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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sven-Åke Eriksson (c).

ÄRENDE 2
Delårsbokslut per april 2006 för kommunstyrelsen.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per april 2006 för
kommunstyrelsens verksamheter.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner
delårsbokslut per april 2006 samt godkänner prognosen för 2006
(Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2006-05-11).
Ledningskontoret föreslår att driftbudgeten för programområde 9 Trafik
medges ett tilläggsanslag med 1 200 tkr för 2006 (Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2006-05-11).

ÄRENDE 3
Delårsbokslut per april 2006.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per april 2006 med
koncernredovisning samt helårsprognos.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelse godkänner delårsbokslut
per 2006-04-30 med koncernredovisning samt helårsprognos.
Uppdra till nämnderna kommunstyrelsen samt utbildnings- och
kulturnämnden att inkomma med åtgärdsplaner för hur de befarade
underskotten hanteras till nästa kommunstyrelsesammanträde
2006-06-15 (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2006-05-10).

ÄRENDE 4
Kommunstyrelsens roll.
Budgetberedningen diskuterade hur kommunstyrelsen roll ska se ut i
framtiden.
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FORTS. ÄRENDE 4
Beslutsunderlag
Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen besluta att
Uppdra till ledningsgruppen att presentera olika alternativ hur
kommunstyrelsens roll bör förändras tex inrätta allmänt utskott eller
nämnd. Förutsättningen är att kommunstyrelsen skall ges större
utrymme till att utöva sin enligt kommunallagen uppgift att leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och ha uppsikt
över övriga nämnders verksamhet.

ÄRENDE 5
Investeringsbudget 2006.
Kommunfullmäktige har i budget 2006 (Kf § 244/2005) beslutat om ett
investeringsutrymme på 13 000 tkr varav fullmäktige fördelade
8 250 tkr, resterande 4 750 tkr fick kommunstyrelsen i uppdrag att
fördela.
Detta har fördelats av kommunstyrelsen i januari och februari 2006 (Ks
§ 2/2006 samt § 16/2006).
Kommunen har under lång tid av år haft en mycket låg investeringsnivå
vilket har medfört stora uppdämda behov. När investeringsbudgeten
fördelades fanns fler äskanden än vad som beviljades. Dessutom har
ytterligare behov aktualiserats.
Ekonomikontoret har att informera kommunstyrelsen att behov av
ytterligare investeringar föranledda av eftersatta behov beroende av
tidigare års låga investeringsnivåer samt nytillkomna behov pga.
politiska beslut (tex. bredband) föreligger. Se bilaga.
Ekonomikontoret avser att med budgetberedningen diskutera hur det
likviditetsöverskott som uppstått, pga av de senaste årens positiva
resultat, skall hanteras för att på bästa sätt säkra en god ekonomisk
hushållning.
Kommunen bör ta ställning till hur stor andel som bör tillföras ökad
investeringsnivå, hur stor del som kommunen ökar amorteringarna med
samt hur stor del som använts för att säkra pensionsåtagandet.
Dessutom så har beslut redan fattats om att låna ut ca 5 000 tkr till
Vägverket och Banverket för projekt Miljöanpassad transportknutpunkt i
Norrhälsingland.
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FORTS. ÄRENDE 5
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att
kommunstyrelsen uppdrar till budgetberedningen och
ekonomikontoret att utreda hur tillgängliga medel skall fördelas på
investeringar, amorteringar samt pensionsåtaganden (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2006-04-10).
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till budgetberedningen och
ekonomikontoret att utreda hur tillgängliga medel skall fördelas på
investeringar, amorteringar samt pensionsåtaganden
(kommunstyrelsens protokoll § 71/2006).
Beslutsunderlag
Utöka investeringsbudget 2006 med 4 000 tkr till totalt 17 000 tkr som
fördelas på följande specificerade projekt samt till kommunstyrelsen för
att fördela på ännu ej specificerade projekt.
Bergsjö skola simhall
Exploatering
Brandskyddsdokumentation, besiktningar
Möbler Backens skolas matsal, arbetsmiljöåtg.
Dialogt TV-nät
Bredband
Vattenverken
Akuta åtgärder VA (genomförda)
Nya vattenledningar Plyfa

600 tkr
200 tkr
100 tkr
100 tkr
120 tkr
1 200 tkr
200 tkr
100 tkr
350 tkr

Bergsjö skolområde

250 tkr

Kommunstyrelsen att fördela

780 tkr

Summa totalt
(Budgetberedningens protokoll § 11/2006)

