NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 9 september 2004 kl 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Budget 2005 samt Vp 2006-2007, fördelning på
programpunkter.

3.

Ekonomirapport.

4.

Bredbandsutbyggnad.

5.

Ansökan om att köpa kommunens mark.

6.

Information om företagshälsovården.

7.

Trygghetsplan/verksamhetsplan för 2004-2006.

127/2004

8.

Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning.

128/2004

9.

Granskning av årsredovisning 2003 för
kommunens fonder.

312/2004

10.

Information om aktier i Norrsken.

11.

Information om reaktion över indragna bussturer.

12.

Delegerade ärenden.

13.

Delgivningar.

14.

Kurser och Konferenser.

15.

Information och övriga ärenden.

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

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2004-09-02

3 (3)

ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Stig Jonsson (s).

ÄRENDE 2
Budget 2005 samt Vp 2006-2007, fördelning på programpunkter.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar om arbetet med att
fördela budgeten för 2005 på programpunkter samt verksamhetsplanen
för 2006-2007.
Beslut i ärendet tas i november.

ÄRENDE 3
Ekonomirapport.
Kommunstyrelsen beslutade vid förra sammanträdet att uppdra till
verksamhetscheferna för kommunstyrelsen, omsorg och
arbetsmarknad samt utbildning och kultur att på nästa
kommunstyrelsesammanträde redovisa hur besparingskravet på
sammanlagt 8 miljoner ska uppfyllas.

ÄRENDE 4
Bredbandsutbyggnad.
Handlingar skickas ut senare.

ÄRENDE 5
Ansökan om att köpa kommunens mark.
Anneli Kjellberg, Harmånger ansöker om att få köpa åkermark i
anslutning till den mark hon redan äger. Ansökan gäller fastigheten
Rösta 8:19 som ägs av kommunen. Fastigheten gränsar till Kjellbergs
fastighet Rösta 7:19.
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FORTS. ÄRENDE 5
Historik
Byggnadsnämnden be4slutar att yttra sig enligt följande: Större delen
av markområdet är industriområde i gällande detaljplan. Marken bör
endast säljas i samband med att ett exploateringsavtal upprättas vid
industrietablering (se byggnadsnämndens protokoll § 60/2004).
Förslag till beslut
Teknisk samordnare Göran Norling föreslår att kommunstyrelsen avslår
sökandens begäran om köp av fastigheten Rösta 8:19 (se Göran
Norlings tjänsteutlåtande 2004-09-02).

ÄRENDE 6
Information om företagshälsovården.

ÄRENDE 7

127/2004

Trygghetsplan/verksamhetsplan för 2004-2006.
Brottsförebyggande rådet har utarbetat ett förslag till trygghetsplan/
verksamhetsplan för lokala brottsförebyggande rådet inför åren 20042006.
Historik
1. Brottsförebyggande rådet föreslår att kommunstyrelsen skickar
planen till berörda remissinstanser (se anteckningar 2004-03-29).
2. Kommunstyrelsen beslutar att remittera
Trygghetsplan/verksamhetsplan för lokala brottsförebyggande rådet
till berörda instanser (se kommunstyrelsens protokoll § 80/2004).
Yttranden
Två yttranden har inkommit.
Utbildnings- och kulturnämnden:
Tillstyrka föreläggande förslag på Trygghetsplan/verksamhetsplan inför
2004-2006.
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FORTS. ÄRENDE 7
Gnarps PRO:
Vi finner att enda sättet att komma åt tryggheten i samhället är att vi
bryr oss mer om varandra. En fråga: Varför inte gå ut med allmänna
möten om tryggheten?

