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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Börje Lindblom (fp).

ÄRENDE 2

kl. 08:15

Besök av Nordanstigs Utveckling.
Alf Bohlin besöker kommunstyrelsen.

ÄRENDE 3

494/2005

Budget 2006 för kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen har i § 225/2005 antagit ett förslag till budget 2006
för kommunstyrelsens verksamheter. Efter kommunstyrelsens beslut
har budgeten justerats med ramförflyttningar och kapitalkostnader.
Historik
Se kommunstyrelsens beslut § 225/2005.
Beslutsunderlag
Kommunchef Thord Wannberg föreslår att kommunstyrelsen beslutar
anta budget 2006 inkl. kapitalkostnader se kommunstyrelsens
nämndbudget 2006 (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2005-11-23).

ÄRENDE 4

513/2005

Budget 2006 och verksamhetsplan 2007-2008.
Budgetberedningen, ekonomikontoret, kommunstyrelsen, omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden och utbildnings- och kulturnämnden har
utarbetat förslag till budget 2006 och verksamhetsplan för 2007-2008.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll § 124/2005.
2. Utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 119/2005.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 225/2005.
4. Budgetberedningens protokoll § 48/2005.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2005-11-23

4 (16)

FORTS. ÄRENDE 4
5. Ansvarsfördelning i budget 2006 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2005-11-22).
6. Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål (Stig Engs (c)
skrivelse 2005-11-22).

7. Nämndernas uppdrag och mål (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2005-11-24.
8. Investeringsbudget 2006 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2005-11-21).
9. Investeringsbehov 2006 (Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
protokoll § 125/2005).
Förslag till beslut
Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
1. Utbildning & Kultur tilldelas 163 347 tkr inklusive den post på 200 tkr
avseende missad post i budgetarbetet.
2. Nämndernas tilldelas följande ramar 2006 (tkr)
Budget 2006

Kommunstyrelsen Utbildning
& Kultur

Omsorg &
Arbetsmarknad

Intäkter

54905

133060

78155

Kostnader

12120

176412

164292

Därav
kapitalkostnader

60710

217615

156905

127735

527087

399352

Nettokostnad

3. Verksamhetsplan 2007- 2008 Nettokostnad exkl kpk (tkr)
2007
Summa
verksamhetskostnader

386900

2008
391300
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4. Fördela 2006 års investeringsvolym ( 11 000 tkr) enligt följande
Omsorg & Arbetsmarknad
Ärendehanteringssystem

1 000 tkr

Utbildning & Kultur
Utemiljö skolor/förskolor
Bergsjö bibliotek handikappanpassning
mm
Gnarps

150 tkr
70 tkr

Gnarps skola anpassning verksamhet

240 tkr

Gnarps bibliotek belysning
Backens skola kemisal
Ilsbo skola staket och grindar

20 tkr
100 tkr
25 tkr

Harmångers bibliotek mm
Kommunstyrelsen
Va ledningar
Tjärnvik

45 tkr
1 700 tkr
4 000 tkr

Reinvesteringar 300 tkr till vardera nämnd
Kommunstyrelsen ospecificerat att fördela på objekt

