NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 11 augusti 2005 kl. 08:15.
Beräknas vara klart under förmiddagen.
1.

Val av justerare.

2.

Ekonomirapport.

15/2005

3.

Kompetensstegen - ett led i utvecklingen av
kvaliteten i vård och omsorg om äldre.

19/2005

4.

Anpassning av Ilsbo skolas lokaler för
fritidshemsverksamhet.

146/2005

5.

Bredbandsutbyggnad.

330/2005

6.

Inköp Hälsingland - intern kontroll.

333/2005

7.

Ansökan om bidrag från Fäbodbrukare i
Hälsingland.

332/2005

8.

Ansökan om bidrag till Norrlands mineraljakt 2005. 334/2005

9.

Ledamöter i Styrgrupp för Närvårdsutveckling.

331/2005

10.

Busslinje mellan Hassela och Sundsvall.

53/2003

11.

Indragna bussturer Hassela.

329/2005

12.

Närvärme Bergsjö.

328/2005

13.

Remiss över politisk organisation för Landstinget.

335/2005

14.

Utveckling Tjärnviks industriområde.

15.

Projekt Jämrum.

16.

Information och övriga ärenden.

17.

Delegerade ärenden.

18/2005

18.

Delgivningar.

19.

Kurser och Konferenser.

Om Du har frågor om ärendena eller bilagorna 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

15/2005

Ekonomirapport.
Kommunchef Thord Wannberg informerar om det ekonomiska utfallet
per juni 2005.

ÄRENDE 3

19/2005

Kompetensstegen - ett led i utvecklingen av kvaliteten i vård och
omsorg om äldre.
Regeringen inleder nu en flerårig nationell satsning –
Kompetensstegen – ett led i utvecklingen av kvaliteten inom vård och
omsorg om äldre. Under åren 2005-2007 avsätts sammanlagt drygt en
miljard kronor till satsningen. I fokus står kompetensutveckling för
personal.
Historik
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden tog beslut 2004-12-15 § 145
att anmäla intresse till den nationella satsningen samt anmäla
deltagare.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar uppdra till ordförande
Sven-Åke Eriksson (c) att föreslå kommunstyrelsen besluta att
kommunen ansöker om deltagande i satsningen Kompetensstegen.
Ansökan ska vara inskickad senast 1 september 2005 (omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens protokoll § 68/2005).

ÄRENDE 4

146/2005

Anpassning av Ilsbo skolas lokaler för fritidshemsverksamhet.
Utbildnings- och kulturnämnden har ett uppdrag att genomlysa
lokalsituationen i syfte att effektivisera nyttjandet. En arbetsgrupp har
kommit fram till att Ilsbo skola är i behov av åtgärder inför höstterminen
2005. Elevsituationen där är sådan att befintlig barack kan säljas eller
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FORTS. ÄRENDE 4
rivas. Nuvarande verksamheter, träslöjden, och fritidsavdelningen
flyttas in till befintlig huvudbyggnad. Toaletter moderniseras. Kostnaden
för att iordningställa slöjdsal och fritidsavdelning är beräknad till 600 tkr.
Fullmäktige har i § 17/2005 beslutat att utöka investeringsbudgeten
2005 med 500 tkr till totalt 9 200 tkr. Kommunstyrelsen har fått i
uppdrag att fördela beloppet på investeringsprojekt.
Kommunstyrelsen har sedan tidigare 414 tkr kvar att fördela ur
investeringsbudgeten för år 2005.