ÄRENDE 8

128/2004

Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning.
Personalutskottet har behandlat ett upprättat förslag till ändring i
kommunstyrelsen delegationsordning avseende kapitel 2 området
PERSONAL. Ändringen är uppdelad i två delar; förslag 1 och förslag 2.
Historik
Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar upprättat förslag
till ändring i delegationsordningen kapitel 2, området PERSONAL.
Rekommendera utbildnings- och kulturnämnden samt omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden att besluta om motsvarande ändringar i
respektive nämnds delegationsordning (se personalutskottets protokoll
§ 12/2004).
Kommunstyrelsen beslutar att återremittera förslag 1 för att inarbeta en
skrivelse om samråd med nämnd eller nämndsordförande vid
anställning av vissa tjänster. Kommunstyrelsen beslutade även att anta
förslag 2 till ändring i delegationsordningen kapitel 2, område
PERSONAL (se kommunstyrelsens protokoll § 79/2004).
Personalchef Jan Nilsson föreslår att personalutskottet antar förslag 1
till ändring i delegationsordningen kapitel 2, område PERSONAL enligt
upprättat förslag2004-04-15 med den ändring som föreslås 2004-0802. Rekommendera utbildnings- och kulturnämnden samt omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden att besluta om motsvarande ändringar i
respektive nämnds delegationsordning (se Jan Nilssons
tjänsteutlåtande 2004-08-02).
Personalutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anta förslag 1 till ändring i delegationsordningen kapitel 2, område
PERSONAL enligt upprättat förslag 2004-04-15 med den ändring
som föreslås 2004-08-02.
2. Rekommendera utbildnings- och kulturnämnden samt omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden att besluta om motsvarande ändringar i
respektive nämnds delegationsordning.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

ÄRENDE 9

FÖREDRAGNINGSLISTA
2004-09-02

6 (6)

312/2004

Granskning av årsredovisning 2003 för kommunens fonder.
Revisionen har lämnat granskningsyttrande över 2003 års verksamhet i
Nordanstigs kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna
Sundins Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt
Per Olof Schönströms minnesfond. Inga anmärkningar har lämnats.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar kommunstyrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003 som ansvariga för Stiftelsen
Per och Anna Sundins Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs
Näringslivsfond samt Per Olof Schönströms minnesfond.

ÄRENDE 10
Information om aktier i Norrsken.
Kommunalförbundet SAM har presenterat ett prospekt för
aktieförsäljning av kommunalförbundets aktier till kommunerna i
Gävleborgs län samt Landstinget Gävleborg.
Kommunstyrelsen har i § 26/2004 beslutat acceptera SAM:s
erbjudande enligt bifogat prospekt under följande förutsättningar:
1. Länets samtliga kommuner och landstinget accepterar erbjudandet.
2. Landstinget blir kund hos Norrsken AB så snart det är möjligt med
hänsyn till gällande avtal.
3. Kommunens borgensåtagande gentemot kommunalförbundet SAM
minskar med 85 tkr.
4. Anslå 84 650 kronor för ändamålet ur investeringsbudgeten 2004.
Björn Jansson, Norrsken, besöker kommunstyrelsen och informerar om
utvecklingen.

ÄRENDE 11
Information om reaktion över indragna bussturer.
Trafiksamordnare Hans Jansson informerar om allmänhetens
reaktioner över de indragna bussturerna.
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ÄRENDE 12
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas.
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 80-88/2004.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 12-13/2004.
Teknisk samordnare Göran Norling:
Delegationsbeslut om markarrende Dnr 180,201,194/2004 och
258/2003.
VA-chef Kaj Engström:
Delegationsbeslut anslutning till kommunalt vatten och avlopp Dnr 215
och 243/2004.
Personalutskottets § 25/2004.

ÄRENDE 13
Delgivningar.
Svenska kommunförbundets cirkulär:
2004:59 Vad kostar verksamheten i din kommun?
2004:60 Aktuellt om skola och barnomsorg.
2004:61 Handikappnycklar – en modell för analys och reflekterande.
2004:62 Budgetförutsättningar för åren 2005-2007.

ÄRENDE 14
Kurser och Konferenser.
Följande inbjudan har inkommit:
Nätverksträff för bildande av Nätverket mot främlingsfientlighet i
Gävleborg och Dalarna. Hofors 22 september. 150 kronor.
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ÄRENDE 15
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.
Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner denna rutin.

