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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Håkan Larsson (m).

ÄRENDE 2
Årsredovisning 2004 för kommunstyrelsen som nämnd.
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisning 2004 för
kommunstyrelsens verksamheter.

ÄRENDE 3

93/2005

Årsredovisning 2004 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Stiftelsen Ersk-Matsgården har sammanställt årsredovisning och
verksamhetsberättelse för 2004.

ÄRENDE 4
Årsredovisning 2004 samt koncernredovisning.
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisning samt
koncernredovisning för år 2004.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner
årsredovisning 2004 och koncernredovisning 2004 (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2005-02-28).

ÄRENDE 5

15/2005

Ekonomirapport.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar om den
ekonomiska prognosen mot budget per februari 2005.
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ÄRENDE 6
Justering av budgetramen för 2005.
I samband med omorganisationen till gemensam administration
flyttades 93 051 kronor från utbildnings- och kulturnämndens
budgetram till kommunstyrelsens ram. Pengarna bör överföras tillbaka
till utbildnings- och kulturnämndens budgetpunkt 22, bibliotek.
I samband med flytt av administrativ personal till gemensam
administration flyttades för liten del av intäkter för administration av
LASS-ärenden. 110 000 kronor bör flyttas från handikappomsorgens
ram till gemensam administrations ram.
Personal inom äldreomsorgen, Bergesta omvårdnadsboende, tillhör
from 2005 kostenheten. 629 855 kronor bör flyttas från äldreomsorgens
ram till kost och städs ram.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att 629 855 kronor
flyttas frånäldreomsorgens ram till kost och städs ram. 110 000 kronor
flyttas från handikappomsorgens ram till gemensam administrations
ram (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll § 15/2005).
Ekonomikontoret föreslår att överföra 93 051 kronor från gemensam
organisation under kommunstyrelsen tillbaka till utbildnings- och
kulturnämnden, budgetpunkt 22, bibliotek (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2005-02-09).

ÄRENDE 7
Tilläggsbudget 2005 investering.
Budgetberedningen har behandlat två äskanden om tilläggsbudget för
2005 som inkommit:
Byte av lönesystem påbörjades 2004 och fortsätter 2005. Begär
kvarvarande 401 684 kronor som tilläggsbudget för 2005.
Omsorg & arbetsmarknad begär kvarvarande medel på projekt 13701
(mindre investeringar av underhållskaraktär) som tilläggsbudget för
2005.
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FORTS. ÄRENDE 7
Beslutsunderlag
Budgetberedningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar
tilläggsbudget avseende investeringsprojekt utbyte av lönesystem
401 684 kronor.
Bevilja tilläggsbudget avseende projekten mindre investeringar av
underhållskaraktär (KS, UK och OA) dvs resterande medel vid bokslut
2004 överförs till 2005:
KS
1 860 kr
OA
56 577 kr
UK
0 kr
(Budgetberedningens protokoll § 6/2005).

ÄRENDE 8

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
Lekutrustningar på de flesta förskolorna

45 tkr
400 tkr
40 tkr
100 tkr
15 tkr
200 tkr
Under utredning

Resterande medel upp till 950 tkr äskas för åtgärder inom utbildning
och kultur som kan bli följden av utredningar enligt fullmäktiges beslut
§ 66/2004.
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FORTS. ÄRENDE 8
Historik
Kommunstyrelsen beslutar att anslå följande ur investeringsbudgeten
för 2005 för Ombyggnad av diskinlämning Backens skolas kök 200 tkr
och för Ventilation Hasselas skolas kök 200 tkr. Övriga äskanden
behandlas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde
(kommunstyrelsens protokoll § 38/2005).
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret har sammanställt begäran om pengar ur
investeringsbudget 2005 för investeringsprojekt under 2005 som ännu
inte är beslutade (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2004-03-02).

ÄRENDE 9
Regelsystem för över- och underskott.
Budgetberedningen har diskuterat möjligheterna att nyttja
regelsystemet för över- och underskott. Regelsystemet antogs av
kommunfullmäktige 2002. Åren 2002 och 2003 visade verksamheterna
negativa resultat i sådana storleksordningar så det ansågs omöjligt att
använda sig av regelsystemet. Nu vid 2004 års bokslut är det även nu
svårt med tanke på att kommunen behöver positiva resultat för att
återbörda resultatet med tanke på balanskraven från 2002 och 2003.
Därför föreslår Budgetberedningen att kommunfullmäktige upphäver
tidigare beslut § 35/2002 för att när kommunen har en stabilare
ekonomi ta upp frågan till diskussion igen.
Beslutsunderlag
Budgetberedningen föreslår att fullmäktige upphäver § 35/2002
Regelsystem för över- och underskott (budgetberedningens protokoll
§ 4/2005).
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ÄRENDE 10
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
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).

