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Överflyttning av budget mellan programpunkt 1
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Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund.

9.

Ansökan om medfinansiering – LEADER
Hälsingebygden.
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avtalspension.

11.

Överföra bredbandsverksamheten till bolagsform.

12.
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13.

Alternativa driftsformer inom
omsorgsverksamheten.

14.

Justering i arvodesbestämmelserna: Ersättning till
förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner.
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Förslag till ny bygglovstaxa för förhandsbesked.

16.

Delegation för hyresavtal på uthyrda parkeringar.
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Uppvaktningsreglemente för arbetstagare och
förtroendevalda.
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Utlåning av kommunens lokaler.

19.

Motion om Nattis och Helgis.

20.

Motion om Nordanstig – egen kommun?

21.

Fyrhuset på Gran.

22.

Val av kommunens ombud till bolagsstämma
Nordanstig Vatten AB.

23.

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.

24.

Delegationsbeslut.

25.

Delgivningar.

26.

Information och övriga ärenden.
Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Stig Eng
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sven-Åke Eriksson (c).

ÄRENDE 2
Försäljning av fastighetsbestånd i Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har diskuterat en möjlig
försäljning av bolagets samtliga bostadsfastigheten i Mellanfjärden
(Grönviken) samt Strömsbruk, till en person som en längre tid har visat
intresse av att få köpa dessa fastigheter.
En försäljning av fastigheterna skulle innebära att bolaget inte behöver
avveckla ett större antal bostäder i Strömsbruk, vilket annars anses
vara nödvändigt för att uppnå en rimlig vakansnivå.
Styrelsen för Nordanstigs Bostädaer AB önskar besked från ägaren om
en sådan försäljning kan godkännas eller ej.
Vd Helmer Wiklund föredrar ärendet.

ÄRENDE 3
Projektet Jämföra.
Nordanstigs kommun deltar i projektet Jämföra. Projektets del ett har
belyst området Information och kommunikation. Delen är nu klar och
ekonom Katarina Sjödin lämnar en rapport.

ÄRENDE 4
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret redogör för det ekonomiska utfallet per januari 2008
för kommunstyrelsens verksamheter och kommunen som helhet.
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ÄRENDE 5
Ansökan om medel ur investeringsbudget 2008.
Ansökningar har inkommit om medel ur investeringsbudget för 2008.
Kommunstyrelsen har 7 miljoner kronor att fördela som
investeringsmedel för 2008 varav 210 tkr beviljats till kokgryta, Bergsjö
centralskola.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2008-01-24.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela 2008 års kvarvarande investeringsutrymme på 6 790 tkr enligt
följande:

Reinvesteringar
KS
UK
OA

300
300
300

Summa reinvesteringar

900

Investeringar
KS
Ombyggnad badbassäng
Energideklarationer
Exploatering Mellanfjärden
Inventering av åtgärder för att öka
tillgängligheten i kommunens allmänna
lokaler

600
100
200

Skadeförebyggande åtgärder

300

Byte av gammal Hg armatur till högtrycks Na
Lastbryggan vid Sörgården, arbetsmiljöåtgärd
Lönesystem

100
60
441

Summa Kommunstyrelsen

100

1901

UK
Strömsbruks förskola; staket

114

Gnarps förskola; staket
Gnarps skola; anpassning 5-åringar
Hassela skola-förskola gemensamt i samma
byggnad; projektering
Biblioteken; tillgänglighetsanpassning mm

110
75

Backens skola, kontor

110

Summa Utbildning & Kultur

50
30

489
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FORTS. ÄRENDE 5
OA

Ärendehanteringsstöd - från biståndsbeslut
till verkställighet, SoL LSS Lass
Hagängsgården

500
3000

Summa Omsorg & Arbetsmarknad

3500

Summa alla nämnder

6790

ÄRENDE 6
Slutredovisning Statens bostadskreditnämnd.
Statens bostadskreditnämnd har inkommit med en uppföljning av
kommunens avtal med Bostadsdelegationen.
Statens bostadskreditnämnd anmärker på avvikelse från avtalet.
Nordanstigs Bostäder AB har investerat i fastigheter som används för
kommunala ändamål, utnyttjar kommunen indirekt det ekonomiska
utrymme som skapats i företaget genom rekonstruktionen.
Stig Eng (c) informerar från kommunens möte med Statens
bostadskreditnämnd 21 januari 2008. Enligt mötet identifierades
restskulder för pelletskonverteringar på 3 773 729 kronor.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Nordanstigs kommun löser restskulderna för pelletskonveringar till
Nordanstigs Bostäder AB.

ÄRENDE 7
Överflyttning av budget mellan programpunkt 1 och 6.
Budgeten för EU-samordningen har legat under programpunkt
1 Central administration. Då arbetsuppgifterna har flyttats till
Näringsliv/Turism föreslås att budgeten, 290 tkr, flyttas från program
1 Central administration till program 6 Näringsliv/Turism.
Beslutsunderlag
Flytta budget för EU-samordning 290 tkr från program 1 Central
administration till program 6 Näringsliv/Turism (Barbro Gunsth Norlins
tjänsteutlåtande 2008-01-24).
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FORTS. ÄRENDE 7
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Flytta budget 2008 för EU-samordning 290 tkr från program 1 Central
administration till program 6 Näringsliv/Turism.

