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Om Du har frågor om ärenden eller bilagorna kontakta
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Håkan Larsson (m).

ÄRENDE 2

Kl. 08:15

Information om Lokalt resurscentrum för kvinnor i HudiksvallNordanstig.
Besök från Lokalt resurscentrum för kvinnor i Hudiksvall-Nordanstig.

ÄRENDE 3

Kl. 08:45

Information om kommunens projekt i Mål2 norra.
Besök av EU-samordnare Lotta Lindh.

ÄRENDE 4

15/2005

Ekonomirapport.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar om det ekonomiska
utfallet mot budget per mars 2005.

ÄRENDE 5
Årsredovisning 2004 samt koncernredovisning.
Ekonomikontoret presenterar Årsredovisning samt koncernredovisning
för år 2004 med aktuella revideringar.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2004 och koncernredovisning 2004.
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157/2005

Teckningsrätt för bank- och postgiro.
Kommunstyrelsen ska utse de personer som får teckningsrätt för bankoch postgiro för Nordanstigs kommun att gälla från 1 maj 2005.
Förslag till beslut
1. Ge följande personer teckningsrätt för bank- och postgiro att gälla
två i förening: Stig Eng (c), Thord Wannberg, Margareta Tamm
Persson, Margareta Wedin-Rosén, Barbro Gunsth-Norlin, Yvonne
Nilsson, Jennie Svensk, Katarina Sjödin och Gerd Norin.
2. Upphäva kommunstyrelsens beslut § 1/2004.

ÄRENDE 7
Ansökan om borgen för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB ansöker om kommunal borgen
för lån till ny pelletseldad panncentral för värmeförsörjning för
fastigheter i Gnarp och Jättendal.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beviljar
kommunal borgen för Nordanstigs Bostäder AB:s lån tidsbegränsat till
max 5 år enligt följande nya lån á 2 500 000 kronor som finansiering av
ny pelletseldad panncentral i Gnarp samt konvertering till eldning med
pellets i Jättendals brandstation och skola. Uppdra till kommunens
firmatecknare att underteckna erforderliga handlingar (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2005-04-06).

ÄRENDE 8

11/2005

Budget för natt- och helgbarnomsorgen, 2:a halvåret 2005
Fullmäktige beslutade i § 66/2004 i samband med budget för 2005, att
behålla natt- och helgbarnomsorgen i Gnarp.
Utbildnings- och kulturnämnden ansöker om en budget på 175 tkr för
helg- och nattbarnomsorgen under andra halvåret 2005.
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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.
Historik
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att upprättat 3-årsavtal ska
godkännas (utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 150/2004).
2. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till utbildningsoch kulturnämnden för presentation av avtalet och redovisning av
totalkostnaden för kommunen (kommunstyrelsens protokoll
§ 43/2005).
3. Utbildnings- och kulturnämnden redovisar årskostnader till
kommunstyrelsen (utbildnings- och kulturnämndens protokoll
§ 26/2005).

ÄRENDE 10

427/2004

Motion om upphandling av äldreomsorgsplatser drivna utanför
kommunens regi.
Ove Wallberg (m) och Charlotte Klötz (fp) har lämnat en motion där de
föreslår att kommunen upphandlar tre icke kommunalt drivna
äldreomsorgsplatser permanent inom kommunens gräns.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar att utse en arbetsgrupp bestående av
Görgen Ahlin (m), Håkan Ström (s), Ann-Christine Frisk-Berglund (kd),
Charlotte Klötz (fp), Kjell Bergström (mp), Sven Bergström (v) och
Sven-Åke Eriksson (c) med uppdrag att utreda motionen. Utse
Charlotte Klötz (fp) som sammankallande. Utredningen ska redovisas i
kommunstyrelsen i april 2004 (kommunstyrelsens protokoll § 9/2005).
Förslag till beslut
Arbetsgruppen föreslår att motionen avslås, med motiveringen att
behovet av platser minskar, att det är förenat med stora problem att
genomföra en upphandling med önskat resultat.
Att utifrån motionens intentioner föreslå Kommunfullmäktige,
att ge OA nämnden i uppdrag att utreda frågan om alternativ
omsorgsverksamhet exempelvis, liknande det system som Nacka
Kommun har utformat (Arbetsgruppens anteckningar från möte
2005-03-24).
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ÄRENDE 11
Omsorgstaxa.
Fullmäktige antog i § 4/2005 nya taxor för omsorgen. Taxorna behöver
justeras och förtydligas.
Beslutsunderlag
Anta förslag till taxor för omsorgen att gälla från och med 1 juni 2005
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2005-04-07).

ÄRENDE 12

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
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår att fullmäktige i
Nordanstig antar förslaget till taxa för brandskyddskontroll.

