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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Börje Lindblom (fp).

ÄRENDE 2

15/2005

Ekonomirapport.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar kort om den
ekonomiska prognosen för budgetåret 2004.

ÄRENDE 3

517/2003

Redovisning av inköp.
Kommunstyrelsen har under ett års tid informerats om reinvesteringar
som genomförts för kommunstyrelsens verksamheter.
Förslag till diskussion: Kan informationen förändras, förbättras eller
redovisas på annan sätt?

ÄRENDE 4
Detaljplan för Tjärnviks industriområde.
Ett förslag till detaljplan för Tjärnviks industriområde, Gryttje 24:1 m.fl.
fastigheter i Gnarp har varit utställt för granskning.
I gällande översiktplan är större delen av området betecknat som
Arbets- eller verksamhetsområde. I förslaget till ny översiktsplan är
området betecknat som utvecklingsområde för industrier med ny väg
söder om industriområdet och nytt industrispår till utvecklingsområdet.
Planens huvudsyfte är att möjliggöra flyttning av den allmänna vägen
förbi Tjärnviks industriområde.
Beslutsunderlag
Stadsarkitekt Sam Sandström föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige
antar detaljplanen för vägdelen (Sam Sandströms skrivelse
2005-01-10).
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21/2005

Regler för investeringsbidrag till föreningsägda lokaler.
Fullmäktige har i § 66/2004 givit kommunstyrelsen i uppdrag att
fastställa regler för att erhålla investeringsbidrag. Ett förslag har
utarbetats.
Förslag till beslut
Anta föreslagna regler för att erhålla investeringsbidrag (Thord
Wannbergs tjänsteutlåtande 2004-12-06).

ÄRENDE 6

22/2005

Ansökan om bidrag till föreningsägd lokal. Lf 2274 Dalens Ros av
IOGT-NTO.
Lokalföreningen Lf 2274 Dalens Ros av IOGT-NTO ansöker om bidrag
med 76 800 tkr för investeringsåtgärder i samlingslokalen i Jättendal.
Investeringen avser ett byte av befintligt uppvärmningssystem med
oljeeldning till uppvärmning med pellets. Föreningen avser att söka
statligt stöd hos Boverket och det förutsätter ett kommunalt bidrag med
minst 30 %.

ÄRENDE 7

23/2005

Ansökan om bidrag till föreningsägd lokal. Stocka Folkets Hus
Stocka Folkets Hus Förening ansöker om bidrag med 60 tkr för
investeringsåtgärder av lokalen. Investeringen avser renovering av
fuktskadad källarlokal samt renovering och målning av fasaden.
Föreningen avser att söka statligt stöd hos Boverket och det förutsätter
ett kommunalt bidrag med minst 30 %.

ÄRENDE 8
Ny avtalskonstruktion mellan kommunalförbundet SAM och
Nordanstigs kommun.
Kommunalförbundet SAM har i samarbete med GavleNet,
Länsstyrelsen, Söderhamn Teknikpark och Norrsken AB, utarbetat ett
förslag till ny avtalskonstruktion avseende avtal mellan
Kommunalförbundet Sam och Nordanstigs kommun.
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FORTS. ÄRENDE 8
Förslag till beslut
Anta förslag till avtal mellan Kommunalförbundet SAM och Nordanstigs
kommun.

ÄRENDE 9

Kl. 10:00

Information om turism.
Barbro Holmsten, Nordanstigs Utveckling, informerar om turism.

ÄRENDE 10

Kl. 11:00

Information från Vägverket, drift och underhåll av vägar.
Vägverket besöker kommunstyrelsen och informerar om drift och
underhåll av vägar.

ÄRENDE 11
Information om Lokalt resurscentrum.

ÄRENDE 12

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
Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 63/2004).
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470/2004

Motion om organisation för vuxenutbildning, yrkesvägledning och
arbetsmarknad.
Charlotte Klötz (fp) och Ove Wallberg (m) har lämnat en motion där de
föreslår att arbetsmarknadsavdelningen organisatoriskt placeras under
utbildnings- och kulturnämnden.
Historik
Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 64/2004).

