004.
Personalutskottet §§ 26-35/2004.

ÄRENDE 11
Delgivningar.
Svenska kommunförbundets cirkulär:
2004:63 Arbetsdomstolens dom 2004 nr 7 om tjänstföringshinder
förelegat för en deltidsanställd brandman som genomgått utredning
med anledning av misstanken om hjärtfel.
2004:64 Skolskjuts i grundskola och särskola vid växelvis boende.
2004:66 Skrift – ”Samhällsriskter och olyckor. Lag om skydd mot
olyckor – en juridisk handbok”.
2004:67 Planering av boende för personer med funktionshinder.
2004:71 Budgetpropositionen för år 2005.
Nordanstigs Bostäder AB: Protokoll från 2004-08-26.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Protokoll från
2004-08-26.
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FORTS. ÄRENDE 11
Inköp Hälsingland: Angående fastställd budget för 2005 för
kommunalförbundet Inköp Hälsingland.

ÄRENDE 12
Kurser och Konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
1. Välfärdspolitiken i framtiden. Öppet seminarium för förtroendevalda.
Stockholm 11 november. 900 kronor.
2. Riksrådslag – fortsatt utveckling eller avveckling gav
vuxenutbildningen i Sverige? Stockholm 24 november. 500 kronor.

ÄRENDE 13

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?
Stig Eng (c) och kommunchef Thord Wannberg informerar.
Håkan Larsson (m): Gatuadresser saknas på vissa fastigheter i
kommunen.
Arbetet med att ge varje fastighet i kommunen en gatuadress pågår.
Ansvarig är teknisk samordnare Göran Norling.
Borgargruppen: Statistik om sjukskrivning under sommarmånaderna
juni, juli och augusti 2004.
Kommer på kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Kristian Berggren (v): Arbetsvillkor med veckovila vid schemaläggning
på bemanningsenheten.
Kommer på kommunstyrelsens nästa sammanträde.

