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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Åke Bertils (s).

ÄRENDE 2
Ekonomirapport.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar om kommunens
budgetläge per juli 2004.

ÄRENDE 3

187/2004

Granskningsrapport av löpande redovisning och intern kontroll.
Komrev och revisionen har inkommit med granskningsrapport av
löpande redovisning och intern kontroll i Nordanstigs kommun.
Revisionen vill att kommunstyrelsen kommenterar rapporten senast
31 augusti 2004.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ledningsgruppen att utarbeta
ett förslag till yttrande till kommunstyrelsens sammanträde i augusti (se
kommunstyrelsens protokoll § 97/2004).
Förslag till beslut
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
godkänner föreslagna åtgärder samt tidsplan för 2004-2005 (se
Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtanden 2004-06-04).

ÄRENDE 4

305/2004

Mellankommunal utjämning LSS.
Kommunalförbundet Gävleborg rekommenderar kommunerna att under
år 2004 godkänna förslaget om att ersättning ska utgå från övriga
kommuner i länet till Söderhamns kommun med sex tolftedelar av den
ersättning som utgör till kommunen enligt det länsvisa
mellankommunala avtalet. Detta avtal upphör från och med 1 juli 2004.
Bollnäs kommuns avtal med Gävle, Hofors och Sandviken upphör och
ersättning till Bollnäs skall ej ske från och med ingången av detta år.
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Kl. 10:00

Information om Intryck Hälsingland.

ÄRENDE 6

308/2004

Årsredovisning 2003 för Kommunalförbundet SAM.
Kommunalförbundet SAM har lämnat årsredovisningen för år 2003 för
godkännande.
Revisorerna har granskat Kommunalförbundet SAM:s verksamhet och
tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet samt att
årsredovisningen för 2003 godkänns.

ÄRENDE 7

259/2004

Årsredovisning 2003 för Inköp Hälsingland.
Kommunalförbundet Inköp Hälsingland har lämnat årsredovisningen för
år 2003 för godkännande.
Revisorerna har granskat Kommunalförbundet Inköp Hälsinglands
verksamhet och räkenskaper för år 2003 och tillstyrker att
årsredovisning godkänns samt att förbundsdirektionen beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

ÄRENDE 8

231/2004

Ansökan om borgen från Morängsvikens Hamn ekonomiska
förening.
Morängsviken Hamn ekonomisk förening ansöker om kommunal
borgen för checkräkningskredit om totalt 500 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.
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FORTS. ÄRENDE 8
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).

ÄRENDE 9

184/2004

Organisationsanalys.
Konsult Torsten Sjöström har tidigare tagit fram en organisationsanalys
av kommunens samlade administration. Analysen har redovisats i
kommunstyrelsen och förslag till beslut har lagts fram.
Konsult Torsten Sjöström redovisar den organisationsanalys av
kommunens samlade administration som han har genomfört. Sjöström
har tidigare i personalutskottet redovisat en begärd SWOT-analys av
Nordanstigs kommuns organisation. Syftet med analysen var att belysa
upplevda styrkor och svagheter, samt hot och möjligheter med olika
organisatoriska alternativ.
Historik
1. Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
utvecklingsarbetet ska fortsätta utifrån nuvarande nämnds- och
förvaltningsorganisation. Uppdra åt ledningsgruppen att tillsammans
med konsult Torsten Sjöström, fortsätta arbetet med att utveckla
och effektivisera verksamheten. Redovisning av detta arbete skall
vara klart 2004-06-01 (se personalutskottets protokoll 2004-05-04).
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FORTS. ÄRENDE 9
2. Kommunstyrelsen beslutar att utvecklingsarbetet ska fortsätta
utifrån nuvarande nämnds- och förvaltningsorganisation. Utveckla
kommunchefs- och kommunstyrelserollen. Genomföra översyn av
den samlade administrationen inom kommunen. Uppdra åt
ledningsgruppen att tillsammans med konsult Torsten Sjöström,
fortsätta arbetet med att utveckla och effektivisera verksamheten.
Redovisning av detta arbete skall vara klart 2004-06-01 (se
kommunstyrelsens protokoll § 91/2004).
3. Kommunchef Thord Wannberg föreslår att kommunstyrelsen
inrättar ett tekniskt utskott. Uppdra till kommunchefen att utarbeta
reglemente för utskottet. Fastställa uppdragen för kommunchef och
förvaltningschefer (förvaltningschef för OA, UK och Ek/AKM).
Fastställa gemensam administrativ organisation. Utöka
ekonomichefens ansvarsområde att även innefatta gemensamma
administrativa organisationen. Inrätta grupp för strategisk
utveckling. Uppdra till kommunchefen att anpassa berörda tjänster
till ovanstående förändringar. (Se kommunchef Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2004-06-03.)
4. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till kommunchef
Thord Wannberg med uppdrag att tillsammans med
ledningsgruppen bereda ärendet utifrån de diskussioner som förts
på sammanträdet (se kommunstyrelsens protokoll § 118/2004).
Beslutsunderlag
Personalutskottet beslutar att uppdra åt kommunchefen och
ledningsgruppen att arbeta vidare med och förelägga kommunstyrelsen
ett förslag grundat på den presenterade principskissen till
organisationen. Kommunchefen skall ha ansvar för den samlade
kommunala organisationens effektivitet och ett övergripande ansvar för
att en effektiv samordning av de administrativa resurserna kommer till
stånd. Kommunchefen planerar, styr och leder kommunens
ledningsgrupps arbete (se personalutskottets protokoll § 25/2004).
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214/2004