900 tkr
2 750 tkr

5. Budget 2006 beräknas utifrån ett antagande att Nordanstigs
kommun har 9809 invånare den 1 november 2005.
6. anta att beräkningsgrunden för 2006 – 2008 utgörs av en
befolkningsminskning på 75 personer per år.
7. Höja avfallstaxan med 165.-/ton fr o m 060101
8. Höja taxan för insamling av hushållssopor med 7 % fr o m 060101
9. Höja taxan för slamtömning av externa brunnar med 20 % fr o m
060101
10. Höja Va-taxans lägenhetsavgift med 100.- fr o m 060101 (se
budgetdokument).
11. Utöka kommunfullmäktiges finansiella mål med att
Samtliga investeringar skall finansieras med egna medel
Kommunens låneskuld skall minskas med minst 6 % per år
(Budgetberedningens protokoll § 48/2005.)
12. I övrigt anta förslag till budget 2006 och verksamhetsplan för 20072008.
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Sammanställning av motförslag
1. Utbildnings- och kulturnämnden äskar 180 tkr ytterligare i nettoram
(utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 119/2005).
2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden äskar investeringsmedel
för äldreomsorgen med totalt 396 tkr (omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens protokoll § 125/2005).
3. Ledningsgruppen äskar att investeringsbudgeten utökas till
15 000 tkr med fördelning enligt Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2005/11/21.
Sammanställning av övriga förslag
1. Ansvarsfördelning i budget 2006.
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta att
anta nedan ansvarsfördelning i Budget 2006:
1. Kommunfullmäktige beslutar om respektive nämnds uppdrag/mål
samt resurstilldelning.
2. Nämnden fördelar uppdrag/mål samt resurser på
programpunkter. Nämnden kan under löpande budgetår omfördela
uppdrag samt resurser inom nämndens ansvarsområde om så
krävs för att uppfylla fullmäktiges uttalade uppdrag.
3. Förvaltningschefen kan inom löpande budgetår omfördela
uppdrag samt resurser inom respektive programpunkt om så krävs
för att uppfylla nämndens uttalade uppdrag. (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2005-11-22.)
2. Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta
fullmäktiges övergripande verksamhetsmål:
1. Alla verksamheter, som kommunen ansvarar för, ska arbeta för
att ge medborgarna trygghet och visa respekt för individens behov
och önskemål.
2. Befolkningsutvecklingen ska vändas i positiv riktning.
3. Alla elever ska lämna grundskolan med godkända betyg.
4. Sjukfrånvaron ska minskas på kommunens arbetsplatser.
5. Alla, i kommunen ansvariga ska arbeta för att Nordanstig ska
ingå som en kommun i en framtida Norrlandsregion. (Stig Engs (c)
skrivelse 2005-11-22.)
3. Nämndernas uppdrag och mål.
Kommunstyrelsen föreslås föreslå kommunfullmäktige besluta:
Tilldela kommunstyrelsen som nämnd uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid 15-19 i Budget 2006 samt Vp 2007-2008.
Tilldela utbildnings- och kulturnämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid 20-23 i Budget 2006 samt Vp 2007-2008.
Tilldela omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden uppdrag, mål samt
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resurstilldelning enligt sid 24-25 i Budget 2006 samt Vp 2007-2008.
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2005-11-24.)

ÄRENDE 5

521/2005

Organisationsanalys tekniska avdelningen.
Kommunstyrelsen har uppdragit till personalutskottet att genomföra en
genomlysning av tekniska avdelningen. Till detta uppdrag har anlitats
en konsult.
Beslutsunderlag
1. Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar förslagen i
konsultrapporten, kapitel 17 Förslag med tillägget. Utreda framtida
driftformer för bredband och fjärrvärme (personalutskottets
§ 53/2005).
2. Teknisk samordnare Göran Norling föreslår att kommunstyrelsen
beslutar
1. Förändra tekniska kontorets nuvarande ”mellanställning” mellan
kommunens förvaltningar och Nordanstigsbostäder genom att
förtydliga bostadsbolagets direkta förvaltningsansvar mot
förvaltningarna. Upprätta en lista över vilka frågor som ska
handläggas av bostadsbolaget respektive tekniska kontoret.
2. För över budget och allt ansvar för externt hyrda lokaler till
respektive förvaltning. Upprätta en lista över vilka frågor som i
någon form kan handläggas av tekniska kontoret.
3. Gör Kost och städ till en självständig enhet under
kommunstyrelsen från 2006. Ge ledningen för Kost och städ i
uppdrag att utreda möjligheterna att utvecklas mot att bli en intern
kundfinansierad verksamhet som finansieras av förvaltningarna
som köper tjänsterna från 2007. Ge ledningen möjlighet att ta in
externt stöd med kompetens inom kost och städ i utredningsarbetet.
4. Fortsätt planeringen av samverkan av förvaltning och drift av
MittSverigevatten.
5. Undersök möjligheterna att utöka samverkan inom
renhållningsområdet.
6. Utreda framtida driftformer för bredband och fjärrvärme.
7. Bygg upp ett ”nytt” tekniskt kontor som en samordnad strategisk
resurs i planerings och teknikfrågor med ett tydligt uppdrag och
tydliga ansvarsområden för personalen. Kompetens och bemanning
anpassas till det förändrade uppdraget. (Göran Norlings
tjänsteutlåtande 2005-11-22).
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520/2005

