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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: Peter Fagerhov (kd).

ÄRENDE 2
Delårsbokslut per april 2004.
Handlingar delas ut på sammanträdet.

ÄRENDE 3
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
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).

ÄRENDE 4
Information om konsekvensbeskrivning
arbetsmarknadsavdelningen.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar en
konsekvensbeskrivning om arbetsmarknadsavdelningen till
kommunstyrelsen för att användas i organisationsanalysarbetet.
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ÄRENDE 5
Utveckling av Tjärnviks industriområde.
Kommunchef Thord Wannberg redogör för ärendet.

ÄRENDE 6

163/2004

Val av ledamot i hälsorådet.
Ove Wallberg har avsagt sig uppdraget som ledamot i Hälsorådet och
kommunstyrelsen har att utse en ny ledamot.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutade att utse Yvonne Kardell (c) som
ordföranden i Hälsorådet. Utse Yvonne Kardell (c) som ledamot i
länsfolkhälsorådet. Ledamot i hälsorådet utses på kommunstyrelsens
nästa sammanträde. Valen gäller för återstoden av mandatperioden
2003-2006 (se kommunstyrelsens protokoll § 78/2004).

ÄRENDE 7
Val av styrgrupp för Nordanstigs Utveckling.
Kommunstyrelsen beslöt 2004-04-15 att vid kommande möte utse
ledamöter till styrgrupp för Nordanstigs Utveckling.
Nordanstigs Företagarförening föreslår kommunstyrelsen sina förslag
till ledamöter.
Näringslivsavdelningen under arbetsnamn Nordanstigs Utveckling
ingår under kommunstyrelsen i ordinarie organisation. Organisationen/
avdelningen skall ansvara för stöd till etablerade företag i förnyelse och
förändring, nyföretagarverksamhet, innovationer, etableringar,
nätverksbildningar för kluster/företag, marknadsföring av kommunen,
och befolkningsökning. Organisationen skall aktivt delta i
infrastrukturplanering, byggnadsplanering, och markplanering.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska tas upp på
kommunstyrelsens nästa sammanträde (se kommunstyrelsens
protokoll § 88/2004).
2. Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att välja
Stig Eng (c), Håkan Larsson (m), Hans Sundin och Anders Larsson
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att ingå i styrgruppen för Nordanstigs Utveckling. En plats är i
förslaget vakant (se Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2004-0503).

ÄRENDE 8
Val av ägarrepresentant för Högskolesamverkan Hälsingland.
Kommunstyrelsen har att utse ett ombud och en ersättare till stämman
för år 2004 för Högskolesamverkan i Hälsingland.

ÄRENDE 9
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.

ÄRENDE 10
Redovisning av pelletskonvertering på Hagängsgården.
Kommunstyrelsen beslutade 2001 att konvertera Hagängsgårdens
servicehus värmeanläggning från oljeeldning till en anläggning för
pelletseldning. Kommunstyrelsen anvisade 750 tkr ur
investeringsbudgeten för ändamålet samt beslutade att en uppföljning
av projektet skulle redovisas inför kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Se Teknisk samordnare Göran Norlings tjänsteutlåtande 2004-05-06.

ÄRENDE 11
Åtgärder för att sänka va-verksamhetens kostnader.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat uppdra till tekniska kontoret att
analysera verksamheteten samt ge förslag till förändringar i syfte att
kort- och långsiktigt sänka driftkostnaderna för verksamheten.
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FORTS. ÄRENDE 11
Beslutsunderlag
Teknisk samordnare Göran Norling föreslår att kommunstyrelsen
beslutar avveckla Harmångers avloppsreningsverk. Anlägga en
överföringsledning för avloppsvatten från Harmånger till Strömsbruk.
Utöka driftövervakningen att även omfatta avloppsreningsverk. Uppdra
till Teknik och Produktion påbörja genomförandet av projekten. Uppdra
till Teknik och Produktion att i samråd med ekonomikontoret undersöka
alternativa finansieringar av projekten (se Göran Norlings
tjänsteutlåtande 2004-05-06).