Utveckling av Tjärnviks industriområde.
Kommunchef Thord Wannberg redogör för de förhandlingar som pågår
mellan Vägverket, Tjärnviks Trä och kommunen när det gäller
utvecklingen av Tjärnviks industriområde.
Vägverket har planerat en utbyggnad av väg inom en femårsperiod,
men kan tidigarelägga utbyggnaden. För det krävs det att kommunen
tillsammans med industrierna lånar ut sammanlagt åtta miljoner kronor
till Vägverket som senare betalas tillbaka.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till att låna ut 2 mkr till
Vägverket fram till år 2007 för utbyggnad av väg i Tjärnviks
industriområde. Lånet ska finansieras inom koncernen. Uppdra till
ledningskontoret att utarbeta en projektansökan för Tjärnviksprojektet
där kommunen står som ägare. Ansökan ska presenteras för
kommunstyrelsen i augusti år 2004 för godkännande (se
kommunstyrelsens protokoll § 92/2004).

ÄRENDE 11
Finansiering av investering för VA-nät.
Teknisk samordnare Göran Norling föredrar ärendet.

ÄRENDE 12

363/2003

Gymnastiksal Gnarps skola.
Ideella föreningen Gnarpsviljan, i Gnarp, har behov av utökade
omklädningsutrymmen i anslutning till Gnarpsviljan och Gnarps skolas
gymnastiksal. Gnarpsviljan har kontaktat kommunen för att tydliggöra
ägarförhållandena för aktuella byggnader och mark.
Representanter för kommunen och för Gnarpsviljan har träffats där det
framkom att föreningen endast är intresserad av ett arrende av lokalen.
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FORTS. ÄRENDE 12
Historik
1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Ledningsgruppen att uppta
förhandlingar med Gnarpsviljan om en eventuell försäljning av
fastighet och/eller hyra av omklädningsrum vid gymnastiksalen vid
Gnarps skola. Uppdraget ska redovisas i kommunstyrelsen (se
kommunstyrelsens protokoll § 173/2003).
2. Teknisk samordnare Göran Norling föreslår att kommunstyrelsen
uppdrar till tekniska kontoret att upprätta ett arrendekontrakt samt
att revidera nuvarande hyreskontrakt (se Göran Norlings
tjänsteutlåtande 2003-10-02).
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till tekniska kontoret att
upprätta ett arrendekontrakt samt att revidera nuvarande
hyreskontrakt med Gnarpsviljan (se kommunstyrelsens protokoll
§ 193/2003).
4. Utbildnings- och kulturnämnden uppdrar till förvaltningschefen att
påskynda ärendets handläggning samt uttalat ett ogillande över den
orimliga tidsutdräkt som ärendet fått (se utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 76/2004).
5. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchef Thord
Wannberg att upprätta ett arrendekontrakt samt att revidera
nuvarande hyreskontrakt med Gnarpsviljan (se kommunstyrelsens
protokoll § 138/2004).

