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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Hans-Åke Bergman (c).

ÄRENDE 2
Information om färdtjänstrapport.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Britt-Marie Sjölund informerar
kommunstyrelsen om en färdtjänstrapport som utarbetats i SNACKprojektet.

ÄRENDE 3
Ekonomirapport.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar om det ekonomiska
utfallet per februari 2004.

ÄRENDE 4
Årsredovisning 2003 för kommunstyrelsen.
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisning 2003 för
kommunstyrelsens verksamheter.

ÄRENDE 5
Information om Årsredovisning 2003 för koncernen.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar om årsredovisning
2003 för hela koncernen. Årsredovisningen ska antas av
kommunstyrelsen i april.
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ÄRENDE 6
Tillägg till investeringsbudget 2004.
Ekonomikontoret har sammanställt äskanden för tilläggsbudget 2004
för redan beslutade investeringsprojekt under 2003 men ännu inte
avslutade.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
godkänner ansökan om tillägg för investeringsbudget avseende ej
avslutade projekt: Reservkraftverk 115 tkr. Utredning borrhål
Hassela 139 494 kronor. Vattenreningsutrustning 644 tkr. Ombyggnad
Hagängsgården etapp 1 del 1 980 031 kronor. Sängar Bållebo
62 961 kronor. Trygghetslarm 237 tkr. (Se Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2004-03-02.)

ÄRENDE 7

76/2004

Ansökan om borgen från Bergsjö IF.
Bergsjö IF har inkommit med ansökan om förlängning av kommunal
borgen för ett tio-årigt banklån om totalt 450 tkr.
Bergsjö IF har tidigare beviljats kommunal borgen för ett lån på 450 tkr
för färdigställande av omklädningsrum, klubbstuga och kansli vid nya
fotbollsplanen i Bergsjö samt byggande av klubbstuga vid Älvåsen i
Hassela. Bergsjö IF har på senare år gjort om detta lån till en
checkräkningskredit på 300 tkr.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår kommunstyrelsen att
fullmäktige upphäver tidigare beslutad kommunal borgen fullmäktiges
beslut § 5/1994. Bevilja Bergsjö IF kommunal borgen för ett banklån på
300 tkr tidsbegränsat till max 10 år. Uppdra till firmatecknarna att
underteckna borgensförbindelsen (se Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2004-03-01).

ÄRENDE 8

45/2004

Löneväxling till pension.
Personalkontoret har utarbetat ett förslag till policy för löneväxling till
pension.
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FORTS. ÄRENDE 8
Beslutsunderlag
1. Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar
personalutskottets förslag till policy för löneväxling till pension (se
personalutskottets protokoll § 1/2004).
2. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet tas upp på
kommunstyrelsens nästa sammanträde i avvaktan på central
samverkan (se kommunstyrelsens protokoll § 34/2004).

ÄRENDE 9

77/2004

Näringslivsorganisation i Nordanstigs kommun.
I budget för 2004 finns upptaget medel för en kommunal
näringslivsorganisation i första hand fram till 31 december 2006.
Det delvis EU-finansierade näringslivsprojektet ”En dörr in” kommer
från och med 1 april 2004 att under kommunstyrelsens ansvar ingå
som ordinarie organisation. Organisationen/avdelningen skall ansvara
för stöd till etablerade företag i förnyelse och förändring,
nyföretagarverksamhet, innovation, etableringar, nätverk för större
företag, marknadsföring av kommunen och befolkningsökning.
Organisationen skall aktivt delta i infrastrukturplanering,
byggnadsplanering och markplanering samt tillsammans med
informationsansvarig verka för en bra information om/från kommunen
samt verka för en förbättring av kommunens attraktionskraft.
Organisationen utgör navet i en samlad näringslivssatsning.
Målet är att bibehålla, utveckla och stärka de positiva effekterna som
uppnåtts de senaste åren genom bl. a. Nordanstigs Utvecklings arbete.
Beslutsunderlag
Se kommunchef Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2004-02-27.
Förslag till beslut
Anta samarbetsavtal för näringslivsorganisation mellan Nordanstigs
kommun och Nordanstigs företagarförening.
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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 11
Redovisning av arkivverksamheten.
Kommunchef Thord Wannberg informerar om utvecklingen i
arkivverksamheten.

ÄRENDE 12

179/2001

Motion om gatubelysning i kommunen.
Börje Lindblom (fp) har lämnat en motion om gatubelysning i
kommunen. Han har genom vägverket fått veta att de på grund av
trafiksäkerhetsskäl anordnar gatubelysning i hela kommunens
centralorter där vägverket ansvarar för vägarna.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till fullmäktiges presidium
för fördelning (se fullmäktiges protokoll § 41/2001).
2. Se Mats Sahlins tjänsteutlåtande 2002-05-27.
3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för en
kostnadsberäkning per centralort (se kommunstyrelsens protokoll
§ 144/2002).
4. Se Va-Renhållningschef Kaj Engströms tjänsteutlåtande
2004-02-19.

ÄRENDE 13

516/2002

Motion om egen telefon på äldreboende.
Ivar Broberg (fp) har lämnat en motion där han föreslår att patienter på
Bållebo korttidsavdelning får möjlighet till egen telefon på sina rum.
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FORTS. ÄRENDE 13
Beslutsunderlag
1. Verksamhetschef Margaretha Larsson föreslår att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden äskar investeringsmedel (175 tkr) från
kommunstyrelsen till kostnaderna för komplettering av fastighetsnät,
inköp av telefoner samt anslutningsavgifter för 48 jack (se
Margaretha Larssons tjänsteutlåtande 2004-02-06).
2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att
kommunstyrelsen beviljar 175 6000 kronor i investeringsmedel till
kostnader för komplettering av fastighetsnät, inköp av telefoner
samt anslutningsavgifter för 48 jack på Bålle korttidsavdelning.
Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 14
Information om ny räddningstjänstplan.
Räddningschef Lennart Juhlin besöker kommunstyrelsen och
informerar om den nya räddningstjänstplanen.

ÄRENDE 15
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Stig Eng (c), kommunstyrelsens ordförande:
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 16-25/2004.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 5/2004.
Personalutskottets protokoll 2004-01-23.

ÄRENDE 16
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Svenska kommunförbundets cirkulär:
2004:12 Rengöring/sotning enligt lagen om skydd mot olyckor.
2004:13 Finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet.
2004:21 Arbetsmiljöverkets verksamhetsprogram 2004-2006.
Nordanstigs Bostäder AB: Protokoll 2004-01-13 och 2004-02-05.
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FORTS. ÄRENDE 16
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Protokoll 2004-01-28.
Beslut i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Ansökan om
bidrag från Radiakgruppen.
Domstolsverkets skrivelse till regeringen om tingsrättsorganisationen.

ÄRENDE 17
Information.