ÄRENDE 11
Finansiering av Svenska kommunförbundets analys Ta Greppet
om ekonomin.
Riksdagen beslutade i oktober 2004 om lagändringar gällande God
ekonomisk hushållning.
Jämfört med tidigare regler tillkommer följande
•

Mål och riktlinjer ska finnas för god ekonomisk hushållning

•

Återställningstiden för negativa resultat förlängs till tre år

•

Synnerliga skäl för att inte återställa negativa resultat ska tas upp i
både budget och årsredovisning

•

Upprättande av åtgärdsplaner ska ske vid negativa resultat

•

En delårsrapport ska behandlas av fullmäktige

•

Revisionen ska bedöma uppfyllelsen av målen för god ekonomisk
hushållning i årsredovisning och delårsrapport

•

Laglighetsprövning av balanskravet i budgetbeslutet upphör

Svenska Kommunförbundet erbjuder att på uppdrag genomföra en
analys av kommunens ekonomi samt ekonomistyrning som kan ligga
till grund för en gemensam bas vid kommunens fortsatta arbete med att
skapa god ekonomisk hushållning.
Kostnaden för att genomföra denna analys beräknas till 70 tkr.
Ledningsgruppen skall förslå finansiering.
Budgetberedningen föreslår att beställa Svenska kommunförbundets
analys av kommunens ekonomi samt ekonomistyrning.
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FORTS. ÄRENDE 11
Beslutsunderlag
1. Budgetberedningen förslår att kommunstyrelsen beställer Svenska
kommunförbundets analys av kommunens ekonomi samt
ekonomistyrning (budgetberedningens protokoll § 10/2005).
2. Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar finansiera
kostnaden för kommunförbundets analys Ta greppet om ekonomin
med medel från kommunstyrelsen förvaltning 20 tkr, utbildning &
kulturförvaltning 25 tkr samt omsorg & arbetsmarknadsförvaltning
25 tkr (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2005-02-28).

ÄRENDE 12

455/2004

Regional tillväxtpeng.
Styrelsen för Kommunförbundet Gävleborg har diskuterat hur
kommunernas deltagande i finansiering av projekt där samtliga
kommuner förutsätts medverka kan förenklas. Ett förslag har utarbetats
som innebär att kommunerna avsätter motsvarande 3 kronor per
invånare till en regional ”Tillväxtpeng” som förvaltas av
Kommunförbundet Gävleborg för tillväxtsskapande åtgärder som
genomförs gemensamt av alla eller flera kommuner i länet.
Historik
Kommunstyrelsen har beslutat att meddela Kommunalförbundet
Gävleborg att Nordanstigs kommun inte är intresserad av gemensam
finansiering i form av tillväxtpeng (kommunstyrelsens protokoll
§ 214/2004).

ÄRENDE 13

515/2003

Kommunens länstillhörighet.
Fullmäktige beslutade i § 34/2004 att uppdra till kommunstyrelsen att
utse en arbetsgrupp med en representant från varje parti med uppdrag
att se på för och nackdelar med en eventuell ändrad länstillhörighet.
Beslutet antogs som svar på en motion som lämnats av moderaterna.
Kommunstyrelsen har utsett en arbetsgrupp bestående av en
representant från varje parti, med uppdrag att utreda ärendet och
lämna slutrapport till kommunstyrelsens senast i mars 2005.
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ÄRENDE 14
Remiss om arbetsplan för väg 788, Tjärnviks Trä i Gnarp.
Vägverket Region Mitt har upprättat ett förslag till arbetsplan för ny väg
förbi Tjärnviks Industriområde samt förändringar av allmän väg.
Kommunen bereds tillfälle att yttra sig senast 11 mars.
Arbetsplanen är överlämnad till översiktsplanegruppen för beredning.

ÄRENDE 15
Remiss om Vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål.
Vägverket har upprättat ett reviderat förslag till föreskrifter om
vägvisningsplan till turistiskt intressanta mål i Gävleborgs län. Förslaget
har överlämnats till kommunen för kännedom och eventuellt yttrande.
Synpunkter på förslaget kan lämnas senast 15 mars.
Förslaget är överlämnat till översiktsplanegruppen för beredning.