ÄRENDE 12
Ledningsplan och Informations-/beredningsplan för Nordanstigs
kommun.
Beredskapssamordnare Gunnar Lööf har reviderat kommunens
ledningsplan samt informations/beredskapsplan.
Förslag till beslut
Föreslå fullmäktige att anta förslag till ledningsplan samt
informations/beredskapsplan

ÄRENDE 13

113/2004

Nya skolskjutsregler för Nordanstigs kommun.
Utbildnings- och kulturnämnden har utarbetat ett förslag till ändring av
skolskjutsregler. Grunder till förändringarna är prejudicerande domar
om rätt till skolskjuts vid delad vårdnad.
Beslutsunderlag
1. Trafiksamordnare Hans Jansson föreslår att utbildnings- och
kulturnämnden fastställer nya skolskjutsregler enligt bilaga (se Hans
Janssons tjänsteutlåtande 2004-03-25).
2. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att fastställa föreläggande
förslag till nya skolkjutsregler, att gälla från 1 juni 2004, med de
förslag till ändringar som Hans Jansson gjort samt de tillägg till
ändringar som gjorts under sammanträde (se utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 46/2004).
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FORTS. ÄRENDE 13
3. Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg föreslår att fullmäktige
fastställer förslag till nya skolkjutsregler att gälla från 1 juli 2004 (se
Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande 2004-04-22).

ÄRENDE 14
Ägardirektiv för X-Trafik AB.
Länets kommuner och landsting har på uppdrag av ägarsamrådet 23
september 2003, påbörjat en översyn av de avtal och reglerar
förhållandena dels mellan ägarna (landstinget och kommunerna i länet)
och dels mellan ägarna och X-Trafik AB.
Beslutsunderlag
Trafiksamordnare Hans Jansson föreslår att kommunstyrelsen antar
förslag till ägardirektiv och verka för att direktiven antas vid X-Trafiks
extra bolagsstämma hösten 2004 (se Hans Janssons tjänsteutlåtande
2004-05-06).

ÄRENDE 15

515/2003

Motion om kommunens länstillhörighet.
Nordanstigs Moderaterna har genom Ove Wallberg, Bengt Alm, KarlGustaf Kjellin, Leif Brännström, Görgen Ahlin och Håkan Larsson lämat
in en motion där de föreslår att kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp
som får i uppdrag att analysera för och nackdelar med ett eventuellt
länsbyte när möjlighet givs.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för utredning
(se fullmäktiges protokoll § 63/2003).
2. Ledningskontoret föreslår att en arbetsgrupp med bred politisk
representation utses med uppdrag att se på för och nackdelarna
med en eventuell ändrad länstillhörighet (se Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2004-05-05).
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164/1999

Motion – utforma tjänstegarantier för all kommunal verksamhet.
Yngve Nilsson (s) har inlämnat en motion där han föreslår att det
utformas tjänstegarantier för all kommunal verksamhet, att förslag till
beslut skall föreläggas fullmäktige i juni 2000 samt att
förvaltningsledningen får i uppdrag att utforma regler för utvärdering av
tjänstegarantierna.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige överlämnade ärendet till ledningskontoret för
handläggning (se fullmäktiges protokoll § 48/1999).
2. Fullmäktiges presidium överlämnar ärendet till
ekonomiberedningen, senare till tillväxtberedningen, vård- och
omsorgsberedningen för beredning (se Carin Walldins skrivelse
1999-10-18).
3. Socialchef Gert Persson föreslår att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden avger följande svar på motionen:
Nämndens resultatmål är att individuella garantier skall finnas
utarbetade år 2003 inom Socialkontorets, Handikappomsorgens
respektive Äldreomsorgens verksamheter. Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden kommer hösten 2002 att utarbeta
garantierna. Motionen anses därmed besvarad för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde (se Gert Perssons
tjänsteutlåtande 2002-06-05).
4. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår fullmäktige
följande svar på motionen: Nämndens resultatmål är att individuella
garantier skall finnas utarbetade år 2003 inom Socialkontorets,
Handikappomsorgens respektive Äldreomsorgens verksamheter.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden kommer hösten 2002 att
utarbeta garantierna. Motionen anses därmed besvarad för
omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde (se
omsorgs- och arbetsmarkandsnämndens protokoll § 74/2002).
5. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till övriga
förvaltningar (se kommunstyrelsens protokoll § 162/2002).
Ärendet tas upp i kommunstyrelsen för en direktivdiskussion.
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548/2001

