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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sven-Erik Sjölund (s).

ÄRENDE 2

31/2005

Taxa för brandskyddskontroll.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har föreslagit att
kommunfullmäktige ska fastställa taxa för brandskyddskontroll i
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. Från och med år 2004 gäller
att brandskyddskontroll ska ske som en separat förrättning av person
som uppfyller fastställt behörighetskrav enligt föreskrift från
Räddningsverket. Tidigare var brandskyddskontrollen integrerad med
sotningen och utfördes av alla som utförde sotning.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun beslutar att fastställa
taxa för brandskyddskontroll i Hudiksvalls kommun. Beslutet gäller
under förutsättning att Nordanstigs kommun fattar motsvarande
beslut (Hudiksvalls kommunfullmäktige § 5/2005).
2. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för komplettering
av handlingar med tillämpningsföreskrifter. Ärendet behandlas på
kommunstyrelsens nästa möte (kommunstyrelsens protokoll
§ 87/2005).
Det finns inga tillämpningsföreskrifter. Sotarmästare besöker
sammanträdet och svarar på frågor.

ÄRENDE 3

344/2004

Utvärdering av Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
I avtalet mellan Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner om
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd anges att samarbetet ska
utvärderas inom två år efter start.
Utvärderingen är nu klar och redovisas.
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470/2004

Motion om organisation för vuxenutbildning, yrkesvägledning och
arbetsmarknad.
Charlotte Klötz (fp) och Ove Wallberg (m) har lämnat en motion där de
föreslår att arbetsmarknadsavdelningen organisatoriskt placeras under
utbildnings- och kulturnämnden.
Historik
1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för utredning (fullmäktiges protokoll § 64/2004).
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord
Wannberg att utreda motionen. Utredningen ska presenteras för
kommunstyrelsen i april (kommunstyrelsens protokoll § 10/2005).
Ärendet behandlas vid dagens sammanträde för en direktivdiskussion.

ÄRENDE 5

195/2004

Motion om kommunens debitering av vatten.
Ulf Lövgren (s) har lämnat en motion där ha föreslår att kommunen
utreder möjligheten att ta bort den rörliga kostnaden för
vattenabonnenter och bara ha en fast kostnad.
Historik
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 35/2004).
Beslutsunderlag
Teknik & produktion föreslår att motionen avslås (Kaj Engströms
tjänsteutlåtande 2005-03-02).

ÄRENDE 6
Motion om trafikrondell i Bergsjö.
Erik Karlsson (c) har lämnat en motion som handlar om trafikutformning
och trafiksäkerhet i Bergsjö tätort. Erik Karlsson föreslår att kommunen
kontaktar Vägverket med förslaget att en trafikrondell byggs i
trevägskorsningen vid Bergsjö kyrka där Storgatan ansluter till Södra
vägen.
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FORTS. ÄRENDE 6
Historik
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 30/2005).

ÄRENDE 7
Priskampanj tomter.
Stig Eng (c) informerar om ärendet.

ÄRENDE 8

345/2004

Latrintömning.
Håkan Larsson (m) har frågat om det kan vara möjligt för besökande
husbilar och husvagnar att tömma latrinerna på de kommunala
reningsverken och vad det i så fall skulle kosta.
Historik
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Teknik & Produktion att
utreda ärendet (kommunstyrelsens protokoll § 171/2004).
2. Va-Renhållningschef Kaj Engström har lämnat en utredning med
kostnadsberäkning (Kaj Engströms tjänsteutlåtande 2005-01-21).
3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till Teknik &
Produktion för ytterligare utredning för en gemensam lösning för
latrintömning med kommunens campingägare. Remittera ärendet till
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för yttrande
(kommunstyrelsens protokoll § 35/2005).
4. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar tillstyrka att
latrintömningsplatser anordnas i Nordanstig vid vampingplatser med
anslutning till det kommunala avloppsledningsnätet
(norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd § 18/2005).
5. Komplettering av utredning avseende latrintömning vid
campingplatser i Nordanstigs kommun (Kaj Engströms
tjänsteutlåtande 2005-05-10).
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ÄRENDE 9
Ansökan om köp av fastighet i Gnarp.
Gnarps Schackklubb anmäler sitt intresse att hyra eller förvärva före
detta biblioteket vid centralskolan i Gnarp.
Föreningen vill använda byggnaden som klubblokal.

ÄRENDE 10
Höjning av fastställd felparkeringsavgift.
Nordanstigs Bostäder AB ansöker om en höjning av fastställd
felparkeringsavgift.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har diskuterat bolagets problem
med felparkerade fordon inom bolagets bostadsområden. Den
kontrollavgift som bolaget kan belägga felparkerade fordon med får inte
överstiga den avgift som är fastställd i kommunen, 75 kronor.

ÄRENDE 11
Fjärrvärmecentralen i Harmånger.
Stig Eng (c) informerar fjärrvärmecentralen i Harmånger och föreslår att
kommunstyrelsen uppdrar till teknik & produktion att utreda möjligheten
att övergå till havreeldning.

ÄRENDE 12

136/2005

Förslag till nya stadgar för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till nya stadgar för Stiftelsen
Ersk-Matsgården. Styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården har godkänt
förslaget och överlämnar det till fullmäktige för beslut.
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FORTS. ÄRENDE 12
Förslag till beslut
Föreslå att fullmäktige antar nya stadgar för Stiftelsen ErskMatsgården.

