NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Informationsärendena 2-4 kommer att ta flera
timmar så var vänlig planera för långt
sammanträde.
Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 9 juni 2005 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Information om ungdomsarbetslöshet.

Kl. 08:30

3.

Besök av kommunens revision.

Kl. 10:00

4.

Ta greppet om ekonomin.

Kl. 13:00

5.

Information om VA-samverkan.

6.

Ekonomirapport.

15/2005

7.

Anpassningskrav.

123/2005

8.

Granskningsrapport om kommunens inre
säkerhetsarbete i Nordanstigs kommun.

428/2004

9.

Bredbandsutbyggnad.

10.

Ansökan om köp av fastighet. Gnarps
Schackklubb.

253/2005

11.

Ansökan om bidrag till pelletskonvertering från
Harmångers IF.

262/2005

12.

Årsredovisning 2004 för Kommunalförbundet SAM.

13.

Val av representant i arbetsgrupp för
fiskevårdsplan.

14.

Information om samverkansprojekt inom
Hälsingerådets verksamhet.

15.

Delegerade ärenden.

16.

Delgivningar.

25/2005

17.

Information och övriga ärenden.

18/2005

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: Monica Olsson (s).

ÄRENDE 2

Kl. 08:15

Information om ungdomsarbetslöshet.
Länsarbetsnämnden besöker kommunstyrelsen och informerar om
strategi för att få fler ungdomar in i arbetslivet.

ÄRENDE 3

Kl. 10:00

Besök av kommunens revision.
Kommunens revision besöker kommunstyrelsen för att presentera en
enkät om granskning av kommunens ansvarsutövande. Resultatet av
enkät lämnad till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och
utbildningsnämnden kommer att redovisas.
Revisionen kommer även att lämna förslag till förbättringar angående
granskningen av verkställighet av beslut.

ÄRENDE 4

Kl. 13:00

Ta greppet om ekonomin.
Sveriges kommuner och landsting besöker kommunstyrelsen för
genomgång och rapport av Ta greppet om ekonomin.

ÄRENDE 5
Information om VA-samverkan.
Kommunchef Thord Wannberg och VA-chef Kaj Engström informerar
om det pågående arbetet med VA-samverkan.
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15/2005

Ekonomirapport.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar om det ekonomiska
läget per maj 2005.

ÄRENDE 7

123/2005

Anpassningskrav.
I budget 2005 finns ett anpassningskrav på 1 788 tkr. I
kommunfullmäktiges budgetbeslut ingår att ledningsgruppen fick i
uppdrag att föreslå en fördelning av anpassningskravet senast till
kommunstyrelsens sammanträde i februari. Budgetberedningen
föreslår att kommunchefen får i uppdrag att föreslå fördelning till
kommunstyrelsens sammanträde senast i april.
Beslutsunderlag
1. Budgetberedningen föreslår att kommunchefen får i uppdrag att
föreslå fördelning av anpassningskravet 1 788 tkr till
kommunstyrelsens sammanträde senast i april
(budgetberedningens protokoll § 5/2005).
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchefen att föreslå
fördelning av anpassningskravet 1 788 tkr till kommunstyrelsens
sammanträde i april 2005 (kommunstyrelsens protokoll § 58/2005).
Kommunchef Thord Wannberg informerar om hur långt arbetet kommit.
Kommunstyrelsens beslut
1. Förslag till besparingar redovisas vid kommunstyrelsens
sammanträde i juni.
2. Godkänna informationen.

ÄRENDE 8

428/2004

Granskningsrapport om kommunens inre säkerhetsarbete i
Nordanstigs kommun.
Revisionen har med biträde av Micaela Hedin och Eva Lagbo Bergkvist
granskat kommunens inre säkerhetsarbete. Revisionen överlämnar
rapporten till kommunstyrelsen för kommentarer. Kommentarer till
rapporten vill revisionen ha senast 31 januari 2005.
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FORTS. ÄRENDE 8
Historik
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord Wannberg att
utarbeta ett förslag till yttrande över rapporten (kommunstyrelsens
protokoll § 209/2004).
Beslutsunderlag
Se kommunchef Thord Wannbergs förslag till yttrande 2005-04-06.

ÄRENDE 9
Bredbandsutbyggnad.
Teknisk samordnare Göran Norling informerar 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.
Göran Norling redovisar antalet anslutna stationer i bredbandsnätet.
Historik
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).

ÄRENDE 10

253/2005

Ansökan om köp av fastighet. Gnarps Schackklubb.
Gnarps Schackklubb anmäler sitt intresse att hyra eller förvärva före
detta biblioteket vid centralskolan i Gnarp.
Föreningen vill använda byggnaden som klubblokal.
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FORTS. ÄRENDE 10
Kommunstyrelsens beslut
1. Återremittera ärendet för utredning om alternativ upplåtelseform.
2. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens möte i juni 2005.