Motion om principer för föreningsbidrag.
Motionärerna Åke Berglund Kd och Stig Jonsson s föreslår att ideella
föreningar befrias från tillståndsavgifter och anslutningsavgifter för
vatten och avlopp för att bedriva verksamhet som riktas till barn och
ungdomar.
Motionärerna pekar på alla goda ideella insatser och kommunens
begränsade möjligheter att ge bidrag.
Intäkterna för tillstånd och anslutningsavgifter budgeteras av andra
förvaltningar vilket gör det svårt att vid budgeteringstillfället beräkna
vad en befrielse enligt ovan kommer att kosta i form av minskade
intäkter.
En framkomlig väg är att budget för föreningsstöd ökas och att en
policy utarbetas vilka tillstånd och anslutningsavgifter som skall
bekostas av kommunen.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige uppdrar till fullmäktiges presidium att fördela motionen
(se fullmäktiges protokoll § 101/2001).
2. Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg föreslår att utbildningsoch kulturnämnden får möjlighet att disponera föreningsstöden även
till att helt eller delvis bekosta tillståndsavgifter och
anslutningsavgifter. Uttala att ökat anslag till föreningsstöd är
mycket angeläget (se Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande
2002-03-01).
3. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige bifaller
motionen och uppdrar till förvaltningen att utarbeta riktlinjer för
dessa bidrag som inarbetas i bidragsnormerna enligt Berndt
Nordbergs förslag (se utbildnings- och kulturnämndens protokoll
§ 36/2002).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Uppdra
till utbildnings- och kulturnämnden att behandla ansökningar om
bidrag till anslutningsavgifter från föreningar inom nämndens
ansvarsområde, som föreningsstöd. Motionen är därmed besvarad
(se kommunstyrelsens protokoll § 147/2002).
5. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för vidare utredning (se
fullmäktiges protokoll § 68/2002).
Ärendet tas upp i kommunstyrelsen för en direktivdiskussion.
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ÄRENDE 18
Ansökan om bidrag från Hudiksvalls Kattsamarit.
Hudiksvalls Kattsamarit ansöker om bidrag med 6 000 kronor till
driftens av föreningens katthem.

ÄRENDE 19
Ansökan om bidrag från Gnarpsviljan.
Ideella föreningen Gnarpsviljan ansöker om bidrag till bygglovsavgiften
för tillbyggnad av omklädningsutrymmen, duschar och toaletter i
anslutning till Gnarpsviljan och Gnarps skolas gymnastiksal.
Bygglovsavgiften är 2 340 kronor.

ÄRENDE 20

245/2003

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

ÄRENDE 21

517/2003

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

ÄRENDE 22
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Stig Eng (c) kommunstyrelsens ordförande:
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 32-39/2004.
Personalutskottets §§ 15-22/2004.
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Kaj Engström, avfalls- och VA-chef
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp dnr 116/2004.
Anslutning till kommunalt vatten dnr 62/2004.

ÄRENDE 23
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Svenska kommunförbundets cirkulär:
2004:33 Hantering av rättstvister.
2004:34 Vårpropositionen 2004.
2004:36 Kombinationsutbildning – tidsbegränsad utbildningssatsning
2004-2005.
Hudiksvalls kommun, kommunstyrelsen: § 58/2004 Förslag till
styrgrupp för kommunens miljömålsarbete.
Kommunförbundet Gävleborg: Protokoll § 26/2004 Skrivelse om
Prospekt aktier i Norrsken AB.
Krisberedskapsmyndigheten: Nya villkor för samhällets krisberedskap
KBM:s underlag inför 2004 års försvarsbeslut.
Nordanstigs Bostäder AB: Protokoll 2004-03-18.
Komrev, revisionen: Granskningsrapport för kännedom om granskning
av lönesättning i skolan i Nordanstigs kommun.
Granskning av årsredovisningen 2004 i Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 24
Kurser och Konferenser.
Följande inbjudning har inkommit:
Konferens om bidrag till lokal och kommunal naturvård. Stockholm 15
juni. 1 750 kronor.

ÄRENDE 25
Information.
Inbjudan från vänorten Holeby kommune i Danmark.
Information om Harmångersån.