4 000 tkr

Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen medger
att nämnden får omprioritera 250 tkr ur redan beviljade
investeringsmedel (Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande 2006-05-09).
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ÄRENDE 6
Tilläggsbudget drift 2006.
Verksamheterna har inkommit med äskanden om att utöka driftsbudget
för år 2006.
Kost & Städ 220 tkr för projekt Kvalitetskrav för kost till äldre.
Föreningsstöd: 111 tkr ej nyttjade i 2005 års budget.
Barnomsorg och grundskola 1 000 tkr för särskilda insatser att höja
särskilt pojkarnas läs- och skrivförmåga.
Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg föreslår att utbildningsoch kulturnämnden får återkomma till kommunstyrelsens nästa
sammanträde med en mer utförlig beskrivning av äskandet.
Beslutsunderlag
1. Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige
beslutar avslår begäran om utökad driftsbudget 2006 för
Föreningsstöd 111 tkr och Barnomsorg & grundskola 1 000 tkr.
Flytta 220 tkr från omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden till
programpunkt 16 Kost & Städ (budgetberedningens protokoll
§ 3/2006).
2. Centrala samverkansgruppen föreslår att äskandet om 1 000 tkr till
barnomsorg och grundskola ska beviljas (protokoll § 3/2006-04-19).
3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till
budgetberedningen för vidare utredning (kommunstyrelsens
protokoll § 69/2006).
Beslutsunderlag
Budgetberedningen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till Utbildning
& Kultur nämnden att utforma en åtgärdsplan som beskriver
problemet, åtgärden och påföljande kostnad samt möjligheterna att
1. inarbeta ovanstående kostnader i budget 2006
2. föreslå uppdrag som kan tas bort.
3. om ingen av ovanstående alternativ är möjliga beskriva
åtgärd samt kostnad och äska medel.
Uppdra till Omsorg & Arbetsmarknad att presentera en åtgärdsplan
som beskriver problemet, åtgärden och påföljande kostnad samt
möjligheterna att
4. inarbeta ovanstående kostnader i budget 2006
5. föreslå uppdrag som kan tas bort.
6. om ingen av ovanstående alternativ är möjliga beskriva
åtgärd samt kostnad och äska medel.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2006-05-11

7 (15)

FORTS. ÄRENDE 6
Åtgärdsplanerna skall presenteras kommunstyrelsen på sammanträdet
den 15 juni 2006 (budgetberedningens protokoll § 12/2006).

ÄRENDE 7
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).
Hälsingerådet rekommenderar att medlemskap kan tecknas av endera
kommunen eller av kommunens näringslivsbolag.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till ekonomichef
Margareta Tamm Persson för utredning. Ärendet redovisas på
kommunstyrelsens möte i maj 2006 (kommunstyrelsens protokoll
§ 51/2006).
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
blir medlem i Gävleborgs Kreditgarantiförening med en insats av
1 000 kronor som medlem samt teckna 20 stycken förslagsinsatser á
5 000 kronor, totalt 101 000 kronor ( Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2006-05-10).

ÄRENDE 8
Kostnader och verksamhetskostnader 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
Historik
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet behandlas på
kommunstyrelsens nästa sammanträde (kommunstyrelsens protokoll
§ 34/2006).
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ÄRENDE 9
Kommunalt samverkansorgan.
Styrelsen för Gävleborgs Kommuner och Landsting har beslutat
undersöka möjligheterna att skapa ett Kommunalt Samverkansorgan
(KSO) i länet från 1 januari 2007. Bakom denna ambition finns
erfarenheterna av ett bra samarbete mellan kommuner och landsting.
För att stimulera och skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling
behöver länets kommuner och landsting ett KSO som av statsmakterna
är godkänd företrädare för folkviljan och medborgarna i länet.
Bildandet av ett KSO innebär bland annat att vissa statliga
verksamheter förs över från länsstyrelsen till KSO.
Att bilda ett KSO redan 1 januari 2007 förutsätter kommunernas och
landstingets positiva ställningstagande senast i augusti 2006.
Historik
1. Kommunstyrelsen har informerats i ärendet 20 april 2006.
2. Fullmäktige har informerats i ärendet 8 maj 2006.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Gävleborgs Kommuner och Landsting hemställer att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Regionförbundet Gävleborg – ett kommunalförbund med
förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse – bildas med verkan från
och med 2007-01-01.
2. Regionförbundet Gävleborg skall, från och med 2007-01-01, eller
annan tidpunkt som regeringen kan bestämma efter gjord anmälan,
utgöra samverkansorgan i Gävleborgs län enligt särskild lag
(2002:34) härom.

