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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Ulf Lövgren (s).

ÄRENDE 2

11/2006

Ekonomirapport.
Ekonomikontoret föredrar det ekonomiska utfallet per oktober för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 3

424/2006

Delårsbokslut 2 – analys av underskott.
I samband med delårsbokslut 2 per augusti 2006 för
kommunstyrelsens verksamheter beslutade kommunstyrelsen att
uppdra till kommunchef Thord Wannberg att redovisa en analys av det
prognostiserade underskottet samt ett åtgärdsprogram.
Beslutsunderlag
Kommunchef Thord Wannberg föreslår att förutom preliminärt anslaget
396 tkr, ytterligare 206 tkr anslås för att täcka det prognostiserade
underskottet. Kostnaden täcks av härför avsedda medel (Thord
Wannbergs tjänsteutlåtande 2006-11-02).

ÄRENDE 4

129/2006

Ersk-Matsgårdens framtida underhåll.
Vid antagandet av Stiftelsen Ersk-Matsgårdens årsredovisning för 2005
beslutade kommunstyrelsen uppdra till styrelsen för Ersk-Matsgården
att till kommunstyrelsens möte i juni redovisa ett förslag till åtgärdsplan
för att stiftelsen ska kunna redovisa ett positivt resultat.
Stiftelsens ordförande Boerje Bohlin (s) besökte kommunstyrelsen och
redogjorde de ekonomiska förutsättningarna för stiftelsen samt det
behov av underhåll som finns inom de närmaste åren.
Ersk-Matsgården är med på världsarvslistan, en av två objekt i
kommunen samt på kulturarvslistan, en av sex objekt i Hälsingland.
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FORTS. ÄRENDE 4
Historik
Kommunstyrelsen uppdrar till Styrelsen för Ersk-Matsgården att till
kommunstyrelsens möte i oktober 2006 redovisa en handlingsplan med
kostnadskalkyl på framtida underhålls- och driftsbehov på ErskMatsgården (kommunstyrelsens protokoll § 130/2006).

ÄRENDE 5

360/2006

Inventering och riskbedömning av kommunala deponier.
VA-Renhållningschef Kaj Engström har tidigare i kommunstyrelsen
informerat om nedlagda deponier (industri- och kommunala
avfallsdeponier) som enligt SNFS1991:3 ska ”redovisas och
riskbedömas av den berörda kommunen”. Det framgår även av
Naturvårdsverkets kvalitetsmanual för efterbehandling att arbetet med
att inventera och riskbedöma deponier är ett kommunalt ansvar.
Länsstyrelsen Gävleborg har därför i egenskap av miljöövervakare och
tillsynsmyndighet initierat ett projekt med att inventera och riskbedöma
deponier.
Projektet kommer att ha följande upplägg; en projektledare anställs via
Länsstyrelsen som inventerar Gävleborgs kommuner, undersökningen
skall ske efter en vedertagen metod (MIFO-modellen), för att få samma
bedömning som i andra län. Kommunerna delar på projektets kostnad
utifrån det arbete som läggs ner i varje kommun.
Arbetet beräknas komma igång under 2007, och förslagsvis bör det
finansieras centralt via kommunstyrelsen, kostnaden bör inte bli så stor
med detta upplägg.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till VA-Renhållningschef Kaj
Engström att presentera en kostnadskalkyl med inriktningen att
kommunen deltar i projektet (kommunstyrelsens protokoll § 174/2006).

ÄRENDE 6

Kl. 10:00

Information om kommunens yttre miljö.
Näringslivschef Anders Nordén besöker kommunstyrelsen och
informerar om kommunens yttre miljö.
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ÄRENDE 7
Budget 2007 för kommunstyrelsens verksamheter.
Budgetberedningen har sammanställt förslag till budget för
kommunstyrelsens verksamheter för år 2007.

ÄRENDE 8
Organisation av ambulansen.
Ambulanssjukvården i Gävleborg har väckt frågan om övertagande av
ambulansverksamheten i egen regi i Nordanstig. Kommunchefen och
personalchefen har upprättat förslag i ärendet.
Personalutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Avtalet mellan landstinget och Nordanstigs kommun om
ambulansen upphör 2006-12-31, under förutsättning att landstinget
övertar ambulansverksamheten i Nordanstig i egen regi fr.o.m.
2007-01-01.
2. Övertagandet sker genom verksamhetsövergång med tillämpning
av reglerna i Lagen om anställningsskydd, § 6 b).
3. Hyresavtal upprättas mellan landstinget och Nordanstigs Kommun
avseende lokaler för ambulansverksamheten i brandstationen i
Jättendal.
4. Ev. samverkansfrågor regleras genom överenskommelse mellan
kommunen och Ambulanssjukvården Gävleborg.