Verksamhetsövertagande av ambulansen i Nordanstig.
Ambulanssjukvården i Gävleborg har väckt frågan om övertagande av
ambulansverksamheten i egen regi i Nordanstig. Enligt avtal mellan
Landstinget Gävleborg och Nordanstigs kommun ombesörjer och
ansvarar kommunen för ambulanstransporterna. Personalen är anställd
av Nordanstigs kommun.
Överläggningar har genomförts mellan Nordanstigs kommun och
Ambulanssjukvården Gävleborg.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Thord Wannberg och personalchef Jan Nilssons
tjänsteutlåtande 2005-11-11.
2. Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att
Avtalet mellan landstinget och Nordanstigs kommun om
ambulansen upphör 2005-12-31 under förutsättning att landstinget
övertar ambulansverksamheten i Nordanstig i egen regi från och
med 2005-01-01.
Övertagandet sker genom verksamhetsövergång med tillämpning
av reglerna i Lagen om anställningsskydd, § 6b.
Hyresavtal upprättas mellan landstinget och Nordanstigs kommun
avseende lokaler för ambulansverksamheten i brandstationen i
Jättendal.
Ev. samverkansfrågor regleras genom överenskommelse mellan
kommunen och Ambulanssjukvården Gävleborg (Personalutskottets
protokoll § 55/2005).

ÄRENDE 7

214/2004

Utveckling av Tjärnviks industriområde.
Kommunstyrelsen har tidigare informerats om lägesbeskrivningen för
projektets fortgång när det gäller utvecklingen av Tjärnviks
industriområde. I projektet ingår en utbyggnad av väg inom en
femårsperiod. För det krävs det att kommunen tillsammans med
industrierna lånar ut sammanlagt åtta miljoner kronor till Vägverket som
senare betalas tillbaka.
Kommunstyrelsen har att föreslå fullmäktige att bevilja utlåning av
medel till Vägverket fram till år 2007 för utbyggnad av väg i Tjärnviks
industriområde samt att inarbeta utlåningskostnaden i budget för 2006.
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Historik
1. 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 (kommunstyrelsen protokoll § 92/2004).
2. Godkänna ansökan om projekt för miljöanpassad
transportknutpunkt i Norrhälsingland. Avtalet ska medföra att
medfinansiärdelen av eventuella överkostnader delas av övriga
aktörer. Uppdra till kommunchef Thord Wannberg och Stig Eng (c)
att söka investeringsstöd från länsstyrelsen med minst 2 miljoner
kronor. Inarbeta driftkostnaden på 2 miljoner kronor i 2006 år
budget (kommunstyrelsens protokoll § 144/2004).
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ekonomichef Margareta
Tamm Persson att verkställa utlåningen av högst 2 mkr till
Vägverket fram till år 2007 för utbyggnad av väg i Tjärnviks
industriområde samt att inarbeta utlåningskostnaden i budget för
2006 (kommunstyrelsens protokoll § 165/2005).

ÄRENDE 8

412/2005

Revidering av färdtjänstregler.
Trafikgruppen, utsedd av kommunstyrelsen, har sammanställt ett
förslag till reviderade färdtjänstregler.
Förslaget har remitterats till pensionärsorganisationerna och
handikapporganisationerna för yttrande. Trafikgruppen har
sammanställt remissyttrandena och lämnar ett förslag till beslut.
Historik
1. Trafikgruppen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
beslutar fastställa reviderade tillämpningsföreskrifter att gälla från 1
januari 2006. Bedömningen av färdtjänstärenden förs över till XTrafik från 1 januari 2006.
2. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till
pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna.
Yttrande till kommunstyrelsen senast 1 november 2005
(kommunstyrelsens protokoll § 183/2005).
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Beslutsunderlag
Trafikgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt tidigare
förslag med tillägg:
20 enkelresor till Hudiksvall eller Sundsvalls tätort skall vara kvar.
I tillämpningsföreskrifterna, under rubriken Arbetsresor, stryka
skrivningen och skall vara schemalagd.
I rubriken Begränsningar ändra andra meningen till Antalet resor kan
begränsas beroende på att sjukdomsbilden eller funktionshindrets art
ger resenären olika förutsättningar att nyttja kollektivtrafiken.
(Trafikgruppens anteckningar 2005-11-08).

