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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Börje Lindblom.

ÄRENDE 2

11/2006

Ekonomirapport.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar det ekonomiska
utfallet per februari 2006.

ÄRENDE 3

94/2006

Årsredovisning 2005 för kommunstyrelsen.
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisning 2006 för
kommunstyrelsen som nämnd med verksamhetsbeskrivningar och
förklaringar till avvikelser mot budget.
Kommunstyrelsen har att godkänna årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Kommunchef Thord Wannberg föreslår att kommunstyrelsen som
nämnd godkänner det upprättade bokslutet (Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2006-03-06).

ÄRENDE 4

84/2006

Årsredovisning 2005 för Nordanstigs Fastighets AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har godkänt årsredovisning för
verksamhetsåret 2005.
Kommunstyrelsen har att föreslår fullmäktige att godkänna
årsredovisningen.
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85/2006

Årsredovisning 2005 för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har godkänt årsredovisning för
verksamhetsåret 2005.
Kommunstyrelsen har att föreslår fullmäktige att godkänna
årsredovisningen.

ÄRENDE 6

60/2006

Folkhälsopolitisk inriktning för Nordanstigs kommun.
Som en del i Folkhälsorådets uppdrag har aktuell Folkhälsopolitisk plan
för Nordanstig från 1997 reviderats.
Förslag till folkhälsopolitisk inriktning har arbetats fram utifrån den
tidigare presenterade handlingsplanen för folkhälsoarbetet från januari
2005.
Beslutsunderlag
Folkhälsorådet föreslår att kommunstyrelsen antar den nya
folkhälsopolitiska inriktningen för Nordanstigs kommun (Lena Linnés
tjänsteutlåtande 2006-02-10).

ÄRENDE 7

83/2006

Framställan om introduktionsinsatser för personer som fått
uppehållstillstånd.
Integrationsverket har inkommit med en framställan om
överenskommelse för år 2006 om introduktionsinsatser för personer
som har fått uppehållstillstånd.
Med anledning av den tillfälliga lagen om prövning av avvisnings- och
utvisningsbeslut, som riksdagen beslutade om den 15 november 2005,
kommer betydligt fler asylsökande att få uppehållstillstånd 2006 än
tidigare år. En konsekvens av beslutet är att Integrationsverket behöver
komma överens med kommunerna om ett snabbt mottagande av de
personer som fått uppehållstillstånd. Målet är att dessa så fort som
möjligt ska etablera sig på arbetsmarknaden och bli delaktiga i
samhället.
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86/2006

Ansökan om bidrag till arbetskooperativ, Föreningen ViGör.
Föreningen ViGör ansöker om bidrag med 96 tkr.
Föreningen har bildats i syfte att främja sysselsättning och företagande
i kommunen genom att hitta nya målgrupper, verksamhetsområden
samt skapa mervärden med redan befintliga organisationer. De har
som mål att utvidga de kompetenser som finns tillgängliga och skapa
förutsättningar för företag att kunna tillföra sakkunskaper som saknas i
företaget.