ÄRENDE 16
Gamla biologiska dammar i Stocka.
Vikarskogens jaktklubb vill att den orörda före detta biologiska dammen
på Långlandet, Stocka, som är intakt skall förbli orörd i framtiden.
Beslutsunderlag
Va-Renhållningschef Kaj Engström föreslår att den orörda dammen
skall bevaras i sitt ursprungliga skick (Kaj Engströms tjänsteutlåtande
2005-02-25).

ÄRENDE 17
Samverkan inom personalområdet i Hälsingland.
Hälsingerådet har beslutat rekommendera respektive kommunstyrelse i
Hälsinglands kommuner att fatta beslut om att landskapets
personalchefer bildar en ledningsgrupp. Denna grupp bildas för en
samordnad personalfunktion för hälsingekommunerna med förbehållet
att resp. kommun ”äger” sina egna frågor.
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FORTS. ÄRENDE 17
Personalutskottet förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Enligt av Hälsingerådet upprättat förslag, att landskapets
personalchefer bildar en ledningsgrupp för samordnad personalfunktion
för hälsingekommunerna med förbehållet att resp. kommun ”äger” sina
egna frågor (personalutskottets protokoll § 10/2005).

ÄRENDE 18

91/2005

Strategiskt program för ett tobaksfritt Hälsingland.
Hälsosamordnare Lena Linné presenterar ett förslag till Strategiskt
program för ett tobaksfritt Hälsingland. Förslaget är framtaget i
samarbete med övriga kommuner i Hälsingland.

ÄRENDE 19
Ändring i Tillämpningsföreskrifter i Lag om färdtjänst.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har behandlat förslag till
ändring i Tillämpningsföreskrifter i Lag om färdtjänst, när det gäller om
dem 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).
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Ove Wallberg (m), Hans-Åke
Bergman (c) och Stig Jonsson (s) att tillsammans med
trafiksamordnare Hans Jansson utarbeta ett förslag till beslut till nästa
kommunstyrelsesammanträde (kommunstyrelsens protokoll
§ 41/2005).
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FORTS. ÄRENDE 19
Beslutsunderlag
Arbetsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 20 enkelresor
till Hudiksvalls eller Sundsvalls tätort kvarstår som tidigare med tillägg
att vid resa till Sundsvalls tätort skall möjlighet medges att stiga av i
anslutning till väg, tex Njurunda-Kvisselby, för besök hos anhöriga. För
besök hos anhöriga i Hudiksvalls kommunansöks om länsfärdtjänst.

ÄRENDE 20
Val av ägarrepresentant för Högskolesamverkan Hälsingland.
Kommunstyrelsen har att utse ett ombud och en ersättare till stämman
för år 2005 för Högskolesamverkan i Hälsingland.

ÄRENDE 21
Vänort inom regionen.
Nordanstigs Företagarförening föreslår i skrivelse att kommunen bör
etablera vänortskontakter mellan region Sundsvall och lämpliga
områden av betydelse för regionen för att öka vänortsutbytets
betydelse och näringslivets intresse.

ÄRENDE 22
Information om turism.
Barbro Holmsten, Nordanstigs Utveckling, informerar om turistfrågor i
kommunen.

ÄRENDE 23
Information om arbetsmiljöärende.
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25/2005

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

ÄRENDE 25
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng:
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 10-18/2005.
Personalutskottets protokoll §§ 8-12/2005.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 26
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting:
2005:3 Arbetsmarknadspolitiska insatsen – Prova På Platser.
2005:10 Frysta statliga bredbandsmedel under år 2005.
Hans Jansson: Anteckningar från möte med representanter för
landstinget och diskussion om busstrafik Harmånger –Bergsjö.
Nordanstigs Bostäder AB: Protokoll 2005-01-13 och 2005-02-17.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Protokoll 2005-01-17.

ÄRENDE 27
Kurser och Konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
1. Aktualitetskonferens skolområdet. 17 mars i Bollnäs. 1 150 kronor.
2. Framtidens hälso- och sjukvård. Östersund 5 april. 450 kronor.
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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 29
Detaljplan för Östra Birsta, Sunsvalls kommun.
Detaljplaneförslag för Östra Birsta i Sundsvalls kommun har
överlämnats till Nordanstigs kommun för samrådsremiss enligt
PBL 5:21. Sundsvalls kommun vill ta del av våra synpunkter senast 31
mars 2005.
Planen är överlämnad till översiktsplanegruppen för beredning.

