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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Ove Wallberg (m).

ÄRENDE 2

12/2006

Kommunstyrelsens investeringsbudget 2006.
Kommunstyrelsen har att fördela investeringsbudgeten för 2006.
Beslut har redat fattats när det gäller Ventilationsanläggning
avloppsreningsverk i Bergsjö 150tkr, värmecentral Harmånger förstudie
fjärrvärmeanslutningar 100 tkr och diskmaskin Bergsjö centralskola
200 tkr.
450 tkr är alltså redan fördelade. Återstående summa av
investeringsbudget 2006 är 4 300 tkr.
Följande ansökningar om investeringsmedel har inkommit:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Utbyggnad av IT-baserat verksamhetsstöd

1 000 000

Handikappanpassning dagcenter i Harmånger

61 000

Markiser Dagcenter i Harmånger

17 000

Carportar inom äldreomsorgen

200 000

Matsalsmöbler Hagängsgården

90 000

Städvagnar och inventarier tvättstugor Bergesta

30 000

Arkivskåp Bergesta

15 000

Utbildnings- och kulturnämnden
Projektering och fördjupad studie ombyggnation av
Bållebergsskolan och Arthur Engbergsskolan
Kommunstyrelsen
Se bilaga

300 000

5 830 000
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ÄRENDE 3
Tekniska avdelningens organisation.
Kommunstyrelsen har under 2005 genomfört en genomlysning av
tekniska avdelningen. Till detta uppdrag har anlitats en konsult som
redovisat arbetet i en rapport Uppdrag, inriktning, ledning, organisation,
bemanning och effektivitet inom tekniska kontoret. Kommunstyrelsen
beslutade i ärendet i § 257/2005.
En del av beslutet innebär att bygga upp ett nytt tekniskt kontor som en
samordnad strategisk resurs i planerings- och teknikfrågor med ett
tydligt uppdrag och tydliga ansvarsområden för personalen. Kompetens
och bemanning anpassas till det förändrade uppdraget.
Tjänsten som byggnadsinspektör har inte återbesatts efter dennes
pensionering.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att tjänsten som byggnadsinspektör bör
återbesättas. Merkostnaden för denna utökning från maj 2006 blir
350 tkr, därefter inarbetas tjänsten i ordinarie budget. Ledningskontoret
ansöker om 350 tkr för denna tjänst (Thord Wannbergs och Göran
Norlings tjänsteutlåtande 2006-02-05).

ÄRENDE 4

412/2005

Revidering av färdtjänstregler.
Trafikgruppen, utsedd av kommunstyrelsen, har tidigare sammanställt
ett förslag till reviderade färdtjänstregler.
Förslaget har remitterats till pensionärsorganisationerna och
handikapporganisationerna för yttrande. Trafikgruppen har
sammanställt remissyttrandena och lämnat ett förslag till beslut.
Förslaget har behandlats i kommunfullmäktige som beslutade att
återremittera ärendet för vidare utredning.
Historik
1. Trafikgruppen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
beslutar fastställa reviderade tillämpningsföreskrifter att gälla från 1
januari 2006. Bedömningen av färdtjänstärenden förs över till XTrafik AB.
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FORTS. ÄRENDE 4
2. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till
pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna.
Yttrande till kommunstyrelsen senast 1 november 2005
(kommunstyrelsens protokoll § 183/2005).
3. Trafikgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt tidigare
förslag med tillägg:
20 enkelresor till Hudiksvall eller Sundsvalls tätort skall vara kvar.
I tillämpningsföreskrifterna, under rubriken Arbetsresor, stryka
skrivningen och skall vara schemalagd.
I rubriken Begränsningar ändra andra meningen till Antalet resor
kan begränsas beroende på att sjukdomsbilden eller
funktionshindrets art ger resenären olika förutsättningar att nyttja
kollektivtrafiken. (Trafikgruppens anteckningar 2005-11-08).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer reviderade
tillämpningsföreskrifter att gälla från 1 januari 2006 med tillägg:
20 enkelresor till Hudiksvall eller Sundsvalls tätort skall vara kvar.
I tillämpningsföreskrifterna, under rubriken Arbetsresor, stryka
skrivningen och skall vara schemalagd.
I rubriken Begränsningar ändra andra meningen till Antalet resor
kan begränsas beroende på att sjukdomsbilden eller
funktionshindrets art ger resenären olika förutsättningar att nyttja
kollektivtrafiken. Bedömningen av färdtjänstärenden förs över till XTrafik från 1 januari 2006. Utvärdering skall ske efter 1 år
(kommunstyrelsens protokoll § 247/2005).
5. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
vidare utredning om chaufförsservice, antal resor, kortare uppehåll
samt om handläggningen ska utföras i Nordanstigs kommun eller av
annan aktör (fullmäktiges protokoll § 77/2005).
6. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till trafikgruppen att bereda
ärendet när det gäller chaufförsservice, antal resor, kortare uppehåll
samt om handläggningen ska utföras i Nordanstigs kommun eller av
annan aktör. Förslag ska redovisas på kommunstyrelsens möte
16 februari (kommunstyrelsens protokoll § 4/2006).
Beslutsunderlag
Trafikgruppen föreslår:
Extra chaufförservice debiteras 20 kronor/gång.
Antal resosr maximeras till 200 st/år.
I första hand föreslås att kortare uppehåll tas bort, i andra hand kan
trafikgruppen tillstyrka ett kortare uppehåll på max 10 minuter till en
extra kostnad av 2 zonavgifter, f.n. 45 kronor.
Handlägngingen överförs till X-Trafik AB.
(Trafikgruppens anteckningar 2006-02-08.)
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414/2005

