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Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
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Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Stig Eng
Ordförande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2009-05-12

3 (10)

ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Per-Åke Kardell (C).

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med eventuella
förändringar.

ÄRENDE 3
Information från kommunchef.
Kommunchef Kerstin Oremark informerar.

ÄRENDE 4
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret föredrar det ekonomiska utfallet per april 2009 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 5
Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.
Utbildnings- och kulturchef Annkristine Elfvendal har tidigare föredragit
det arbete som genomförts under 2008 med utredningar och
arbetsgrupper för att forma en framtida skolstruktur.
Utredningsarbetet har lett till att utbildnings- och kulturnämnden
föreslår att skolstrukturen ska bestå av ett högstadium i kommunen
med placering i Bergsjö från och med 2011 (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 29/2008).
När nämndsförslaget presenterades i arbetsutskottet uppdrogs till
nämnden att presentera kostnadsbräkningar på förslaget om en
högstadieskola i kommunen samt på förslaget om två 6-9-skolor i
kommunen.
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FORTS. ÄRENDE 5
Vid arbetsutskottets sammanträde 12 februari 2009 föredrogs en
skolplan samt en lokalresursplan.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige antar skoloch lokalresursplan för Nordanstigs kommun 2009-2014
(utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 7/2009).
2. Arbetsutskottet beslutar att ärendet behandlas på arbetsutskottets
nästa sammanträde (arbetsutskottets protokoll § 18/2009).
3. Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen
(arbetsutskottets protokoll § 56/2009).
4. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningschef Annkristine
Elfvendal att till kommunstyrelsens möte 19 maj redovisa
konsekvenserna av att införa två skolor med årskurserna 6-9.
Kommunstyrelsen lägger stor vikt vid att allt beslutsmaterial biläggs
inför sammanträdet (kommunstyrelsens protokoll § 64/2009).
Fullmäktige beslutade anta förslag till skolplan för Nordanstigs kommun
2009-2014 (fullmäktige 2009-05-11).

ÄRENDE 7
Krisledningsplan för Nordanstigs kommun.
Kommunerna ska inför varje mandatperiod fastställa en
krisledningsplan. Detta styrs utifrån Lagen om kommuners och
landstingsåtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap.
Planen ska baseras på en risk- och sårbarhetsanalys över de
extraordinära händelser som skulle kunna inträffa i fredstid och hur
dessa händelser kan komma att påverka de egna verksamheterna.
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd överlämnar förslag till
krisledningsplan till fullmäktige i Nordanstig för antagande.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till krisledningsplan för Nordanstigs kommun.
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ÄRENDE 8
Granskningsrapport: Verksamhetsstyrning och arbetssätt inom
socialförvaltningens individ- och familjeomsorg.
Revisorerna har genomfört en granskning av verksamhetsstyrning och
arbetssätt inom socialförvaltningens individ- och familjeomsorg i
Nordanstigs kommun.
Rapporten har skickats till omsorgs- och lärandenämnden för
kommentarer och lämnas till kommunstyrelsen och fullmäktiges
presidium för kännedom.
Förvaltningschef Mats Collin föredrar rapporten.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet har tagit del av rapporten och överlämnar den till
kommunstyrelsen.

ÄRENDE 9
Årsredovisning 2008 för Bergsjö Närvärme KB.
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisning för Bergsjö
Närvärme KB för år 2008.
Verksamheten visar ett positivt resultat med 1 307 tkr.

ÄRENDE 10
Årsredovisning 2008 för kommunstyrelsens fonder.
Årsredovisning har upprättats för 2006 års verksamhet i Nordanstigs
kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond.

ÄRENDE 11
Amortering av lån.
I samband med den fördjupade månadsuppföljningen per mars månad
beslutade kommunstyrelsen om åtgärder för att klara budget 2009
samt bemöta de nya ekonomiska förutsättningarna för åren 2010-2012.
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Kommunstyrelsen uppdrog till ekonomichef Margareta Tamm Persson
att snarast amortera av lån upp till 10 miljoner kronor.

ÄRENDE 12
Räntefritt lån till Hälsingeutbildningar ek för.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson har presenterade på
arbetsutskottets sammanträde ett förslag att bevilja ett räntefritt lån på
1,5 mkr till Hälsingeutbildningar ekonomisk förening för projektet 3MTillgänglighet i väntan på att beviljade bidrag betalas ut.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja Hälsingeutbildningar ekonomisk förening ett räntefritt lån med
1 500 000 kronor för projektet 3M – Tillgänglighet. Lånet förfaller i sin
helhet till betalning 31 december 2009. Uppdra till firmatecknarna att
underteckna handlingarna.