3. Fastställa förslag till reviderad förbundsordning för
Kommunalförbundet SAM (bilaga).

ÄRENDE 10
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,
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FORTS. ÄRENDE 10
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.
Historik
Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef Thord Wannberg att inbjuda
Integrationsverket, Länsstyrelsen, politiker och tjänstemän till en träff i
ärendet (kommunstyrelsens protokoll § 45/2006).

ÄRENDE 11

Kl. 13:00

Informationer.
Barbro Holmsten, Nordanstigs Utveckling, besöker kommunstyrelsen
och berättar om O-ringen.
Eva Eriksson, Bokningscentralen, besöker kommunstyrelsen och
berättar om turism.
Alf Bohlin, mässgeneral, besöker kommunstyrelsens och berättar om
Nordanstigsmässan 2006.

ÄRENDE 12
Fördjupad studie VA-exploatering Sörfjärden.
Teknik och produktion har tidigare gjort en förstudie och
enkätundersökning i Sörfjärden på uppdrag av kommunstyrelsen för att
belysa möjligheten att anlägga kommunalt vatten och avlopp och
undersöka hur stort intresset bland fastighetsägarna var.
Historik
Va-renhållningschef Kaj Engström föreslår att medel beviljas med
200 tkr för en fördjupad studie. Första avrapportering februari 2006 (Kaj
Engströms tjänsteutlåtande 2005-09-07).K
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Teknik & Produktion att
genomföra en fördjupad studie av exploatering av vatten och avlopp i
Sörfjärden, Gnarp. Kostnaden 200 tkr begärs av fullmäktige som en
utökad investeringsbudget för 2005. Första avrapportering på
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FORTS. ÄRENDE 12
kommunstyrelsens sammanträde i februari 2005 (kommunstyrelsens
protokoll § 173/2005).
VA-chef Kaj Engström föredrar ärendet.

ÄRENDE 13
Byte av mark i Morängsviken, Stocka.
Teknisk samordnare Göran Norling har tidigare presenterat förslag till
markbyte med Holmen Skog på 5,8 ha norr om Morängsviken i Stocka.
Förslaget bygger på att kommunen byter ett skogsområde mot ett
område i Morängsviken, Stocka, som kommunen kan exploatera som
tomtområde.
De fastigheter som kommunen kan byta med är Gingsta 1:24,
Gnarps-Böle 3:2 och Östanå 3:58.
Opartisk värdering av kommunens fastigheter och Holmens Skogs
fastighet har utförts.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Teknik & Produktion att gå vidare
i förhandlingarna med Holmen Skog och upprätta förslag till
köpehandlingar till kommunstyrelsens nästa möte (kommunstyrelsens
protokoll § 69/2006).

ÄRENDE 14
Utveckling i Mellanfjärden.
Anders Hammare har inlämnat en skrivelse gällande utbyggnad av
kustvägen och det kustnära bostadsbeståndet i Mellanfjärden.
Kommunen/kommunens bostadsbolag har optionsrätt till ett område på
fastigheten Dvästa 5:37 i Grönviken.
Beslutsunderlag
Beredningen för översiktsplan föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
inte utnyttja optionsrätten. Kustvägen tas upp som ett separat ärende
vid nästa möte.
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ÄRENDE 15
Gång- och cykelväg mellan Sågtäkten och Strömsbruk.
Sågtäktens vägförening m fl föreningar har i skrivelse till
kommunstyrelsen begärt att en gång- och cykelväg byggs mellan
Sågtäkten och Strömsbruk sam att vägbelysning ordnas.
Beslutsunderlag
Beredningen för översiktsplan föreslår att kommunstyrelsen beslutar
meddela föreningarna att kommunen för närvarande inte har några
ekonomiska resurser till gång- och cykelvägen men att vägen finns
med i ett förslag till trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder som
kommunen har lämnat till Vägverket.

ÄRENDE 16
Gång- och cykelväg Bergsjö centrum – Högen.
Högens samfällsförening har hos kommunstyrelsen ansökt om stöd för
anläggande av gång- och cykelväg från Bergsjö centrum – Högen.
Beslutsunderlag
Beredningen för översiktsplan föreslår att kommunstyrelsen beslutar
meddela Högen samhällsförening att kommunen för närvarande inte
har några ekonomiska resurser till gång- och cykelvägen men att
vägen finns med i ett förslag till trafiksäkerhetsförbättrande åtgärder
som kommunen har lämnat till Vägverket.