ÄRENDE 5

330/2005

Bredbandsutbyggnad.
Teknisk samordnare Göran Norling har tidigare informerat om de
sträckor där det har planerats och genomförts läggning av
bredbandskablar under 2004. Några ändringar gjordes under året.
Årskogen i Gnarp, Fiskvik i Bergsjö och Hånick i Harmånger anslöts
under 2005 i stället för de planerade orterna Mellanfjärden i Jättendal,
Älgered i Bergsjö och Vattlång i Ilsbo.
Historik
1. Kommunstyrelsen beslutar att bygga ut telestationerna så att
Älgered, Vattlång och Mellanfjärden kan anslutas till
bredbandsnätet. Uppdra till teknisk samordnare Göran Norling att
utreda möjligheterna att ansluta Edeström och kustorterna
Lönnånger, Hårte, Sörfjärden och Norrfjärden. Redovisa förslaget
på kommunstyrelsens nästa sammanträde. Uppdra till kommunchef
Thord Wannberg att utreda alternativa arbetsformer för
bredbandsverksamheten och redovisa förslaget på
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2005 (kommunstyrelsens
protokoll § 95/2005).
2. Kommunstyrelsen beslutar att påbörja upphandlingen av
ortssammanbindande nät mellan Norrfjärden-Sörfjärden-HårteMellanfjärden. Söka samverkan med andra nätägare. Avstämning
utförs på samtliga bredbandsprojekt. Ärendet om utbyggnad tas upp
för beslut i kommunstyrelsen i augusti 2005. Avvakta med
upphandling av sträckan Harmånger-Lönnånger till
kommunstyrelsens möte i augusti 2005. Ytterligare utreda
möjligheten för Edeström att ansluta till bredbandsnätet
(kommunstyrelsens protokoll § 144/2005).
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333/2005

Inköp Hälsingland - intern kontroll.
Inköp Hälsingland har arbetat fram ett förslag till organisation, rutiner
och kostnader för internkontroll av inköp i kommunerna i Hälsingland.
Förslaget har presenterats för Hälsingerådet som föreslår att Inköp
Hälsingland utarbetar ett nytt förslag som utgår ifrån att internkontrollen
ska genomföras i projektform i en kommun under två år och finansieras
genom ökade medlemsavgifter.

ÄRENDE 7

332/2005

Ansökan om bidrag från Fäbodbrukare i Hälsingland.
Fäbodbrukare i Hälsingland ansöker om bidrag med 5 000 kronor för
att kunna genomföra det årliga evenemanget Fäbodriksdag för landets
fäbodbrukare. Årets Fäbodriksdag genomförs i Hälsingland.

ÄRENDE 8

334/2005

Ansökan om bidrag till Norrlands mineraljakt 2005.
Norrlands Mineraljakt ansöker om bidrag som ska användas till
prispengar för Norrlands Mineraljakt 2005.

ÄRENDE 9

331/2005

Ledamöter i Styrgrupp för Närvårdsutveckling.
Kommunförbundet Gävleborg har beslutat att tillsätta en organisation
för närvårdsutvecklingen i länet. Den ska bestå av politiska företrädare
från de sex närsjukvårdsområdena i länet och ska ansvara för den
fortsatta närvårdsutvecklingen.
Kommunstyrelsen har att utse en representant och en ersättare.
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53/2003

Busslinje mellan Hassela och Sundsvall.
Kommunstyrelsen har utsett en arbetsgrupp för att utreda intresset för
bussturer mellan Hassela och Sundsvall och presentera förslag och
kostnader för kommunstyrelsen.
Historik
1. Arbetsgruppen för Kollektivtrafik Hassela – Sundsvall föreslår att
kommunstyrelsen uppdrar till arbetsgruppen att fortsätta
trafikutredningen och att i samråd med trafikplanerare och
ansvariga politiker, ge ett förslag till kollektivtrafik mellan Hassela
och Sundsvall med kostnadsredovisning (Hans Janssons och Ove
Wallbergs skrivelse 2004-11-17).
2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till arbetsgruppen att fortsätta
trafikutredningen och att i samråd med trafikplanerare och
ansvariga politiker, ge ett förslag till kommunstyrelsen om
kollektivtrafik mellan Hassela och Sundsvall med
kostnadsredovisning (kommunstyrelsens protokoll § 232/2005).
Rapport från arbetsgruppen.

ÄRENDE 11

329/2005

Indragna bussturer Hassela.
Protestlistor har inkommit med anledning av de indragna bussturerna
mellan Hassela och Bergsjö.
Trafikgruppen har i uppdrag att utreda ärendet.

ÄRENDE 12

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.
Kommunchef Thord Wannberg informerar om de pågående
förhandlingarna.
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FORTS. ÄRENDE 12
Historik
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Stig Eng (c) och kommunchef
Thord Wannberg att fortsätta förhandlingarna med Mellanskog
(kommunstyrelsens protokoll § 96/2005).
Kommunchef Thord Wannberg informerar.