ÄRENDE 9

413/2005

Förslag till nya taxor för färdtjänst.
Trafikgruppen, utsedd av kommunstyrelsen, har sammanställt ett
förslag till nya taxor för färdtjänst.
Förslaget har remitterats till pensionärsorganisationerna och
handikapporganisationerna för yttrande. Trafikgruppen har
sammanställt remissyttrandena.
Beslutsunderlag
1. Trafikgruppen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
beslutar fastställa följande taxor/egenavgifter att tillämpas från 1
januari 2006:
1 zon
2 zon
3 zon
4 zon
5 zon
6 zon

dag

natt

35
50
70
90
110
130

45
60
80
100
120
140

2. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till
pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna.
Yttrande till kommunstyrelsen senast 1 november 2005
(kommunstyrelsens protokoll § 184/2005).
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414/2005

Förslag till tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst.
Trafikgruppen, utsedd av kommunstyrelsen, har sammanställt ett
förslag till tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst.
Förslaget har remitterats till pensionärsorganisationerna och
handikapporganisationerna för yttrande. Trafikgruppen har
sammanställt remissyttrandena.
Beslutsunderlag
1. Trafikgruppen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
beslutar fastställa tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst att gälla
från 1 januari 2006.
2. Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till
pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna.
Yttrande till kommunstyrelsen senast 1 november 2005
(kommunstyrelsens protokoll § 185/2005).

ÄRENDE 11

516/2005

Närpolisen i Gävleborgs län.
Kl. 13:00
Närpolischef Annika Törnberg besöker kommunen och informerar om
närpolisverksamheten i Nordanstig kl. 13:00 på Bergsjögården. Även
allmänheten är välkommen till detta möte.

ÄRENDE 12

517/2005

Gemensam inköpsorganisation i Gävleborgs län. Kl. 15:00
Kommunstyrelsen har tidigare informerats om diskussioner om en
gemensam inköpsorganisation i länet. En analys av för- och nackdelar
med ett samgående eller fördjupat samarbete mellan
kommunalförbunden Inköp Hälsingland och Gästrike Inköp har
genomförts. Rapporten förordar att en sammanläggning av de båda
inköpsförbunden i Gästrikland och Hälsingland genomförs.
Skriftlig och muntlig information ska delges kommunstyrelserna i
ägarkommunerna. Efter godkännande i respektive kommunstyrelsen
kommer en ny förbundsordning m.m. att läggas fram till fullmäktige i
respektive kommun för antagande.
Göran Karlsson, Inköp Hälsingland besöker kommunstyrelsen.
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518/2005

Samverkan i överförmyndarfrågor.
Överförmyndarverksamheterna i Nordanstigs Sundsvalls och Timrå
kommuner samverkar genom att dels ha ett gemensamt
förvaltningsorgan, dels genom att förtroendevalda har ett nära men ej
formaliserat samarbete.
Överförmyndarverksamheterna i de tre kommunerna anser att ett
gemensamt styrorgan bör skapas.
Kommunstyrelsen informeras i ärendet.

ÄRENDE 14

328/2005

Närvärme Bergsjö.
Kommunstyrelsen har tidigare i § 168/2004 givit Stig Eng (c) och
kommunchef Thord Wannberg uppdraget att tillsammans med Teknik &
Produktion förhandla med Mellanskog om operatörsrollen i framtiden.
Historik
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Stig Eng (c) och kommunchef
Thord Wannberg att fortsätta förhandlingarna med Mellanskog
(kommunstyrelsens protokoll § 96/2005).
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord
Wannberg att genomföra en teknisk och ekonomisk utredning av
utbyggnad med en kompletterande anläggning, så kallad satellit.
Ärendet redovisas på kommunstyrelsens möte i november. I övrigt
godkänna informationen med uppdrag att fortsätta förhandlingarna
(kommunstyrelsens protokoll § 163/2005).
3. Kommunstyrelsen informeras om att förhandlingar med Mellanskog
Bränsle AB genomförs under november 2005 med bl.a. behandling
av förslag till avtal om övertagande och godkänner informationen
(kommunstyrelsens § 234/2005).
Beslutsunderlag
Kommunchef Thord Wannberg och Stig Eng (c) föreslår följande:
1. Nordanstigs Kommun övertar ansvaret för driften av
värmeanläggningen fr.o.m. 20060101.
2. Nordanstigs Bostäder fortsätter som tidigare med driftansvaret för
värmecentralen.
3. Mellanskogs Bränsle AB erlägger som ersättning till Nordanstigs
Kommun 1 189 tkr på tillträdesdagen.
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4. Nordanstigs kommun erlägger 314 tkr för övertagande av
anläggningstillgångar.
5. Kommunen erlägger som köpeskilling för lager( trädbränslen, olja,
m.m.) och inventarier ett belopp som efter inventering fastställes på
tillträdesdagen av parterna.
6. Utsedda förhandlare föreslår kommunstyrelsen godkänna förslaget
till överenskommelse och upprätta avtal.