ÄRENDE 9

496/2005 kl. 13:00

VA-samverkan.
Kommunstyrelsen har tidigare uppdragit till Teknik och Produktion att
utreda samverkan för vatten- och avloppsverksamheten.
Förslag till va-samverkan i bolagsform mellan Sundsvalls, Timrå och
Nordanstigs kommuner har utarbetats.
Historik
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdrag till kommunchef Thord
Wannberg och VA-chef Kaj Engström att fortsätta förhandlingarna
om samarbete med MittSverigeVatten. Återkomma till
kommunstyrelsen med kalkyler och effektanalys med inriktning på
samverkan från och med 1 januari 2007 (kommunstyrelsens
protokoll § 135/2005).
2. VA-chef Kaj Engström föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge
Teknik och produktion i uppdrag att fortsätta arbetet med
genomförande av samverkan med MittSverigeVatten AB, att
upprätta erforderliga avtal och att vidtaga andra åtgärder enligt
tjänsteutlåtandet. Datum för samgåendet föreslås till 1 september
2006 (Kaj Engströms tjänsteutlåtande 2005-10-26).
3. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Teknik och produktion att
fortsätta arbetet med genomförande av samverkan med
MittSverigeVatten AB. Upprätta erforderliga avtal och att vidtaga
andra åtgärder enligt Kaj Engströms tjänsteutlåtande 2005-10-26.
Datum för samgåendet föreslås till 1 september 2006
(kommunstyrelsens § 229/2005).
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FORTS. ÄRENDE 9
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar:
1. Godkänna det av kommunstyrelsen framlagda förslaget till vasamverkan i bolagsform mellan Sundsvall, Timrå och Nordanstigs
kommuner i enlighet med PM 2006-03-01.
2. Uppdra åt kommunstyrelsen att bilda ett aktiebolag med firma
”Nordanstigs Vatten Aktiebolag” med ett aktiekapital om 100 000
kronor och med bolagsordning som överensstämmer med bilaga 3
till PM 2006-03-01.
3. Bevilja kommunstyrelsen ett anslag på 110 000 kronor för
tecknande av aktier i Nordanstigs Vatten AB (u.b) och för kostnader
i samband med bolagsbildningen att täckas av medel som upptagits
i kommunens investeringsbudget.
4. Bemyndiga kommunstyrelsen att, träffa avtal med Nordanstig
Vatten AB (u.b.) om överlåtelse av fastigheter, anläggningar och
ledningar för va-verksamhet som redovisats i förteckning som
fogats till
5. PM 2006-03-01 av kommunstyrelsen ävensom medverka till att
avtal träffas mellan Nordanstigs kommun och Nordanstig Vatten AB
(u.b) efter skriftligt medgivande av Nordanstigs Ekoteknik KB
beträffande övriga fastigheter, anläggningar och ledningar för vaverksamheten.
6. Godkänna att Nordanstig Vatten AB (u.b) köper 100-250 aktier i
MittSverige Vatten AB av Timrå Vatten AB mot en köpeskilling
motsvarande aktiernas nominella värden.
7. Förklara sig inte ha något att erinra mot att Nordanstig Vatten AB
(u.b) träffar aktieägaravtal med Sundsvall Vatten AB och Timrå
Vatten AB i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 2 till PM
2006-03-01.
8. Va-verksamhetsdrivande personal inom Nordanstigs kommun
bereds tillfälle att övergå till anställning i MittSverige Vatten AB.
9. Bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa slutliga uppgörelser
mellan kommunen och Nordanstig Vatten AB (u.b).
10. Uppmana Nordanstig Vatten AB (u.b) att i sitt namn hos
länsstyrelsen ansöka om allmänförklaring av de allmänna vaanläggningarna inom Nordanstig.
11. Uppdra åt kommunstyrelsen att i övrigt träffa de avtal och vidtaga
de åtgärder som erfordras vid överförande av va-verksamheten
Nordanstig Vatten AB (u.b) och MittSverige Vatten AB.
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521/2005

Organisationsanalys tekniska avdelningen.
En genomlysning av tekniska förvaltningen har tidigare genomförts och
redovisats i kommunstyrelsen i december 2005. Kommunstyrelsen
beslutade bland annat att framtida driftformer för bredband och
fjärrvärme ska utredas.
Kommunchef Thord Wannberg informerar i ärendet.

ÄRENDE 11

87/2006

Gran.
Inledande diskussion om byggnaderna på ön Gran. Fler synpunkter i
ärendet kommer att redovisas på kommunstyrelsens sammanträde.

ÄRENDE 12

88/2006

Ansökan ur Kompetensstegen.
Kompetensstegen är en flerårig nationell satsning för att stödja
kommunernas långsiktiga kvalitets- och kompetensutvecklingsarbete
inom vård och omsorg om äldre.
Syftet med Kompetensstegen är att förbättra vårdens och omsorgens
inre kvalitet genom kompetensutveckling av personalen som arbetar
nära de äldre.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Äldreomsorgen Margaretha Larsson föreslår att
kommunstyrelsen beslutar att från Kompetensstegen ansöka om stöd
för kvalitets- och kompetensutveckling inom vård och omsorg om äldre
(Margaretha Larssons tjänsteutlåtande 2006-03-01).

ÄRENDE 13

89/2006

Medlemskap i Gävleborgs Kreditgarantiförening.
För att möte en situation med allt hårdare villkor på kreditmarknaden
för småföretag har ett antal intressenter med internationella
framgångsexempel som förebild bildat Gävleborgs
Kreditgarantiförening (GKGF).
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FORTS. ÄRENDE 13
Hälsingerådet rekommenderar att medlemskap kan tecknas av endera
kommunen eller av kommunens näringslivsbolag.