ÄRENDE 13
Kommunal borgen för Samkraft AB.
Samkraft AB har inkommit med ansökan om kommunal borgen.
Nordanstigs kommun är delägare i Samkraft AB med en ägarandel på
1,25 %. Det totala borgensbeloppet är 150 000 tkr som fördelas
proportionellt mellan aktieägarna.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Som för egen skuld ingå borgen för Samkraft AB:s låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 2 mkr samt uppdra till firmatecknarna
att underteckna handlingarna.

ÄRENDE 14
Huvudattestant för kommunstyrelsen.
Enligt kommunstyrelsens attestreglemente ska huvudattestant utses av
kommunstyrelsen.
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FORTS. ÄRENDE 14
Med anledning av att ny kommunchef anställts from och med
1 maj 2009 behöver tidigare beslut justeras.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
utser kommunchef Kerstin Oremark till huvudattestant för
kommunstyrelsen från och med 1 maj 2009.

ÄRENDE 15
Motion för särskilt boende för senildementa.
Börje Lindblom (fp) och Charlotte Klötz (fp) har lämnat en motion där
de föreslår att kommunen undersöker möjligheterna att genomföra ett
särskilt boende för senildementa.
Motionen har lämnats till omsorgs- och lärandenämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden lämnar yttrande över motionen
(omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 29/2009).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Avslå motionen med utredare Berit Burmans utlåtande som motivering.

ÄRENDE 16
Yttrande vindkraft.
Länsstyrelsen har inkommit med en remiss över en ansökan om
tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift m.m. av en
gruppstation för vindkraft i Ilsbo och Bergsjö samt i Hudiksvalls
kommun.
Sökande: RES Skandinavien AB.
Remissvar ska lämnas senast 20 maj 2009.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2009-05-12

8 (10)

FORTS. ÄRENDE 16
Planberedningens beslut:
Efter en del justeringar skall förslaget tas upp i kommunstyrelsens
arbetsutskott den 14 maj samt i kommunstyrelsen den 19 maj.

ÄRENDE 17
Anmälan om ny partiföreträdare.
Kristdemokraterna anmäler att ny partiföreträdare efter Peter Fagerhov
blir Maria Karström.

ÄRENDE 18
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen rapporterar till fullmäktige om ej
verkställda beslut inom omsorgen som är äldre än tre månader per
2008-12-31:
1 ärende gällande LSS och daglig verksamhet.
4 ärenden gällande SoL och kontaktfamiljer.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden överlämnar delgivningen till fullmäktige
för kännedom (omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 22/2009).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Lägga delgivningen till handlingarna.

ÄRENDE 19
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting:
09:24 Kommunal fastighetsavgift, ny prognos för 2009.
09:25 Budgetförutsättningar för åren 2009-2012.
FORTS.
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ÄRENDE 19
09:26 Nya prisindex för vård och omsorg vid upphandling av
verksamhet.
09:27 Preliminär kostnads- och LSS-utjämning 2010.
09:28 Nya bestämmelser i samband med införandet av
barnomsorgspeng och allmän förskola även för treåringar.
Prisindex för vård och omsorg.
Fallskador bland äldre.
Rapport för lokal nivå i internationellt klimatarbete.
Protokoll:
Nordanstigs Bostäder AB: 2009-04-22.
Kommunala handikapprådet: 2009-04-06.
Kollektivtrafikberedningen: 2009-04-03.
Länsstyrelsen Gävleborg:
Länsstyrelsens program för räddningstjänst och plan för krisledning.
Tillstånd till skyddsjakt på gråsäl från Kronholmar 2009.
Utvecklingsmedel till kommuner till alkohol- och narkotikaförebyggande
insatser.
Nyhetsbrev från Ideell förening för bildande av Regin MittSverige.
Uttalande från PRO Gävleborg.
Skrivelse om löneskillnader från Moderatkvinnorna.
Skolläkarkonsult Per Granströms skrivelse om kommunens
neddragningar inom skolan.
Lärarförbundet Nordanstig: Låt inte barnen betala krisen.
Namninsamling.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 20
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 14-22/2009.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 3-4/2009.
Arbetsutskottets protokoll §§ 53-74/2009.
Medfinansieringsintyg för projektet Gymnasial lärling.
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FORTS. ÄRENDE 20
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 21
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 22
Verksamhetsuppföljning 2009.
Verksamhetsbesök
13:00
13:45
14:30
14:50

Bållebo
Bergsjö närvärme – pelletsanläggning.
Fika Sörgården
Bergsjö badhus och gymnastiksal C-skolan