ÄRENDE 14

552/2002

Motion om debiteringsrutiner för matkostnader i äldreomsorgen.
Ivar Broberg (fp) har lämnat en motion där han föreslår att rutinerna
ändras för debiteringen av matkostnader för patienter i den kommunala
äldreomsorgen.
Historik
1. Fullmäktige överlämnar motionen till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden för utredning (fullmäktiges protokoll
§ 95/2002).
2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden remitterar ärendet till
tekniska kontoret (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
protokoll § 59/2004).
3. Kost-Städchef Maria Persson tjänsteutlåtande 2004-09-16.
4. Verksamhetschef Margaretha Larssons tjänsteutlåtande
2004-12-13.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att
fullmäktige beslutar att avdrag för matkostnader inom äldreomsorgen
görs från första dagen och att motionen därmed är besvarad (omsorgsoch arbetsmarknadsnämndens protokoll § 144/2004).
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548/2001

Motion om principer för föreningsbidrag.
Motionärerna Åke Berglund Kd och Stig Jonsson s föreslår att ideella
föreningar befrias från tillståndsavgifter och anslutningsavgifter för
vatten och avlopp för att bedriva verksamhet som riktas till barn och
ungdomar.
Motionärerna pekar på alla goda ideella insatser och kommunens
begränsade möjligheter att ge bidrag.
Intäkterna för tillstånd och anslutningsavgifter budgeteras av andra
förvaltningar vilket gör det svårt att vid budgeteringstillfället beräkna
vad en befrielse enligt ovan kommer att kosta i form av minskade
intäkter.
En framkomlig väg är att budget för föreningsstöd ökas och att en
policy utarbetas vilka tillstånd och anslutningsavgifter som skall
bekostas av kommunen.
Historik
1. Fullmäktige uppdrar till fullmäktiges presidium att fördela motionen
(fullmäktiges protokoll § 101/2001).
2. Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg föreslår att utbildningsoch kulturnämnden får möjlighet att disponera föreningsstöden även
till att helt eller delvis bekosta tillståndsavgifter och
anslutningsavgifter. Uttala att ökat anslag till föreningsstöd är
mycket angeläget (Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande 2002-03-01).
3. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige bifaller
motionen och uppdrar till förvaltningen att utarbeta riktlinjer för
dessa bidrag som inarbetas i bidragsnormerna enligt Berndt
Nordbergs förslag (utbildnings- och kulturnämndens protokoll
§ 36/2002).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Uppdra
till utbildnings- och kulturnämnden att behandla ansökningar om
bidrag till anslutningsavgifter från föreningar inom nämndens
ansvarsområde, som föreningsstöd. Motionen är därmed besvarad
(kommunstyrelsens protokoll § 147/2002).
5. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för vidare utredning
(fullmäktiges protokoll § 68/2002).
6. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras till
ledningskontoret för utredning (kommunstyrelsens protokoll
§ 104/2004).
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510/2004

Utlåning av kommunens lokaler för boende.
I samband med idrotts- eller andra evenemang händer det att
föreningar av olika slag önskar låna/hyra förskole- och skollokaler för
övernattning. Ett antal praktiska frågor uppstår om tex hyra och ansvar.
Denna typ av frågor kan säkert uppstå även i andra kommunala
verksamheter.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg föreslår att
kommunstyrelsen uttalar kommunens ställningstagande i denna fråga
(Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande 2004-12-16).

ÄRENDE 17
Brukargarantier för äldreomsorg, handikappomsorg och
socialkontor.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden tar från och med
1 januari 2004 över ansvaret för stöd till barn och ungdomar enligt
Lagen om Stöd och Service (LSS). Dokumentet för brukargarantierna
behöver därmed justeras.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att fullmäktige
godkänner förslaget till brukargaranti (se omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens protokoll § 136/2003).
2. Kommunstyrelsen beslutar att justera dokumentet under
Äldreomsorgen i Nordanstigs kommun, Hemtjänst; sista meningen
ändras så att den lyder enligt följande: Även om Dina behov är så
omfattande att Du skulle kunna flytta till ett omvårdnadsboende kan
Du välja att stanna kvar i Ditt eget hem och få den hjälp Du är
beviljad. Ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens nästa
sammanträde (kommunstyrelsens protokoll § 6/2004).

