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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Peter Fagerhov (kd).

ÄRENDE 2
Ekonomirapport.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar om budgetläget per
maj 2004.

ÄRENDE 3
Tidplan för budgetarbetet.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.

ÄRENDE 4

184/2004

Organisationsanalys.
Konsult Torsten Sjöström har 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.
Beslutsunderlag
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).
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).
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190/2004

Ledningsplan och informations- /beredskapsplan för Nordanstigs
kommun.
Beredskapssamordnare Gunnar Lööf har reviderat kommunens
ledningsplan samt informations/beredskapsplan.
Förslag till beslut
Föreslår att fullmäktige antar förslag till ledningsplan samt
informations/beredskapsplan.

ÄRENDE 6

232/2004

Ansökan om medfinansiering i projekt för upprustning av
Morängsviken.
Morängsvikens Hamn ekonomisk förening ansöker om kommunens
medfinansiering i ett projekt som avser upprustning av hamn och
båtplatser i Morängsviken, Harmånger.
Beslutsunderlag
Kommunchef Thord Wannberg föreslår att kommunstyrelsen anslår
medel med 20 tkr motsvarande bygglovsavgiften samt att kommunen
biträder med arbetsinsatser enligt framställan motsvarande ett värde av
80 tkr, dock ej konstruktioner, konstruktionshandlingar (se Thord
Wannbergs tjänsteutlåtande 2004-06-03).

ÄRENDE 7

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 7
Beslutsunderlag
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).

ÄRENDE 8

235/2004

Remiss om Vägverkets förslag till föreskrifter om vägvisningsplan
för riksvägar och länsvägar.
Vägverket har inkommit med förslag till Vägverkets föreskrifter om
vägvisningsplan för riksvägar och länsvägar i nummer gruppen 100499.
Kommunen har möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.
Beslutsunderlag
Beredningen för översiktsplan har ingen erinran mot föreskrifterna (se
anteckningar 2004-05-18).

ÄRENDE 9

236/2004

Remiss om ansökan om nätkoncession för område inom delar av
Nordanstigs kommun mfl.
Härjeåns Nät AB har ansökt om nätkoncession för område inom delar
av Ljusdals, Nordanstigs, Hudiksvalls kommuner i Gävleborgs län,
Härjedalen, Bräcke, Berg, Ragunda, Östersunds kommuner i
Jämtlands län, Orsa, Mora, Älvdalens kommuner i Dalarnas län samt
Sundsvalls och Ånge kommuner i Västernorrlands län.
Statens energimyndighet överlämnar ansökan om nätkoncession för
området och ger kommunen tillfälle att yttra sig.
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FORTS. ÄRENDE 9
Beslutsunderlag
Beredningen för översiktsplan har ingen erinran mot ansökan om
nätkoncession (se anteckningar 2004-05-18).

ÄRENDE 10

237/2004

Remiss om bildande av Storöns naturreservat.
Länsstyrelsen har utarbetat ett förslag till bildande av Storöns
naturreservat. Länsstyrelsen bedömer att förslaget inte strider mot
kommunens markanvändningsplanering eller andra allmänna
intressen.
Beslutsunderlag
Stadsarkitekt Sam Sandström föreslår följande som yttrande: Ön hör till
Harmångers socken och entrépunkt bör även finnas på södra sidan.
Lämplig plats är en brygga i viken på sydöstra sidan om Storön. Det
bör finnas möjligheter att få bygga byggnader av historisk typ
(järnåldershus) på ön ur turistisk synpunkt (se Sam Sandströms
tjänsteutlåtande 2004-05-28).

ÄRENDE 11

196/2004

Ansökan om bidrag ur Anna och Per Sundins stipendiefond.
Fredrik Eriksson, Harmånger ansöker om bidrag ur Per och Anna
Sundins fond. Han studerar sista året på Naturbruksgymnasiet i Ljusdal
med inriktning på skog.