ÄRENDE 9
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda.
Enligt av fullmäktige antagna arvodesbestämmelser för förtroendevalda
gäller bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda (PBF).
Dessa bestämmelser skall kompletteras med vissa beslut.
Personalchefen har i tjänsteutlåtande 2006-09-25 upprättat förslag till
beslut i dessa frågor.
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FORTS. ÄRENDE 9
Personalutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Utse kommunstyrelsen till kommunens pensionsmyndighet.
2. För tillämpningen av PBF § 10 mom.3 gäller att talet x skall utgöra
2 prisbasbelopp.

ÄRENDE 10

433/2006

Granskningsrapport: Granskning av information i lönesystemet i
Nordanstigs kommun.
Revisionen har lämnat en rapport ”Substansgranskning av information i
lönesystemet”. Kommunstyrelsen har uppdragit åt kommunchefen att
utarbeta förslag till yttrande över revisionsrapporten.
Personalkontoret har på uppdrag av kommunchefen utarbetat förslag
till kommentarer till rapporten.
Personalutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna kommentarer till revisionsrapporten enligt personalkontorets
förslag.

ÄRENDE 11

432/2006

Granskningsrapport: Granskning av kommunstyrelsens
ansvarsutövning 2005 i Nordanstigs kommun.
Revisionen har lämnat en rapport ”Granskning av kommunstyrelsens
ansvarsutövning 2005 i Nordanstigs kommun”. Kommunstyrelsen har
uppdragit åt kommunchefen att utarbeta förslag till yttrande över
revisionsrapporten.
Beslutsunderlag
Kommunchef Thord Wannberg har lämnar förslag till kommentarer till
revisionsrapporten.
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517/2005

Gemensam inköpsorganisation i Gävleborgs län.
Diskussioner har förts 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 har delgetts kommunstyrelserna i
ägarkommunerna. Kommunstyrelsen har tidigare ställt sig positiv till en
sammanslagning av inköpsorganisationerna Inköp Hälsingland och
Inköp Gästrikland. En ny förbundsordning har nu lagst fram till
fullmäktige i respektive kommun för antagande.
Beslutsunderlag
Ett nytt kommunalförbund, Kommunalförbundet Inköp Gävleborg,
bildas och ersätter Kommunalförbunden Gästrike Inköp och Inköp
Hälsingland genom att förbundsordning och tolkningsdokument
godkännes i respektive fullmäktige. För år 2007 finansieras det nya
förbundet enligt den budget som fastställt av Gästrike Inköp och Inköp
Hälsingland. Denna budget finansierar även avvecklingen av
nuvarande förbund (Skrivelse med förslag från Inköp Hälsingland och
Gästrike Inköp).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Ett nytt kommunalförbund, Kommunalförbundet Inköp Gävleborg,
bildas och ersätter Kommunalförbunden Gästrike Inköp och Inköp
Hälsingland genom att förbundsordning och tolkningsdokument
godkännes i respektive fullmäktige.
2. För år 2007 finansieras det nya förbundet enligt den budget som
fastställt av Gästrike Inköp och Inköp Hälsingland. Denna budget
finansierar även avvecklingen av nuvarande förbund.

ÄRENDE 13

476/2006

Sammanträdesdatum 2007.
Kommunstyrelsen ska fastställa sammanträdesdagar för 2007.
Ledningskontoret har sammanställt ett förslag till sammanträdesdagar
för kommunstyrelsen och fullmäktige.
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FORTS. ÄRENDE 13
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fastställa följande datum för sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
under 2007:
18 januari
22 februari
15 mars
19 april
24 maj
14 juni
13 september
11 oktober
8 november
22 november
13 december
14 juni och 13 december planeras halva dagen för styrning, ledning
och uppföljning.
Uppdra till kommunstyrelsens presidium att upprätta planering för
kommunstyrelsens verksamhetsår 2007.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa följande datum för sammanträdesdagar för fullmäktige under
2007:
5 februari
2 april
7 maj
11 juni
1 oktober
29 oktober
26 november
10 december
Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning och
Sundsvalls Tidning.
Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2007.
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405/2006