ÄRENDE 15

401/2005

Köp av fastigheterna Bergsjö Kyrkby 5:7, Bergsjö Berge 4:5 och
Gnarps Böle 1:31.
Vägverket har erbjudit kommunen att köpa mark som vägverket inte
behöver för sin verksamhet.
Fullmäktige har i § 54/2005 beslutat att av Vägverket köpa
fastigheterna Bergsjö Kyrkby 5:7, Bergsjö Berge 4:5 samt Gnarps Böle
1:31 för en fastställd köpesumman av 975 kronor.
Vägverket erbjuder nu kommunen att köpa ännu en fastighet i Hassela.

ÄRENDE 16

514/2005

Remiss Strategi för formellt skydd av skog i Gävleborg.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har utarbetat ett förslag till Strategi för
formellt skydd av skog i Gävleborgs län. Förslaget har skickat på
remiss. Yttranden ska vara länsstyrelsen tillhanda senast 15 december.
Beslutsunderlag
Stig Eng (c) har sammanställt ett förslag till yttrande.
Skickar endast en del av strategin. Om ni vill ta del av hela underlaget
vänligen kontakta Eva Engström.
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515/2005

Sammanträdesdatum 2006.
Kommunstyrelsen ska fastställa sammanträdesdagar för 2006.
Ordförandena i kommunstyrelsen och fullmäktige har sammanställt ett
förslag.
Beslutsunderlag
Fastställa följande datum för sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
under 2006:
19 januari
16 februari
16 mars
20 april
18 maj
15 juni
7 september
12 oktober
9 och 30 november
9 februari och 5 oktober planeras halvdagssammanträde för
visionsdiskussioner.
Uppdra till presidiet att återkomma med en planering för
kommunstyrelsens verksamhetsår 2006.
Föreslår att fullmäktige beslutar
Fastställa följande datum för sammanträdesdagar för fullmäktige under
2006:
6 februari
6 mars
3 april
12 juni
25 september
30 oktober
27 november
18 december
Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning och
Sundsvalls Tidning.
Uppdra till presidiet att återkomma med en planering för fullmäktiges
verksamhetsår 2006.
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25/2005

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

ÄRENDE 19
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 107-109/2005.

ÄRENDE 20
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
2005:96 Olika sätt att hantera tillgångar för pensionsförpliktelser för
kommuner och landsting.
2005:97 Budgetförutsättningar för åren 2006-2009.
2005:98 Norrköping tingsrätts dom i mål nr B 334-04;
Kommunstyrelsens ordförande och förvaltningschef i Finspångs
kommun fälldes för arbetsmiljöbrott.
2005:100 Arbetsdomstolens dom 2005 nr 77 om avsked av enhetschef
som brutit mot LOU i samband med en entreprenadupphandling.
2005:102 Analysrapporten. Produktivitet på andra villkor.
Utbildnings- och kulturnämnden: Ändring i delegationsordning för
nämnden.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden: Ändring gällande
myndighetsutskottet.
Nordanstigs Bostäder AB: protokoll från 2005-10-19.
Kommunalförbundet SAM: Delårsbokslut 2005-08 samt budget för
2006.
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FORTS. ÄRENDE 20
Bokningscentralen i Nordanstig: Årsmötesprotokoll 2005-03-21.
Statens offentliga utredningar SOU 2005:91 Agenda för mångkultur.
Sveriges kommuner och landsting: Miljöledning i praktiken.

ÄRENDE 21

18/2005

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.