ÄRENDE 14

91/2006

Alkolås och bilbälten i upphandlade fordon.
Motormännens Helnykterhetsförbund har inkommit med en uppmaning
till alla svenska kommuner att omgående se till att alkholås monteras i i
alla skolskjutsar.
Kommunstyrelsen har tidigare uppdragit till trafikgruppen att bereda
ärendet. Diskussion har även förts om säkerhetsbälten i upphandlade
fordon.
Skolbarn i Nordanstigs kommun transporteras dels i linjetrafiken, dels i
upphandlade fordon. Det är därför naturligt att alkolås bör finnas i båda
transportformerna. Det bör vidare finnas en samstämmighet i länets
alla kommuner för att denna fråga skall få full genomslagskraft.
Beslutsunderlag
Trafikgruppen föreslår att kommunstyrelsen aktualiserar frågan i
samarbetsorganisationen Gävleborgs kommuner och landsting, i en
diskussion att söka få ett länsövergripande beslut om alkolås i fordon
vid persontransporter/skolskjutsar (trafikgruppens anteckningar
2006-02-08).

ÄRENDE 15

93/2006

Samarbetsavtal och avtal för avropsstyrd trafik.
Kollektivtrafikberedningen beslutade i juni 2005 att ge Samrådsgruppen
i uppdrag att föreslå förändringar i gällande
samarbetsavtal/samreseavtal, vilka reglerar den anropsstyrda trafiken
(färdtjänst, sjukresor, flextrafik).
En arbetsgrupp bestående av representanter från kommunernas
färdtjänstansvariga och X-Trafik har arbetat fram två förslag till nya
avtal; Samarbetsavtal avseende anropsstyrd trafik och Avtal för
anropsstyrd trafik.
Det första är ett avtal mellan kommunerna och landstinget rörande
ansvar och kostnadsfördelning, det andra reglerar
kommunernas/landstingets uppdrag till X-Trafik att svara för
upphandling och administration av anropsstyrd trafik.
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FORTS. ÄRENDE 15
Yttrande över förslagen ska lämnas senast 31 mars 2006.
Beslutsunderlag
Trafikgruppen har tagit del av avtalsförslagen och hänskjuter ärendet
till kommunstyrelsens för beslut (trafikgruppens anteckningar
2006-02-08).

ÄRENDE 16

95/2006

Hollandprojektet.
Företaget Placement Utvikling, Norge har erbjudit kommuner i
Gävleborg att delta i Hållandprojektet. Projekttiden är 12-15 månader.
Under den tiden garanterar företaget att tio barnfamiljer – företagare
från Holland flyttar till kommunen.
Förutsättningen är att mottagande kommun agerar aktivt för att
familjerna ska få bostad och företagen lämpliga lokaler. Kostnaden är
300 tkr inklusive alla resor, kontakter och resultatgaranti. Ytterligare tre
kommuner kan ingå för 75 tkr extra per kommun.
Hälsingerådets styrelse har beslutat att anmäla alla sex
hälsingekommuner som preliminärt intresserade av projektet.

ÄRENDE 17

96/2006

Byte av mark i Morängsviken, Stocka.
Teknisk samordnare Göran Norling presenterar förslag till markbyte
med Holmen Skog på 5,8 ha norr om Morängsviken i Stocka.

ÄRENDE 18

97/2006

Slutredovisning över utförda pelletskonverteringar.
Kommunchef Thord Wannberg presenterar slutredovisning av utförda
pelletskonverteringar.
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53/2003

Busslinje mellan Hassela och Sundsvall.
Kommunstyrelsen har en utsedd arbetsgrupp med uppdrag att utreda
intresset för bussturer mellan Hassela och Sundsvall.
X-Trafik har redovisat kostnaderna för en förbindelse från Hassela
kl. 08:05 över Bergsjö och Gnarp till Sundsvall kl. 09:45. Tillbaka från
Sundsvall kl. 14:20 över Gnarp och Bergsjö till Hassela kl 15:20.
Denna tur kan organiseras utan att ny buss behöver kapitaliseras.
Nettokostnad 201 tkr.
Trafikgruppen delger kommunstyrelsen redovisningen.