Ansökan om vägbelysning i Baståsen.
Baståsens vägsamfällighet arbetar för möjligheten till vägbelysning i
området. Belysning, stolpar och montering av 34 ljuspunkter på en
sträcka av 1 200 meter, finansierar vägsamfälligheten själva.
De ansöker om att kommunen tar ansvar för driftkostnaden av
belysningen.
Historik
Arbetsutskottet beslutar remittera ärendet till tekniska kontoret för
yttrande (arbetsutskottets protokoll § 5/2006).
Beslutsunderlag
VA-Renhållningschef Kaj Engström föreslår att kommunen övertar drift
och skötsel av anläggningen när den är anlagd, slutbesiktigad och
godkänd av våra entreprenörer Fortum belysning (Kaj Engströms
tjänsteutlåtande 2006-10-13).
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner
det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunen övertar drift och skötsel av anläggningen för vägbelysning i
Baståsen när den är anlagd, slutbesiktigad och godkänd av våra
entreprenörer Fortum belysning.

ÄRENDE 15

474/2006

Ansökan om bidrag till grundbok om hälsingegårdarna.
Kirsten Bjerknes, Trönödal, ansöker om bidrag till en grundbok om
hälsingegårdarna.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar avslag på ansökan.
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FORTS. ÄRENDE 15
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avslå ansökan om bidrag från Kirsten Bjerknes.

ÄRENDE 16

473/2006

Projekt ”Affär på landet” i Gävleborgs län.
Ansökan har inkommit från FLF Service AB, om fortsatt finansiering till
Projektet Affär på landet. Projektet som tidigare har förlängts till och
med 31 december 2006, kommer även att löpa vidare under 2007.
Projektet har finansierats Länsstyrelsen, FLF och medverkande
kommuner i Gävleborgs län.
Tre butiker i Nordanstigs kommun är med i projektet; Noels Närbutik i
Strömsbruk, Kajutan i Stocka samt Ilsbo Bensin och service. Vid en
förlängning av projektet blir kommunens medfinansiering 10 tkr per år
för varje butik.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja fortsatt finansiering av Projektet Affär på landet, med 10 tkr för
år 2007 för de tre medverkande butikerna Noels Närbutik i Strömsbruk,
Kajutan i Stocka samt Ilsbo Bensin och service.
Jäv
Sven-Erik Sjölund (s) anmäler sig jävig och deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 17

475/2006

Ansökan om bidrag från PRO Stocka-Ström-Harmånger.
PRO Stocka-Ström-Harmånger firar 60-årsjubileum år 2006.
Föreningen ansöker om bidrag med 5 000 kronor för att kunna fina
detta.
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FORTS. ÄRENDE 17
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avslå ansökan om bidrag från PRO Stocka-Ström-Harmånger.

ÄRENDE 18
Delgivningar.
Följande delgivningar har inkommit:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
2006:64 Fördelning av betalningsansvar för Ädelpersonalens
avtalspensioner.
2006:67 Överenskommelse om vissa ändringar i AB 05.
2006:70 Budgetförutsättningar för åren 2007-2009.
2006:71 BEA 06 – Arbetstagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder.
Aktuellt om skola och barnomsorg.
Ledningskontoret: Remissyttrande gällande programmet Mål 2 Norra
Mellansverige.
Handikapprådet har besökt arbetsutskottet.
Nordanstigs Bostäder: Protokoll 2006-10-19.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Protokoll 2006-10-18.
Inköp Hälsingland: Protokoll 2006-08-22.
Hälsingerådet: Protokoll 2006-10-11.
Länsstyrelsen Gävleborg: Beslut om framtagande av underlagsmaterial
till informationsskyltar på ön Gran.
Namninsamling: Vi säger Nej till ett av oss själva finansierat kommunal
vatten och avlopp i Sörfjärden samt reningsverk på Klasudden.

ÄRENDE 19
Delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 105-113/2006.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 18-19/2006.
Arbetsutskottets protokoll § 10/2006.
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16/2006

Kurser och konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
Genombrott förmänskliga rättigheter. Ett seminarium om
handikappfrågor. 1 december i Stockholm. Kostnadsfritt.
Politiska partier också i framtiden?
Kommun- och landstingsdagarna vid Uppsala universitet 11-12 januari
2007. 4 800 kronor.

ÄRENDE 21

9/2006

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.