ÄRENDE 18

20/2005

Omsorgsavgifter.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår en omsorgsavgift som
är indelad i fler nivåer samt nya avgifter.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2005-01-13

10 (16)

FORTS. ÄRENDE 18
Beslutsunderlag
Se omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll § 147/2004.

ÄRENDE 19

26/2005

Öppethållande av matsalen vid Hagängsgården.
Under 2004 har det byggts avdelningskök vid Hagängsgårdens
servicehus. I nuläget är det några få avdelningar och ett fåtal externa
gäster som äter i matsalen.
Planerna är att alla boende ska äta sina måltider vid respektive
avdelning.
Beslutsunderlag
Kost-Städchef Maria Persson föreslår att matsalen stängs för servering
av lunch och middag samt erbjuda de externa gästerna att eventuellt
äta på någon av avdelningarna eller möjlighet att köpa kalla matlådor
(Maria Perssons tjänsteutlåtande 2004-01-10).

ÄRENDE 20

348/2004

Schemaläggning inom vård och omsorg.
Kristian Berggren (v) har vid tidigare kommunstyrelsesammanträde
frågat efter arbetstidsvillkoren med veckovila vid schemaläggning på
bemanningsenheten.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden att på kommunstyrelsens sammanträde i
oktober redovisa arbetstidsvillkoren med veckovila vid schemaläggning
(se kommunstyrelsens protokoll § 173/2004).
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar godkänna
äldreomsorgschef Margaretha Larssons rapport angående
arbetstidsvillkor och schemaläggning vid bemanningsenheten och
lämna den vidare till kommunstyrelsen (se omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens protokoll § 105/2004).
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FORTS. ÄRENDE 20
2. Ärendet behandlas på kommunstyrelsens nästa sammanträde,
eftersom frågeställaren inte är närvarande vid dagens
sammanträde.

ÄRENDE 21
Ansökan om vägbidrag från Älvåsenvägarnas vsf.
Älvåsenvägarnas samfällighetsförening avsöker om en kommunal
vägersättning.

ÄRENDE 22
Instruktion om nytt förbund.
Kommunförbundet Gävleborg och Landstinget Gävleborg har utarbetat
ett förslag till gemensam organisation kallad Gävleborgs kommuner
och landsting.
Avsikten är att skapa ett forum för gemensamma diskussioner, ett
gemensamt agerande i många frågor och en gemensam plattform för
initiativ, strategi och planering av ärenden av vikt för länets kommuner
och landstinget. Föreningens huvuduppgift blir att ta tillvara
medlemmarnas intressen och bistå dem i deras verksamhet.
Beslut om nya stadgar antas på Kommunförbundet Gävleborgs
ordinarie förbundsmöte.

ÄRENDE 23
Begäran om avsiktsförklaring från Jungfrukusten.
Jungfrukusten Gästrikland & Hälsingland ansöker om avsiktsförklaring,
avseende medverkan med offentlig finansiering av deras ansökan om
EU-bidrag ur strukturfond Mål 2 Norra, åtgärd 1.3 för
kustutvecklingsprojekt Jungfrukusten.
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24/2005

Handlingsprogram för Räddningstjänsten.
Enligt lagen om skydd mot olyckor är kommunerna skyldiga att
utarbeta handlingsprogram för skydd mot olyckor.
Handlingsprogrammen ska antas av fullmäktige inför varje ny
mandatperiod. Programmen ersätter de tidigare
rädningstjänstplanerna.
Räddningstjänsten i Hudiksvall/Nordanstig har utarbetat ett förslag till
handlingsprogram.
Besutsunderlag
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår fullmäktige i
Hudiksvall och Nordanstig att fastställa handlingsprogram för
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner (protokoll § 62/2004).

ÄRENDE 25
Taxa för brandskyddskontroll.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har utarbetat ett förslag till
taxa för brandskyddskontroll.
Förslaget är överlämnat till Nordanstigs kommun för samråd.

ÄRENDE 26
Ägardirektiv och bolagsordning för Nordanstigs Fastighets AB.
Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till nya ägardirektiv för
Nordanstigs Bostäder AB.
Förslag till beslut
Föreslå fullmäktige att anta förslag till nya ägardirektiv för Nordanstigs
Bostäder AB.