ÄRENDE 12

233/2004

Ansökan om bidrag ur Anna och Per Sundins stipendiefond.
Madeilene Wik, Stocka ansöker om bidrag ur Per och Anna Sundins
fond. Hon studerar på Naturbruksgymnasiet i Ljusdal med inriktning
djurvård.
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234/2004

Ansökan om bidrag ur Anna och Per Sundins stipendiefond.
Lotta Larsson, Stocka ansöker om bidrag ur Per och Anna Sundins
fond. Hon studerar på Naturbruksgymnasiet i Ljusdal med inriktning
djurvård.

ÄRENDE 14

73/2002

Motion om byggnadsregler för strandnära bebyggelse.
Börje Lindblom (fp) har lämnat en motion där han föreslår att nya regler
för strandnära bebyggelse, både vid havet och vid insjöar ska
utarbetas.
Beslutsunderlag
Stadsarkitekt Sam Sandström föreslår följande svar på motionen: Det
är viktigt för kommunens utveckling med strandnära bebyggelse, vilket
framgår av kommunens pågående översiktsplaneplanering. Lämpliga
markområden redovisas i översiktsplanen som utvecklingsområden.
Det är livsviktigt för kommunen att kunna erbjuda bra och attraktiva
boendemiljöer. Kommunen har även begärt att länsstyrelsen upphäver
det utvidgade strandskyddet enligt miljöbalken som för närvarande är
300 meter. Kommunen anser att strandskyddet ej skall vara längre än
det generella strandskyddet på 100 meter.
Motionen är därmed besvarad (Se Sam Sandströms tjänsteutlåtande
2004-01-14).

ÄRENDE 15

245/2003

Information om samverkansprojekt inom Hälsingerådets
verksamhet.
Stig Eng (c) och kommunchef Thord Wannberg informerar om de
pågående projekten i Hälsingerådets verksamhet, bland annat
Kommunalförbundet SAM, HälsingeTur, projektet Gymnasieskola i
Hälsingland, samt Kommunförbundet Gävleborg. Även slutrapporter
kommer att ges för de projekt som är i slutfasen.
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517/2003

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

ÄRENDE 17
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Stig Eng (c) kommunstyrelsens ordförande:
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 40-51/2004.
Personalutskottets §§ 23-24/2004.
Maria Persson Kost och städchef
Fastställande av arbetsår för personal med uppehållslön för
höstterminen 2004 och vårterminen 2005.
Margareta Tamm Persson ekonomichef:
Omsättning finansiella tillgångar nr 1/2004.
Omsättning lån/nytaget lån nr 1-3/2004.

ÄRENDE 18
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Svenska kommunförbundets cirkulär:
2004:37 Regeringens proposition om gymnasieskolan.
2004:40 Kommunernas ekonomiska läge – maj 2004.
Nordanstigs Fastighets AB: Protokoll från 2004-05-03 och 2004-05-10.
Nordanstigs Bostäder AB: Protokoll från 2004-04-22, 2004-05-03
och2004-05-10.
X-Trafik AB: Årsredovisning 2003.
Inköp Hälsingland: Protokoll från 2004-05-03.
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ÄRENDE 19
Anmälan om partiföreträdare.
Folkpartiet anmäler att de har utsett en ny partiföreträdare: René Klötz.

ÄRENDE 20
Arbetsmiljörapport.
Kristian Berggren (v) har tidigare tagit upp det inspektionsmeddelande
som arbetsmiljöverket lämnat över LSS-verksamheten i kommunen.
Kristian Berggren föreslår att det utses en chef över
verksamhetscheferna, att sjukvikariesystemet ska ses över samt att en
eventuell controllerfunktion utreds.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar att Arbetsmiljöverkets besked om resultat
av inspektion av LSS-verksamheten ska behandlas i kommunstyrelsen
(se kommunstyrelsens protokoll § 49/2004).

ÄRENDE 20
Information.

