NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 10 februari 2005 kl. 08:15.
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Om Du har frågor 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: Sven-Åke Eriksson (c)

ÄRENDE 2

15/2005

Ekonomirapport.
Kommunchef Thord Wannberg och ekonomichef Margareta Tamm
Persson informerar om det ekonomiska utfallet.

ÄRENDE 3

58/2005

Fördelning av investeringsbudget 2005.
Fullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att fördela
investeringsbudgeten för 2005.
Följande äskanden har tidigare inkommit:
Ombyggnad av diskinlämning Backens skolas kök
Ventilation Hasselas skolas kök
Patienttelefoner Bållebo
Markiser Sörgården
Altan Björkbacken

200 tkr
200 tkr
176 tkr
60 tkr
50 tkr

Utbildnings- och kulturnämnden har inkommit med följande äskanden:
Småbarnsanpassning i Bergviks förskola
Miljöåtgärder i köket i Bergsviks skola
Datorarbetsplatser i Backens skola
Handikapptoalett i Bållebergsskolan
Trappa på förskolan i Gnarp
Borttagande av gamla biblioteket i Gnarp
Kostnadsberäkningarna för dessa äskanden redovisas på
kommunstyrelsens sammanträde. Resterande medel upptill 950 tkr
äskas för åtgärder som kan bli följden av utredningar enligt fullmäktiges
beslut § 66/2004.
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24/2005

Handlingsprogram för Räddningstjänsten.
Enligt lagen om skydd mot olyckor är kommunerna skyldiga att
utarbeta handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Handlingsprogrammen ska antas av fullmäktige inför varje ny
mandatperiod. Programmen ersätter de tidigare
räddningstjänstplanerna.
Räddningstjänsten i Hudiksvall/Nordanstig har utarbetat ett förslag till
handlingsprogram.
Beslutsunderlag
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår fullmäktige i
Hudiksvall och Nordanstig att fastställa handlingsprogram för
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner (protokoll § 62/2004).

ÄRENDE 5

35/2005

Ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB.
Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till nya ägardirektiv för
Nordanstigs Bostäder AB.
Förslag till beslut
Föreslå fullmäktige att anta förslag till nya ägardirektiv för Nordanstigs
Bostäder AB.

ÄRENDE 6

56/2005

Koncession för befintlig 220 kV ledning Stadsforsen- Untra.
Svenska Kraftnät avser att ansöka om förnyelse av nätkoncession för
linje hos Energimyndigheten, dvs tillstånd att få inneha och driva
befintlig 220 kV ledning på sträckan Stadsforsen (Ragunda kommun,
Jämtlands län) till Untra (Tierps kommun, Uppsala län). Ingen
förändring planeras beträffande ledningens träckning eller tekniska
utförande. Nuvarande tillstånd gäller fram till 2005-12-31.
Nordanstigs kommun har möjlighet att lämna synpunkter. Till ärendet
hör miljökonsekvensbeskrivning.
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FORTS. ÄRENDE 6
Beslutsunderlag
Beredningen för översiktsplan föreslår att kommunstyrelsen lämnar
följande yttrande: åtgärder bör vidtas som generellt minskar
exponeringen för de fastigheter som berörs enligt förteckning på sidan
36 i miljökonsekvensbeskrivningen (beredningens anteckningar 200501-17).

ÄRENDE 7

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
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Teknik & Produktion att utreda
ärendet (kommunstyrelsens protokoll § 171004).
Va-Renhållningschef Kaj Engström har lämnat en utredning med
kostnadsberäkning.

ÄRENDE 8

57/2005

Möjlighet för utomstående att få äta i matsal på
omvårdnadsboende.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen
ska erbjuda möjligheten för utomstående, ej boende på
omvårdnadsboenden, äta mat i matsalarna på kommunens
omvårdnadsboenden under helger.
Historik
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll § 150/2004.
Beslutsunderlag
Kost-Städchef Maria Perssons tjänsteutlåtande 2005-01-12.
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ÄRENDE 9
Färdtjänst.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat förslag till
ändring i Tillämpningsföreskrifter i Lag om färdtjänst, när det gäller om
de som är berättigade färdtjänst och har bekanta och anhöriga efter
vägen till Sundsvall eller Hudiksvalls tätort, kan få stiga av tex i
Njurunda.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att de färdtjänstberättigade som ofta åker till en och samma
adress på vägen till Sundsvall ska få den beviljad som generell
riksfärdtjänstresa med eventuellt begränsningar i antal (omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens protokoll § 5/2005).