ÄRENDE 13

160/2005

Säkerhetsarbete i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.
Under senaste året har flera lagstiftningar som berör säkerhetsarbete
förändrats. Samtliga lagar pekar på att arbete med säkerhetsfrågor
måste samordnas för att bli effektivt och drivas mot samma mål.
Svenska kommunförbundet och Krisberedskapsmyndigheten har
tecknat ett avtal om kommunernas medverkan i det nationella
krishanteringssystemet.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2005-04-05

8 (15)

FORTS. ÄRENDE 13
Beslutsunderlag
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår att fullmäktige i
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner beslutar överföra det operativa
ansvaret för säkerhetsfrågor i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner
samt att nämnden disponerar riktade medel från staten för medverkan i
nationella krishanteringssystemet för att driva frågorna enligt upprättat
avtal mellan kommunförbundet och krishanteringsmyndigheten
(2004:55).

ÄRENDE 14

156/2005

Reglemente för krisledningsnämnd i Nordanstigs kommun.
Fullmäktige har utsett kommunstyrelsen som krisledningsnämnd i
Nordanstigs kommun. Fullmäktige har även givit kommunstyrelsen i
uppdrag utarbeta ett förslag till Risk- och sårbarhetsanalys och
Reglemente för krishantering i krisledningsnämnden.
Förslag till reglemente för krisledningsnämnden är framtaget.

ÄRENDE 15

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 överlämnat det till fullmäktige för beslut.
Förslag till beslut
Föreslå att fullmäktige antar förslaget till nya stadgar för Stiftelsen ErskMatsgården.

ÄRENDE 16

154/2005

Förslag till nytt arkivreglemente för Nordanstigs kommun.
Nu gällande arkivreglemente antogs av fullmäktige 1992. I
åtgärdsplanen för kommunens arkiv sägs att nuvarande
arkivreglemente skall ses över och anpassas till våra förutsättningar
samt implementeras nos nämnder och bolag.
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FORTS. ÄRENDE 16
Kommunarkivet har utarbetat ett förslag till nytt arkivreglemente för
Nordanstigs kommun.
Förslag till beslut
Föreslå att fullmäktige antar förslaget till nytt arkivreglemente för
Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 17

Kl. 13:00

Information om ambulansverksamheten.
Ambulansverksamheten besöker kommunstyrelsen för att informera
om verksamheten.

ÄRENDE 18

Kl. 13:30

Information om näringslivsverksamheten.
Alf Bohlin, Nordanstigs utveckling besöker kommunstyrelsen för att
informera om verksamheten.

ÄRENDE 19
Nytt konsortialavtal för kollektivtrafiken i Gävleborgs län.
Landstinget har genomfört en översyn av avtalen för kollektivtrafiken i
Gävleborgs län. Representanter från kommunerna, landstinget och XTrafik har medverkat i översynsarbetet.
Förslaget har överlämnats till Nordanstigs kommun för antagande i
fullmäktige.

ÄRENDE 20
Bredbandsutbyggnad.
Handlingar skickas ut senare.
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ÄRENDE 21
Närvärme Bergsjö.
Kommunstyrelsen har tidigare i § 168/2004 givit Stig Eng (c) och
kommunchef Thord Wannberg uppdraget att tillsammans med Teknik &
Produktion förhandla med Mellanskog om operatörsrollen i framtiden.

ÄRENDE 22

376/2003

Inrättande av ett kommunalt kompetensråd.
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att ett kommunalt
kompetensråd inrättas bestående av förtroendevalda och tjänstemän
med ansvar för arbetsmarknads-, näringslivs-, utbildnings- och
integrationsfrågor.
Historik
1. Se rektor Ronny Spångbergs skrivelse 2003-05-26.
2. Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg föreslår att
kommunstyrelsen inrättar ett kommunalt kompetensråd samt utser
förtroendevalda att ingå i rådet (se Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande 2003-09-08).
3. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att föreslår att
kommunstyrelsen inrättar ett kommunalt kompetensråd samt att
eventuellt utse förtroendevalda att ingå i rådet (se utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 90/2003).
4. Kommunstyrelsen beslutar att uppdrag till ledningsgruppen att
utreda ärendet (kommunstyrelsens protokoll § 195/2003).
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg föreslår att kommunchefen
ges uppdraget att forma det Kommunala kompetensrådet, utse dess
ordförande och se till att ett första möte sker under maj månad 2005
(Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande 2005-04-07).
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ÄRENDE 23
Utbildning för kvinnliga politiker i Nordanstig.
Fullmäktiges ordförande Charlotte Klötz (fp) påtalat att Nordanstigs
kommun har ett stort underskott på kvinnliga politiker framförallt i
ledande positioner och föreslår i skrivelse att hon ska få i uppdrag att
stötta och utbilda de kvinnor som redan finns på olika poster inom
politiken.