ÄRENDE 17
Årsredovisning 2005 för Kommunalförbundet SAM.
Kommunalförbundet Sam har lämnat årsredovisning för år 2005 för
godkännande.
Revisorerna har granskat Kommunalförbundet SAM:s verksamhet och
tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet samt att
årsredovisningen för 2005 godkänns.
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ÄRENDE 18
Ändring i reglemente för Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.
Hudiksvalls kommun genomför en omorganisation i nämnder och
förvaltningar som ska gälla från och med 1 januari 2007. De ser över
reglementena i samtliga nämnder och så även Norrhälsinglands miljöoch räddningsnämnd.
Ändringarna gäller § 10 p 2 och § 12 p 2.

ÄRENDE 19
Skrivelse om Nordanstigs Bostäder AB.
Anders Fäldt, Gnarp, har inkommit med skrivelse med frågor
beträffande bokslut 2005 för Nordanstigs Bostäder AB.
Nordanstigs Bostäder AB har genom ordförande Hans-Åke
Bergman (c) och vd Helmer Wiklund lämnat yttrande över skrivelsen.
Sedan kommunstyrelsens förra möte har Anders Fäldt inkommit med
ytterligare en skrivelse.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till presidiet att formulera ett förslag
till svar på Anders Fäldts skrivelse. Förslaget redovisas på
kommunstyrelsens nästa sammanträde (kommunstyrelsens protokoll
§ 79/2006).

ÄRENDE 20
Val av ägarrepresentant för HälsingeUtbildning ek. för.
Kommunstyrelsen har att utse ett ombud och en ersättare till stämma
för år 2006 för HälsingeUtbildning ek.för. 30 maj i Bollnäs.

ÄRENDE 21
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.
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FORTS. ÄRENDE 21
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.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord Wannberg att
anordna en träff för mer information samt kontakta de kommuner i
norrhälsingland som visat intresse för projektet (kommunstyrelsens
protokoll § 54/2006).

ÄRENDE 22
Medel för drogförebyggande arbete bland ungdomar.
Kommunstyrelsen har tidigare uppdragit till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden och utbildnings- och kulturnämnden att
utarbeta ett nytt drog- och alkoholpolitiskt program. I detta program
skall också en strategi för drog och alkoholförebyggande arbete bland
ungdomar inrymmas.
Utbildnings- och kulturnämnden meddelar att då ärendet blivit liggande,
har denna viktiga fråga processats på annat sätt, varför ärendet känns
inaktuellt.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar
lägga ärendet till handlingarna då det är inaktuellt (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 53/2006).

ÄRENDE 23
Delgivningar.
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
2006:22 Pensionsnämndens beslut om förändring av
pensionsbehållning, intjänad pension, kompletterande ålderspension
och utbetalda pensionsbelopp enligt PFA för ären 2006 och 2003 samt
intjänad pension för åren 1998-2000.
2006:25 Budgetförutsättningar för åren 2006-2009.
2006:26 Preliminär kostnadsutjämning 2007 m.m.
Nordanstigs Bostäder AB: Protokoll från 2006-04-03.
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FORTS. ÄRENDE 23
Nordanstigs Fastighets AB: Protokoll från 2006-04-03.
Fiskeriverket: Fiskbestånd och miljö i hav och sötvatten, resurs- och
miljööversikt 2006.
Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet: Proposition om vindkraft
och vindbruk.
A non smoking generation: Upprop.

ÄRENDE 24
Kurser och konferenser.
Följande inbjudning har inkommit:
Tänk nytt! Gör nytt! Hur kan vi bygga hållbara närvårdssystem? 1 juni i
Stockholm. 950 kronor.

ÄRENDE 25
Delegerade ärenden.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 21-28/2006.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 6-7/2006.
Personalutskottets protokoll §§ 15-22/2006.

ÄRENDE 26
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.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2006-05-11

15 (15)

FORTS. ÄRENDE 26
Historik
Aktuell punkt från tidigare sammanträde:
Håkan Larsson (m) frågar om effektiva kostnader för kommunens
hemtjänst.
Åtgärd: Ärendet behandlas på kommunstyrelsen sammanträde i april.
Kommunstyrelsens beslut
Aktuell punkt från tidigare sammanträde behandlas på
kommunstyrelsens sammanträde i maj.