Förslag till tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst.
Trafikgruppen, utsedd av kommunstyrelsen, har tidigare sammanställt
ett förslag till tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst.
Förslaget har remitterats till pensionärsorganisationerna och
handikapporganisationerna för yttrande. Trafikgruppen har
sammanställt remissyttrandena.
Förslaget har behandlats i kommunfullmäktige som beslutade att
återremittera ärendet för vidare utredning.
Historik
1. Trafikgruppen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
beslutar fastställa tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst att gälla
från 1 januari 2006.
2. Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till
pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna.
Yttrande till kommunstyrelsen senast 1 november 2005
(kommunstyrelsens protokoll § 185/2005).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer
tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst att gälla från 1 januari 2006
(kommunstyrelsens protokoll § 251/2005).
4. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
vidare utredning om huvudregeln att avresetiden kan förskjutas till
en halv dag respektive heldag, kan tas bort (fullmäktiges protokoll
§ 78/2005).
5. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till trafikgruppen att bereda
ärendet när det gäller om huvudregeln att avresetiden kan
förskjutas till en halv dag respektive heldag, kan tas bort. Förslag
ska redovisas på kommunstyrelsens möte 16 februari
(kommunstyrelsens protokoll § 5/2006).
Beslutsunderlag
Texten ändras till följande lydelse: ”Huvudregeln är att avresetiden kan
behöva anpassas för att nå högsta möjliga samordning.”
(Trafikgruppens anteckningar 2006-02-08).

ÄRENDE 6

495/2005

Internkontrollplan.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson presenterar ett förslag till
internkontrollplan för kommunstyrelsen 2006.
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ÄRENDE 7
Fördelning av statligt stöd för krishantering.
En ny lag kommer att ersätta Lagen om civilt försvar och Lagen om
extraordinära händelser under 2006. I den nya lagen ställs krav på att
kommunen ska förbereda sig genom att bygga upp en god
krishanteringsförmåga enligt samhällets krishanteringssystem.
Uppgifterna är risk- och sårbarhetsanalyser, geografiskt
områdesansvar, rapportera till länsstyrelsen samt höjd beredskap.
För dessa uppgifter får kommunen ersättning av staten. Hudiksvalls
och Nordanstigs kommuner får gemensamt ca 1 200 tkr/år.
Diskussion om fördelning mellan kommunerna.

ÄRENDE 8

42/2006

Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning.
Ett förslag till ändring i kommunstyrelsens delegationsordning har
utarbetats utifrån ändrad organisation. De största förändringarna gäller
arbetsuppgifter som flyttats från kommunstyrelsens ansvar till den
gemensamma nämnden Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
samt ändringarna i kommunchefens roll.
Ändringar är markerade med grått. Tillägg har kursiv stil. Text som ska
utgå är markerad inom parentes och är överstruken.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen godkänner förslag till ändringar i
delegationsordningen.

ÄRENDE 9

41/2006

Dokumenthanteringsplan kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen är arkivmyndighet för kommunstyrelsens samtliga
verksamheter. De handlingar som cirkulerar i verksamheter är av olika
betydelse och ska därför hanteras på olika sätt. En del handlingar kan
gallras efter viss tid, andra handlingar ska bevaras för all framtid.
För att underlätta detta arbete upprättas dokumenthanteringsplaner där
det framgår hur vi ska hantera varje dokument.
De nu gällande dokumenthanteringsplanerna är i stort behov av
revidering. Ett för slag till dokumenthanteringsplan för ekonomikontoret
har upprättats.
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FORTS. ÄRENDE 9
Beslutsunderlag
Arkivansvarig Eva Engström föreslår att kommunstyrelsen anta förslag
till dokumenthanteringsplan för ekonomikontoret att gälla från 1 januari
2006 (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2006-02-03).

ÄRENDE 10
Kommunstyrelsens verksamhetsmål 2006.
Kommunstyrelsen har att fastställa verksamhetsmål för 2006.