ÄRENDE 11

262/2005

Ansökan om bidrag till pelletskonvertering från Harmångers IF.
Harmångers IF har inkommit med ansökan om bidrag för att genomföra
en konvertering av uppvärmningssystemet till pelletseldning när det
gäller badet. Harmångers IF ansöker om 40 000 kronor.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord Wannberg
och ekonomichef Margareta Tamm Persson att granska föreningens
resultat och balansräkning för de senaste tre åren. Ärendet behandlas
på kommunstyrelsens möte i juni 2005 (kommunstyrelsens protokoll
§ 133/2005).

ÄRENDE 12

269/2005

Årsredovisning 2004 för Kommunalförbundet SAM.
Kommunalförbundet SAM har lämnat årsredovisning för år 2004 för
godkännande.
Revisorerna har granskat Kommunalförbundet SAM:s verksamhet och
tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet samt att
årsredovisningen för 2004 godkänns.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att godkänna årsredovisning
2004 för Kommunalförbundet SAM. Bevilja Kommunalförbundet SAM
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.
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ÄRENDE 13
Val av representant i arbetsgrupp för fiskevårdsplan.
Sven-Erik Sjölund (s) informerar om att Nordanstigs
fiskevårdsområdesförening arbetar tillsammans med Holmen Skog för
att utarbeta en fiskevårdsplan för kommunen.

Historik
Kommunstyrelsen beslutar att utse kommunens representant på
kommunstyrelsens möte i juni 2005 (kommunstyrelsens protokoll
§ 133/2005).

ÄRENDE 14

25/2005

Information om samverkansprojekt inom Hälsingerådets
verksamhet.
Stig Eng (c) och kommunchef Thord Wannberg informerar om
pågående samverkansprojekt inom Hälsingerådets verksamhet.
Informationen vid dagens sammanträde berör bl.a.
Projekt för internkontroll Inköp Hälsingland.
Kommunmolnet, IT-tjänster i samverkan.

ÄRENDE 15
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 40-50/2005.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 9-10/2005.
Personalutskottets protokoll §§ 19-22/2005.
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ÄRENDE 16
Delgivningar.
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting
2005:44 Nyckeltal inom individ- och familjeomsorg.
2005:46 FAS 05 – Överenskommelse om förnyelse – arbetsmiljö –
samverkan i kommuner, landsting och regioner.
2005:47 Friåret – ändringar i förordningen.
2005:49 Hur berörs kommunerna av EU:s ramdirektiv för vatten?
2005:51 Överenskommelse om ändrade bestämmelser i BEA 01.
Vägverket: Fastställelse av arbetsplan för omläggning av väg 788
Gryttje – Norrfjärden, delen vid Tjärnviks industriområde, samt
indragning av väg, Nordanstigs kommun.
Länsrätten i Gävleborgs län: Dom av överklagat ärende om
bostadsanpassningsbidrag.
X-Trafik AB: Årsredovisning 2004.
Nordanstigs bostäder AB: Protokoll från sammanträde 2005-05-12

ÄRENDE 17

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.
Historik
Aktuella punkter från tidigare sammanträde:
Sven-Åke Eriksson (c) frågar om trafiksäkerheten på skolbussarna.
Sven-Åke Eriksson frågar även om Ilsbo skola kan ta emot en gåva i
form av gardiner till gymnastiksalen.
Åtgärd: Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att utreda ärendena.
Sven-Åke Eriksson frågar även om hyresintäkterna från uthyrning av
tex skollokaler tillfaller skolverksamheten och hur gymnastiksalar bokas
av föreningar och allmänhet.
Åtgärd: Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att utreda ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 17
Ulf Lövgren (s) frågar om vilka som är berättigade att söka
aktivitetsbidrag.
Åtgärd: Uppdra till utbildnings- och kulturförvaltningen att på nästa
kommunstyrelsemöte informera i ärendet.
Sven-Erik Sjölund (s): Nordanstigs fiskevårdsområdesförening arbetar
tillsammans med Holmen Skog för att utarbeta en fiskevårdsplan för
kommunen.
Åtgärd: Utse kommunens representant på kommunstyrelsens möte i
juni 2005. Behandlas som separat ärende.
Harmångers IF har inkommit med ansökan om bidrag för konvertering
till pelletsuppvärmning.
Åtgärd: Uppdra till kommunchef Thord Wannberg och ekonomichef
Margareta Tamm Persson att granska föreningens resultat och
balansräkning för de senaste tre åren. Ärendet behandlas på
kommunstyrelsens möte i juni 2005. Behandlas som separat ärende.