ÄRENDE 10
Begäran om anslag för korttidsboendet Delfinen.
Med hjälp av Gävle Dala Företagshälsovård har en undersökning av
korttidsboendet Delfinen genomförts där det konstaterats att den
fysiska arbetsmiljön inte är tillfredsställande. Åtgärder behövs i form av
dörrstängare/dörröppnare, duschblandare, tvättställ, täckbrickor samt
bullerskydd till en sammanlagd kostnad av 30 000 kronor.
Historik
1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att
kommunstyrelsen beviljar investeringsmedel till en summa av
30 000 kronor för installation av dörrstängare/dörröppnare,
duschblandare, litet tvättställ, täckbrickor samt bullerskydd till
korttidsboendet Delfinen (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
protokoll § 1/2005).
2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna ärendet till
bostadsanpassningen för handläggning (kommunstyrelsens
protokoll § 32/2005).
Beslutsunderlag
Bostadsanpassningshandläggare Hans Jansson föreslår att ärendet
bör handläggas/beslutas som ett generellt arbetsmiljöärende (Hans
Janssons tjänsteutlåtande 2005-01-31).

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

ÄRENDE 11

FÖREDRAGNINGSLISTA
2005-02-03

7 (9)

501/2004

Hyresavtal med Hassela Sköld IOGT-NTO
Kommunen hyr lokal för biblioteket i Hassela av Hassela Sköld IOGTNTO. Avtalet har hittills förlängts med ett år i taget.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att upprättat 3-årsavtal ska
godkännas (utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 150/2004).

ÄRENDE 12

Kl. 13:00

Information om ambulansverksamheten.
Ambulanschef Lars Lagerström besöker kommunstyrelsen och
informerar om den nya ambulansverksamheten.

ÄRENDE 13
Information om turism.
Barbro Holmsten, Nordanstigs Utveckling, informerar om turistfrågor i
kommunen.

ÄRENDE 14
Presentation av ny medarbetare Inköp Hälsingland.
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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.

ÄRENDE 16
Information Lokalt resurscentrum.
Kommunchef Thord Wannberg informerar om Lokalt resurscentrum.

ÄRENDE 17

25/2005

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

ÄRENDE 18
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng:
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 3-9/2005.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 1-4/2005.
Kommunchef Thord Wannberg:
Delegationsbeslut om allmän handling Dnr 32/2005.
Teknisk samordnare Göran Norling:
Delegationsbeslut arrendeavtal Dnr 250/2004.
Delegationsbeslut dispositionsrätt Dnr 469/2004.
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FORTS. ÄRENDE 18
Ekonomichef Margareta Tamm Persson:
Omsättning finansiella tillgångar nr 2/2004.
Omsättning lån nr 3/2004.
Personalutskottets protokoll §§ 1-7/2005.

ÄRENDE 19
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Svenska kommunförbundets cirkulär:
2005:4 Obligatorisk redovisning av sjukfrånvaro.
2005:5 Inkomstförändringar i utjämningssystemet 2005.
2005:6 Pensionsnämndens beslut angående förändringar av
pensionsbehållning och utbetalda pensionsbelopp enligt PFA 98
respektive PFA 01.
2005:7 Erfarenheter från konflikten med Kommunal våren 2003.
2005:8 Budgetförutsättningar för åren 2006-2008.
Hjälpmedel SAM: Angående nytt medlemsavtal.
Kulturrådet: Ökad samverkan mellan bibliotek.
Uppsala stift: Beslut om sammanslagning av pastoraten i Harmånger,
Jättendal och Gnarp.
Kommunförbundet Gävleborg: Kallelse till förbundsmöte 27 april 2005.
Namninsamling för hemlösa katter.

ÄRENDE 20
Kurser och Konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
1. Medborgaren i fokus. Stockholm 16 mars. 950 kronor.
2. Arbetsmarknads- och näringslivsdagarna. 17-18 mars i Sollentuna.
3 200 kronor.
3. Konferens om antidiskrimineringsklausuler i offentlig upphandling.
17 mars. 2 500 kronor.