ÄRENDE 13

335/2005

Remiss över politisk organisation för Landstinget.
Landstinget Gävleborg har inkommit med en remiss över Förslag till
politisk organisation för Landstinget Gävleborg och modell för
fördelning av resurser till sjukvården. Yttrande ska vara inlämnat
senast 14 oktober.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdrag att utforma ett
förslag till yttrande över remissen.

ÄRENDE 14
Utveckling av Tjärnviks industriområde.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 15
Projekt Jämrum.
Projektet Jämrum är ett regionalt kunskaps- och kompetenscentrum
som verkar i all pedagogisk verksamhet i Gävleborgs län. Målgruppen
är pedagoger som arbetar med barn/elever i åldrarna 1-19 år i någonav
länets ca 600 skolverksamheter.
Jämrum har nu föreslagit at projektet ska omfatta alla kommuner i länet
och att länsförbundet blir huvudman för verksamheten under ytterligare
1,5 år. Kostnaden för Nordanstigs kommun föreslås bli 53 503 kronor
för denna tid.
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Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg föreslår att
kommunstyrelsen för dagen avslår framställan till medfinansiering av
projektet Jämrum och göra en framställan till kommunförbundet att
överväga en samordning av projekten (Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande 2005-08-04).

ÄRENDE 16

18/2005

Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även 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 avgöras vid
dagens sammanträde.
Historik
Aktuella punkter från tidigare sammanträde:
Fullmäktiges beslut om felparkeringsavgift, vem bötfäller och vem får
intäkterna?
Åtgärd: Uppdra till ledningskontoret att utreda ärendet.

ÄRENDE 17
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng:
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 51Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 11Delegationsbeslut om prioritering vid lottning av tomter. Dnr 250/2005.
Delegationsbeslut om diskmaskin i köket vid Bergsjöskola. Dnr
300/2005.
Kommunchef Thord Wannberg:
Förordnande som kommunchef under semesterperioden 2005.
Personalutskottet §§ 23-32/2005.
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ÄRENDE 18
Delgivningar.
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting:
2005:52 Underlag för rutiner kring omhändertagande av avlidna.
2005:53 Samverkan mellan kommuner i vatten- och avloppsfrågor.
2005:57 Kommunal Personal 2004.
2005:59 Kommunalekonomisk utjämning.
2005:62 Ändringar i arbetstidslagen, vilka kommer att gälla för
kommuner och landsting from 1 januari 2007.
2005:63 Ett förtydligat kommunalt uppföljningsansvar för ungdomar
under 20 år.
2005:65 Lönejämförelser och löneutveckling i kommuner och landsting.
2005:71 Reviderad preliminär kostnadsutjämning 2006.
Nordanstigs Bostäder AB: Protokoll från 2005-05-02, 2005-05-26,
2005-06-13, 2005-06-23.
Nordanstigs Fastighets AB: Protokoll från 2005-05-02 och 2005-05-26.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Protokoll från
2005-05-26.
Konsultrapport: Uppföljning av förändringar och besparingar i
äldreomsorgen.
Kommunförbundet Gävleborg: Extra Förbundsmöte med Gävleborgs
Kommuner och Landsting 2005-11-18.
Länsstyrelsen Gävleborg: Hur mår miljön i Gävleborg.
Arbetsmiljöverket: Besked om resultat av inspektion av köket Backens
skola.
Vägverket: Underrättelse enligt trafikförordningen om vägvisningsplan
till turistiskt intressanta mål i Gävleborgs län.
Lottning priskampanj tomter.
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ÄRENDE 19
Kurser och Konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
Medlemsdialog 2005 En fungerande regional indelning. Sundsvall
15 september.
Kvarboende + tillgänglighet = god ekonomi? Stockholm 30 september.
1 950 kronor.
Rikskonferens – äldre kan få mycket mer hjälp till lägre kostnad.
Stockholm 6 oktober. 1 450 kronor.
Miljöbedömningar av planer och program. Gävle 28 september.
1 650 kronor.
Tillväxtkonferens. Högbo Bruk 1-2 september.