ÄRENDE 13
Årsredovisning Inköp Hälsingland för 2004.
Kommunalförbundet Inköp Hälsingland har lämnat årsredovisningen för
år 2004 för godkännande.
Revisorerna har granskat Kommunalförbundet Inköp Hälsinglands
verksamhet och räkenskaper för år 2004 och tillstyrker att
årsredovisning godkänns samt att förbundsdirektionen beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Förslag till beslut
Föreslå att fullmäktige godkänner årsredovisning 2004 för
Kommunalförbundet Inköp Hälsingland. Bevilja Kommunalförbundet
Inköp Hälsingland ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.

ÄRENDE 14
Medfinansiering av projekt Gävleborg Jämt - Plattform för
jämställdhet i X-län.
Kommunstyrelsen har att godkänna medverkan i form av
medfinansiering för projekt inom Europeiska socialfonden Växtkraft
Mål 3 för projektet Gävleborg Jämt – Plattform för jämställldhet i X-län.
Nordanstigs medfinansiering gäller 50 tkr under två år fördelat på tre
kalenderår med fördeldningen 20% 2005, 50% 2006 och 30% 2007.

ÄRENDE 15

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
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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).

ÄRENDE 16
Delårsbokslut per april 2005 för kommunstyrelsen.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut för kommunstyrelsens
verksamheter per april 2005.
Förslag till beslut
Godkänna delårsbokslut per april 2005 för kommunstyrelsens
verksamhet.

ÄRENDE 17
Delårsbokslut per april 2005 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut för Nordanstigs
kommun per april 2005.
Förslag till beslut
Föreslå att fullmäktige godkänner delårsbokslut per april 2005 för
Nordanstigs kommun.
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Kl. 15:00

Redovisning av investeringsprojekt Nordanstigs Bostäder AB.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson och teknisk samordnare Göran
Norling informerar.

ÄRENDE 19
Investeringsmedel Mård för konvertering till pelletseldning.
av Fastigheten där verksamheten MÅRD drivs i Bergsjö uppvärms idag
genom olja. För att följa den energiprincip som kommunen har för att
minska driftskostnaderna ansöker arbetsmarknadsavdelningen
investeringsmedel med 205 tkr för konvertering till pelletseldning.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden behandlar ärendet 18 maj
2005.

ÄRENDE 20
Revisionsrapport om verkställighet av beslut.
Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers har i samarbete med
revisionen granskat verkställighet av beslut i Nordanstigs kommun.
Revisionen vill ha kommunstyrelsens kommentarer till rapporten senast
31 augusti 2005.

ÄRENDE 21
Anmälan av ny partiföreträdare för folkpartiet liberalerna.
Folkpartiet liberalerna anmäler Charlotte Klötz som ny partiföreträdare.
Förslag till beslut
Godkänna anmälan om Charlotte Klötz som ny partiföreträdare för
folkpartiet liberalerna.
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25/2005

Information om samverkansprojekt inom Hälsingerådets
verksamhet.
Stig Eng (c) informerar om pågående samverkansprojekt inom
Hälsingerådets verksamhet.
På kommunstyrelsens förra sammanträde beslutades att på
sammanträdet i maj informera om regionförstoringskommitténs arbete.
Följande ärenden har inkommit från Hälsingerådets
styrelsesammanträde 16 mars 2005:
Ansökan om medel till marknadsföring av turism. Styrelsen
rekommenderar kommunerna att stödja ansökan utifrån
befolkningsantalet i respektive kommun.
Turistnäringens åsiktsförklaring. Styrelsen föreslår att varje kommun tar
upp frågan för att kunna ge svar i Hälsingerådets styrelse 25 maj 2005.

ÄRENDE 23
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 30-39/2005.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 8/2005.
Pensionshandläggare Gun Forsström:
Pensionsärenden nr 26-41/2004, 1-9/2005.
Avgångsförmåner 204/2004, 150-152/2005.
Teknisk samordnare Göran Norling:
Nyttjanderättsavtal dnr 55/2005.
Avslag till dispositionsrätt dnr 161/2005.
Arrende elljusspår dnr 180/2005-05-17.
VA-chef Kaj Engström:
Anslutning till kommunal vatten och avlopp dnr 497/2004, 96/2005.
Personalutskottets protokoll §§ 13-18/2005.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbesut.
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ÄRENDE 24
Delgivningar.
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting:
2005:24 Vårpropositionen.
2005:25 Beslut om särskild sjukfrånvaroavgift.
2005:29 Kommunerna och landstingens arbetrsgivarroll i ett EUperspektiv.
2005:31 Ekonomisk ersättning till kommunerna för medverkan i
samhällets krishanteringssystem.
2005:33 Budgetförutsättningar för åren 2006-2008.
2005:36 Ändringar i Allmänna bestämmelser, AB 05.
2005:41 Ekonomirapporten. Om kommunernas och landstingens
ekonomi – maj 2005.
Medfinansieringsförbindelse för projekt Idrott & turism i Hälsingland.
Tillsynsmeddelande från Arbetsmiljöverket.
Revisionens granskningsrapport av årsredovisning 2004.
Nordanstigs Bostäder: Protokoll från 2005-03-23 och 2005-04-21.
Protestlistor mot indragning av busstur mellan Bergsjö och Hassela.
Vägverket: Fastställelse av arbetsplan för ombyggnad av väg 307
Hassela-Jättendal, Nordanstigs kommun.
Sundsvalls kommun: Sänk järnvägen sänk inte Sundsvall.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 25

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.
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FORTS. ÄRENDE 25
Historik
Aktuella punkter från tidigare sammanträde:
1. 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.
2. 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.
3. 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.