ÄRENDE 24
Marknadsföring av turism i Hälsingland.
Hälsingerådet har behandlat turistchefernas framställan till
länsstyrelsen om medel till marknadsföring av turism i Hälsingland.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 25

158/2005

Val av styrgrupp för Projekt Fördel Nordanstig.
Kommunstyrelsen har att utse en styrgrupp för projekt Fördel
Nordanstig. Styrgruppen ska bestå av representanter från Nordanstigs
företagarförening och från kommunstyrelsen. Företagarföreningen
föreslår deras representanter.

ÄRENDE 26

159/2005

Val av ersättare i personalutskottet.
Kommunstyrelsen beslutade i § 77/2005 att ersättare i
personalutskottet skulle väljas vid dagens sammanträde.
Personalutskottet består i dag av tre ledamöter.

ÄRENDE 27
Val av ombud till Hälsingeturs årsstämma.
Kommunstyrelsen har att utse ett ombud med ersättare till Hälsingeturs
årsstämma 2005.
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ÄRENDE 28
Val av kommunens ombud till årsstämmor i kommunens bolag.
Fullmäktige har att utse ett ombud och en ersättare som ska företräda
kommunens som ägare vid Nordanstigs Bostäder AB bolagsstämma
och Nordanstigs Fastighets AB:s bolagsstämma.

ÄRENDE 29
Information om indragningar av bussturer.
Skrivelser har inkommit med anledning av de bussturer som drogs i
inför förra trafikåret.

ÄRENDE 30

107/2005

Socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor.
Kommunstyrelsen beslutade i § 238/2004 att uppdra till omsorgs- och
arbetsmarknad att informera kommunstyrelsen om sitt arbete med stöd
till utsatta kvinnor.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden överlämnar myndighetschef
Marianne Smeds skrivelse 2005-03-08 om socialtjänstens arbete med
våldsutsatta kvinnor som information till kommunstyrelsen.

ÄRENDE 31
Utveckling av kommunens utskick till politiker.
Utskick av kallelse, föredragningslista och handlingar till sammanträden
med styrelser och nämnder hanteras i dag på olika sätt. Utskick
genomförs via post, fax, e-post och internt.
Diskussion om hur utskicken ska ske i framtiden och under en
övergångsperiod.
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25/2005

Information om samverkansprojekt inom Hälsingerådets
verksamhet.
Stig Eng (c) informerar om pågående samverkansprojekt inom
Hälsingerådets verksamhet.

ÄRENDE 33
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng:
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 19-29/2005.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 5-7/2005.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 34
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär från Sveriges kommuner och Landsting:
2005:13 Överenskommelse om ändring i försäkringsvillkoren för AGSKL gällande from 2005-01-01.
2005:15 Tvisteförhandlingar och arbetsrättsliga processer i domstol.
2005:17 Blockader vid byggnadsentreprenader.
Ersättare i budgetberedningen utsågs 2004-02-12: Nils Nordlund (fp),
Håkan Larsson (m), Hans-Åke Bergman ©, Håkan Ström (s) och Stig
Jonsson(s).
Inköp Hälsingland: Protokoll från 2005-03-11.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Protokoll från 2005-03-18
med bl.a. § 14 Tillsynsutrendning 2006.
Nordanstigs Fastighets AB: Protokoll från 2005-02-17.
Nordanstigs Bostäder AB: Protokoll från 2005-02-24.
Verksamhetsberättelse för Hälsingerådet 2004.
Skrivelse om asylärende i Gnarp.
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FORTS. ÄRENDE 34
Ljusdals kommun: Skrivelse till Näringsdepartementet om den
transportpolitiska propositionen.

ÄRENDE 35
Kurser och Konferenser.
Personalchef Jan Nilsson har tillsammans med Kommunförbundet
Gävleborg utarbetat en utbildningsdag för kommunens ledamöter i
styrelsen och nämnderna.
1. Kommunstyrelsen – kommunens ledande organ som skall ha
uppsikt över övriga nämnders verksamhet! Vad innebär detta
ledarskap i praktiken? 9 maj på Brandstationen i Jättendal.
Övriga inbjudningar som har inkommit:
2. Styrning av kommun- och landstingsägda bolag. Behövs en god
sed? Uppsala 12 maj. 800 kronor.
3. Mångfaldens positiva effekter på tillväxt. Gävle 12 maj. 500 kronor.

ÄRENDE 36

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.
Historik
Aktuella punkter från tidigare sammanträde:
1. Uppdra till kommunchefen att utarbeta ett förslag till samarbete för
utökad juridisk rådgivning.
2. Ersättare i personalutskottet väljs på kommunstyrelsens nästa
sammanträde. Se separat ärende.
3. Uppdra till personalutskottet att fastställa uppdraget att genomföra
organisationsanalys av Teknik & Produktion enligt
genomförandeplan. Uppdraget har påbörjats.
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ÄRENDE 37
Konstituering av krisledningsnämnd.
Genomgång av kommunstyrelsens roll som krisledningsnämnd.