ÄRENDE 13

306/2004

Ansökan om medfinansiering för Kvinnliga skogsägare - en
resurs för förnyelse och utveckling inom skogsbruket.
Skogsägarna Mellanskog Ekonomiska förening har tagit initiativet till ett
jämställdhetsprojekt totalt omfattande 26 kommuner. En dialog har förts
med Växtkraft Mål 3, som har visat stort intresse för projektet.
Föreningen ansöker nu om medfinansiering av kommunen.
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307/2004

Bildande av regionalt miljönätverk, NEX.
Landstinget Gävleborg arbetar för bildandet av ett regionalt
miljönätverk, NEX.
Kommunstyrelsen informeras och diskuterar ärendets hantering.

ÄRENDE 15

302/2004

Ansökan om bidrag till Mineraljakten.
SGU, Sveriges geologiska undersökning, ansöker om bidrag till
Mineraljaktens prispengar och resor för de kommunala
kontaktpersonerna under 2004.

ÄRENDE 16

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.

ÄRENDE 17

610/1999

Motion om placering av kommunens informationstavlor efter E-4
Vänsterpartiet genom Ulf Norman (v) har tidigare lämnat en motion där
de föreslår att kommunens informationstavlor placeras vid
kommungränserna.
Beslutsunderlag
Stadsarkitekt Sam Sandström: Det är viktigt för kommunen och dess
näringsliv med bra informationstavlor. Kommunens informationstavlor
bör upprustas och bästa placeringen bör utredas. Fullmäktige bör
också anslå medel för detta (se Sam Sandströms tjänsteutlåtande
2004-01-14).
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245/2003

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

ÄRENDE 19

517/2003

Redovisning av inköp.
Kommunchef Thord Wannberg informerar om de reinvesteringar som
genomförts per juli 2004.

ÄRENDE 20

303/2004

Insatser för cirkuskonstens bevarande i svenska kommuner.
Akademien för Cirkuskonstens bevarande i Sverige har inkommit med
skrivelse till kommunen om insatser för cirkuskonstens bevarande i
svenska kommuner.

ÄRENDE 21
Delegerade ärenden.
Kommunchef Thord Wannberg:
Förordnande av kommunchef under semestrar.
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c)
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 52-79/2004.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 7-11/2004.

ÄRENDE 22
Delgivningar.
Svenska kommunförbundets cirkulär:
2004:41 Skrift – Ett samhälle för alla.
2004:42 Budgetförutsättning för åren 2005-2007.
2004:43 Nya Normalavtal till Ramavtal om fördjupad samverkan inom
lantmäteriområdet mellan det statliga lantmäteriet och kommunerna.
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FORTS. ÄRENDE 22
2004:45 Kommunal personal 2003.
2004:46 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting.
2004:49 Överenskommelse om ändring av försäkringsvillkoren i AGSKL.
2004:53 Preliminär kostnadsutjämning för 2005.
2004:54 Löneväxling enligt PFA 01.
2004:55 Överenskommelse med staten om ekonomisk ersättning till
kommunerna för medverkan i ett nytt nationellt krishanteringssystem.
2004:56 Är kvarboende samhällsekonomiskt lönsamt.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden: Delgivning om mottagande
av brev i en brevväxling mellan en färdtjänstresenär och
beställningscentralen i Segersta.
Avtal om radiosändning av fullmäktiges sammanträden.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Protokoll från
2004-05-27.
Nordanstigs Bostäder AB: Protokoll från 2004-06-07 och 2004-06-24.
Arbetsmiljöverket: Arbetsmiljöinformation för nämndpolitiker i
Nordanstigs kommun.
Datainspektionens rapport ”Behandling av personuppgifter hos socialoch miljöförvaltningen”.
Skrivelse till länsrätten i överklagat ärende om val av vice ordförande i
kommunstyrelsen.
Kooperativ Utveckling: Rapport från Främjande av företagande och
företagsutveckling inom den sociala ekonomin.
Länsstyrelsen Gävleborg: Länsplan för regional transportinfrastruktur
2004-2015.
2004 års bostadsmarknadsenkät i Gävleborgs län.
Angående er skrivelse, förstudie om museijordbruk i Gävleborgs län.
Inköp Hälsingland: Protokoll från 2004-03-12 och 2004-06-16.

ÄRENDE 23
Information.
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ÄRENDE 24
Kurser och Konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
1. Kommunkonvent Gävleborg 2004. 23-24 september i Söderhamn.
1 900 kronor.
2. Kraftsamling kring arbetsmiljön inom sex utsatta branscher. 14
oktober i Bergsjö. 1 350 kronor.
3. Seminarium om radionkommunikationssystemet för skydd och
säkerhet.