ÄRENDE 27
Ägardirektiv och bolagsordning för Nordanstigs Bostäder AB.
Ledningskontoret har på uppdrag av fullmäktige utarbetat ett förslag till
nya ägardirektiv för Nordanstigs Fastighets AB.
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FORTS. ÄRENDE 27
Förslag till beslut
Föreslå fullmäktige att anta förslag till nya ägardirektiv för Nordanstigs
Fastighets AB.

ÄRENDE 28
Arvode till förtroendevalda.
Kommunstyrelsen informeras om de gällande reglerna för arvode till
förtroendevalda.
Begäran om arvode har inkommit från en person senare än de sex
månader som anges i reglerna. Ärendet överlämnas till
kommunstyrelsen för avgörande.

ÄRENDE 29

25/2005

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

ÄRENDE 30
Delegerade ärenden.
Kommunchef Thord Wannberg:
Beslutsattestanter och ersättare för kommunstyrelsens konton 2005.
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng:
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 113-125/2004, 1-2/2005.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 19-22/2004.
Beslut om ansökan om tillstånd att använda övervakningskamera
Dnr 511 och 512/2004.
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ÄRENDE 31
Delgivningar.
Svenska kommunförbundets cirkulär:
2004:94 Friåret.
2004:97 Definitivt taxeringsutfall för taxeringsåret 2004.
2004:100 Handledning i Drivkrafter för minskad sjukfrånvaro.
2004:101 Budgetförutsättningar för åren 2005-2007.
2004:105 Ortsnamnsrådets rekommendation om användningen av
memorialnamn.
2004:106 Basbelopp för år 2005.
Svenska kommunförbundet: Möjlighet till samordning av vindkraft med
telekommunikation exempelvis med 3G.
Finansdepartementet: Beträffande er skrivelse om LSS-utjämning.
Socialdepartementet: Förordnande av ordförande m.m. i
Försäkringskassans försäkringsdelegationer för 2005-2006.
Nordanstigs Bostäder: Protokoll från 2004-11-18, 2004-12-16.
Namninsamling om Vår käre Ruslan!
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Protokoll från 2004-1021, 2004-11-25, 2004-12-09
Kommunalförbundet Inköp Hälsinglands delårsbokslut för perioden
2004-01-01—2004-06-30.
Kommunförbundet Gävleborg: Beslut om förbundsavgift för 2005.
Skrivelse från Hudiksvalls Kattsamarit.
Statistiska centralbyrån: Insamling av uppgifter om insatser inom äldreoch handikappomsorgen.

ÄRENDE 32

17/2005

Kurser och konferenser.
Följande inbjudan har inkommit:
Rikskonferens – äldre kan få mycket mer hjälp till lägre kostnad. 7
februari i Gävle. 1 350 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.
Historik
Aktuella punkter från tidigare sammanträden:
1. Kristian Berggren (v): Arbetsvillkor med veckovila vid
schemaläggning på bemanningsenheten.
Åtgärd: Se separat ärende vid dagens sammanträde.
2. Ove Wallberg (m) frågar efter en tidsredovisning av arbete utanför
verksamheten för kommunens ledande tjänstemän och
nämndsordföranden.
Åtgärd: Ärendet tas upp på kommunstyrelsen i januari för
precisering av uppdraget.
3. Bengt-Ola Olsson: Omsorgs- och arbetsmarknad informerar
kommunstyrelsen om sitt arbete med stöd till utsatta kvinnor.
Åtgärd: Uppdra till omsorg- och arbetsmarknad att informera
kommunstyrelsen i ärendet.

ÄRENDE 34
Gemensam beredning för kollektivtrafik och infrastruktur.
Kommunförbundet Gävleborg har tillsammans med Landstinget
Gävleborg beslutat inrätta en kollektivtrafikberedningen med tio
kommunala representanter och fem företrädare för Landstinget
Gävleborg.
Kommunstyrelsen har att utse en ledamot och en ersättare.
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ÄRENDE 35
Sekretessärende.

ÄRENDE 36
Uppföljning av kommunernas krisberedskap år 2004.
Länsstyrelsen Gävleborg har begärt in underlag inför den årliga
redovisningen till Krisberedskapsmyndigheten av vilka
beredskapsförberedelser som vidtagits av kommunerna i länet.
Länsstyrelsen behöver kommunens underlag före 28 januari 2005.