ÄRENDE 11

460/2005

Förslag till policy mot mutor och bestickningar.
Inköp Hälsingland har vid sitt direktionsmöte antagit en policy mot
mutor och bestickningar. Direktionen beslutade samtidigt att
rekommendera medlemskommunerna och de kommunala bolagen att
anta policyn för sina respektive organisationer. Policyn ska ses som en
vägledning för att affärer ska skötas affärsmässigt och utan
ovidkommande hänsyn.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchefen att bereda
ärendet till kommunstyrelsens sammanträde i januari 2006
(kommunstyrelsens protokoll § 232/2005).
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att föreslagen policy mot mutor och
bestickningar antages att gälla som policy för Nordanstigs kommun
(Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2006-02-07).

ÄRENDE 12

505/2005

Motion om barnomsorgscheck.
Anna-Lena Arousell-Berglund (kd) och Peter Fagerhov (kd) har lämnat
en motion där de föreslår att kommunen inför en barnomsorgscheck för
att öka valfriheten inom barnomsorgen. Vidare föreslår de att
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FORTS. ÄRENDE 12
familjehem ska få bedrivas med egna barn och/eller andras samt att
dagbarnvårdare för sina egna förskolebarn har rätt till check
motsvarande om omsorgstid på 34 timmar/vecka och för sina skolbarn
rätt till check motsvarande 10 timmar/vecka om barnet har plats i det
egna hemmet.
Historik
Fullmäktige beslutar lämna motionen till utbildnings- och
kulturnämnden för utredning (fullmäktiges protokoll § 72/2005).
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att motionen avslås på grund
av det oklara rättsläget (utbildnings- och kulturnämndens protokoll
§ 5/2006).

ÄRENDE 13

43/2006

Val av kommunens representant vid föreningen Gnarpsviljans
årsstämma.
Kommunstyrelsen har att utse en representant för kommunen till
Gnarpsviljans årsstämma 8 mars 2006.

ÄRENDE 14

8/2006

Information om samverkansprojekt.
Stig Eng (c) informerar om aktuella samverkansprojekt.

ÄRENDE 15
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 3-5/2006.
Personalutskottets §§ 58-59/2005, 1-7/2006.
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ÄRENDE 16
Delgivningar.
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting:
2005:118 Utvecklings- och trygghetsanställningar.
2006:5 Utbildningsvikariat.
2006:7 Särskilt anställningsstöd för Plusjobb.
2006:8 Arbetsdomstolens dom 2005 nr 117 ang fråga om
fältarkeologer kommit att bli tillsvidareanställda.
Individ- och familjeomsorgen: Handlingsplan för kvinnofrid i
Nordanstigs kommun.
Inköp Hälsingland: Protokoll 2005-12-05.
Anteckningar från Regionsförstoringsgruppens möten.
Glesbygdsverket: Integration och regional utveckling.
Protestlistor: Vi accepterar inte att kommunen betalar privata
restskatter med våra skattepengar.
Västerviks kommun: Verksamhetsplan 2006 kommunstyrelsen och
överförmyndarnämnden.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers: Fortsatt fokus på
revisionsbranschen.

ÄRENDE 17
Kurser och Konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
1. Tema Regionfrågan. 23 februari, Bollnäs folkhögskola. Två
ledamöter från varje kommunstyrelse bjuds in.
2. Sätt styrande mål, följ upp och utvädera – fokus på resultatet!
Stockholm 23 mars i Stockholm. 2 750 kronor.
3. Vad för vi i avvaktan på kommande plan- och bygglagstiftning? 22
februari i Hudiksvall. 1 650 kronor.
4. Välkomna till 2006 års Nordiska Hälso- och sjukvårdskonferens 1113 juni i Finland.
5. Finanspolitik och folkhälsa – investera i hälsa! 22 mars i Stockholm.
750 kronor.
6. Det goda seniorlivet. 16 mars i Stockholm. 950 kronor.
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351/2005

Ansökan om att området Mellanfjärden ska vara tättbebyggt
område.
Mellanfjärdens vägförening har ansökt om att kommunen enligt 10 kap
1 § Trafikförordningen inrättar tätorten Mellanfjärden som tättbebyggt
område samt att hastighetsbegränsningen om högst 50 km/h utvidgas.
Kommunstyrelsen beslutade i § 212/2005 att avslå ansökan.
Mellanfjärdens vägförening har överklagat kommunstyrelsens beslut
och länsstyrelsen begär kommunstyrelsens yttrande i ärendet.

ÄRENDE 19

149/2005

Kostnader och verksamhetskonsekvenser på olika
skolstrukturalternativ.
Utbildnings- och kulturnämnden har utrett kostnader och
verksamhetskonsekvenser på olika skolstrukturalternativ.

ÄRENDE 20
Ansökan om bidrag till S:t Staffans Kapell, Älvåsen.
Föreningen S:t Staffans Kapell, Hassela ansöker om att bidrag för
byggnation av ett kapell med tillhörande kors på Älvåsen i Hassela.

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.
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Informationer
Administrativ rutin för handkassor.
Administrativ rutin för hantering av brukares privata medel.
Donationsfonsredovisning 2005 för Per och Anna Sundins
stipendiefond.
Plan för kommunstyrelsen 2006.
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