ÄRENDE 20

253/2005

Gnarps Schackklubbs önskan att förhyra lokal i gamla biblioteket i
Gnarp.
När biblioteket i Gnarp flyttades in i skolan blev gamla bibliotekslokalen
tom. Gnarps Schackklubb har anmält sitt intresse att hyra eller förvärva
lokalen. Föreningen vill använda byggnaden som klubblokal.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till utbildnings- och
kulturnämnden för yttrande (kommunstyrelsens protokoll § 138/2005).
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att inte sälja lokalen i nuvarande läge, utan i stället använda den som
förråd tills vidare och ta upp frågan på nytt om ungefär ett år
(utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 17/2006).

ÄRENDE 21

149/2005

Kostnader och verksamhetskonsekvenser på olika
skolstrukturalternativ.
Utbildnings- och kulturnämnden har utrett kostnader och
verksamhetskonsekvenser på olika skolstrukturalternativ.
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår i § 6/2006 att Strömsbruks
skola ska behållas i oförändrad omfattning.
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FORTS. ÄRENDE 21
Historik
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet behandlas på
kommunstyrelsens nästa sammanträde (kommunstyrelsens protokoll
§ 34/2006).

ÄRENDE 22
Arvodesstämmelser för förtroendevalda.
Personalutskottet har diskuterat de förtroendevaldas ersättning.
Beslutsunderlag
Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen utser en arbetsgrupp
med en representant från varje parti med uppdrag att se över arvodena
och bestämmelserna.

ÄRENDE 23

8/2006

Information om samverkansprojekt.
Stig Eng (c) och kommunchef Thord Wannberg informerar om
pågående samverkansprojekt.

ÄRENDE 24
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 6-14/2006.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 3-4/2006.
Kommunchef Thord Wannberg:
Beslutsattestanter och ersättare för 2006.
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ÄRENDE 25
Delgivningar.
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting:
2006:10 Ekonomiska effekter av det nya pensionsavtalet – kommuner.
2006:12 Budgetförutsättningar för åren 2006-2009.
2006:15 Särskild lärarutbildning – lärare för undervisning i yrkesämnen
– under åren 2005-2008.
Nordanstigs Fastighets AB: Protokoll från 2006-02-23.
Nordanstigs Bostäder AB: Protokoll från 2006-01-25.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Protokoll från
2006-01-25.
Kommunstyrelsens ordföranden i Gävle, Söderhamns, Hudiksvalls,
Nordanstigs, Sundsvalls, Timrå, Ånge och Härnösands kommuner:
Utbyggnad av E4sträckan Enånger – Hudiksvall.
Hälsingerådet: Protokoll från 2006-02-15.
Annsofi Collin, Anna Mårtensson och Madeleine Negga: Med Miljön
som drivkraft i Nordanstig.
Sveriges kommuner och landsting: Ett aktivt liv som senior.
Naturvårdsverket: Redovisning av regeringsuppdrag om Natura 2000:
uppdrag 11 i regleringsbrevet för Naturvårdsverket 2004.
Länsstyrelsen Gävleborg: Översiktsplan 2006 för Hudiksvalls kommun,
samrådshandling.
Länsstyrelsen Jämtlands län och Västernorrlands län: Hur kan vi
samverka på bästa sätt i Indalsälven, Selångersån, Lungan m.m.?
Lions Club Hudiksvall: Upprop – man slår inte. Aktion mot kvinnovåld.
Stiftelsen Håll Sverige Rent: Inbjudan till Nationella
Skräpplockardagarna.

ÄRENDE 26
Kurser och Konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
1. Vad gör vi för att möte kravet på energiomställning till ett grönare
samhälle? Gävle 28 mars. 1 650 kronor.
2. Miljöbedömningar av översiktsplaner och detaljplaner enligt PBL. 6
heldagsseminarier under mars och april 2006.
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FORTS. ÄRENDE 26
3. Politiken i praktiken. Stockholm 6 april. 1 100 kronor.
4. Att ta kommandot – seminarium för dig som styr och leder i en
målstyrd kommun eller nämnd. Stockholm 8 maj. 3 000 kronor.
5. Medborgardialog. Verktyg för att stärka den medborgerliga
förankringen. Stockholm 20 april. 900 kronor.
6. Färdtjänst- och sjukresedagar 2006. 29-30 mars i Örebro.
2 700 kronor.

ÄRENDE 27

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.