ÄRENDE 8

Kl. 10:00

Ljusnan-Voxnans vattenvårdsförbund.
Ljusnan-Voxnan vattenvårdsförbund har inkommit med en framställan
om att Nordanstigs kommun ska bli medlem i förbundet.
Ljusnan-Voxnan Vattenvårdsförbund är en intresseorganisation med
syfte att verka för god vattenvård inom Ljusnan och Voxnans
avrinningsområden och i anslutande kustområdet utanför Söderhamn
och Ljusne.
I samverkan med den nybildade Vattenmyndigheten i Bottenhavets
vattendistrikt bildades i november 2006 Ljusnan och Hälsinglands
skogs- och kustvattenråd som ett projekt under vattenvårdsförbundet.
Anledningen att driva vattenrådet som ett projekt var den osäkerhet
som då rådde om bla arbetsinnehåll och ekonomi samt att vattenrådet
kom att omfatta intressenter inom ett geografiskt område som inte
överensstämmer med förbundets nuvarande ändamål.
Arbetsutskottets beslut
Bjuda in Claes Ånell, Ljusnan Voxnan Vattenvårdsförbund, till
kommunstyrelsens sammanträde.

ÄRENDE 9
Ansökan om medfinansiering – LEADER Hälsingebygden.
Den ideella föreningen Hälsingebygden har nu till Länsstyrelsen i
Gävleborg inlämnat ansökan om att få bilda ett LEADER-område och
bedriva ett LEADER-arbete under resterade del av programperioden
2007-2013.
Området omfattar samtliga sex hälsingekommuner samt östra delen av
Härjedalens kommun, kommunal och regional medfinansiering krävs.
LEADER Hälsingebygden hemställer därför om kommunal
medfinansiering av Nordanstigs kommun med 168 900 kronor per år.
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ÄRENDE 10
Utvärdering av delegation om särskild avtalspension.
Övertalighet och avveckling på grund av arbetsbrist hanteras i första
hand utifrån principen ”sist in, först ut”.
I tidigare antagna personalpolitiska direktiv har kommunen uttalat att
undantagsvis kunna använda pensionsavgång som avvecklingsalternativ.
Kommunstyrelsens beslutade i § 113/2007 att delegera till
förvaltningschef att träffa överenskommelse om hel eller partiell
särskild avtalspension enligt KAP-KL, utifrån tidigare antagen policy,
samråd skall ske med personalchef innan enskild överenskommelse
träffas samt att förvaltningschef ska regelbundet informera
arbetsutskottet om ingångna avtal.
Håkan Westberg, TankeResurs, besöker arbetsutskottet och
presenterar utvärderingen.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att en
utvärdering ska göras för 2007 och redovisas till kommunstyrelsen i
januari 2008 (arbetsutskottets protokoll § 81/2007).
2. Kommunstyrelsen beslutar att en utvärdering ska göras för 2007
och redovisas till kommunstyrelsen i januari 2008
(kommunstyrelsens protokoll § 148/2007).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna utvärderingen.

ÄRENDE 11
Överföra bredbandsverksamheten till bolagsform.
Kommunstyrelsen har i § 143/2007 beslutat uppdra till arbetsutskottet
att köpa in två aktiebolag för bredbandsverksamheten och
fjärrvärmeverksamheten.
Fullmäktige har i § 51/2007 beslutat uppdra till kommunstyrelsen att
förbereda för att överföra verksamheten för bredband samt
verksamheten för fjärrvärme till var sitt aktiebolag samt återkomma till
fullmäktige med förslag till bolagsordningar m.m. för att verksamheten
ska kunna överföras till bolagen snarast möjligt.
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FORTS. ÄRENDE 11
Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet samt presenterar ett
förslag som bygger på samarbete med närliggande kommuners ITbolag.
Historik
1. Arbetsutskottet uppdrar till kommunchef Thord Wannberg att
utarbeta en sammanställning om kommunens möjligheter att
överföra bredbandsverksamheten till bolagsform.
En fördjupad studie av de ekonomiska förutsättningarna för att
möjliggöra bolagsbildning ska redovisas på arbetsutskottets
sammanträde 6 november 2007 (arbetsutskottets protokoll
§ 151/2007).
2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner
informationen (arbetsutskottets protokoll § 177/2007).
3. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till bredbandsgruppen att driva
förhandlingar om samarbete med närliggande kommunala IT-bolag.
Redovisning på kommunstyrelsens sammanträde i januari 2008
(kommunstyrelsens protokoll § 241/2007).
4. Kommunchef Thord Wannbergs förslag till samverkan 2008-01-27.

ÄRENDE 12
Ny politisk organisation.
Ledningsgruppen presenterade vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 25 oktober 2007 ett förslag till ny organisation.
Förslaget innebär att utbildnings- och kulturnämnden och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden upphör och att det i stället bildas en
driftsnämnd med en tillhörande förvaltning, där båda nämndernas
verksamheter och delar av kommunstyrelsens verksamheter ingår.
Avsikten med organisationsförändringen är att renodla
kommunstyrelsens uppdrag att leda, styra och följa upp kommunens
verksamheter.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutade att inriktningen är att en ny politisk
organisation antas som innebär att den politiska organisationen
ändras så att en driftsnämnd bildas med 13 ledamöter och 13
ersättare med ansvar för nuvarande utbildnings- och
kulturnämndens, omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens samt
delar av kommunstyrelsens ansvarsområden. Till det bildas en
driftsförvaltning. Den nya organisationen ska gälla från och med

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2008-02-06

9 (18)

1 april 2008. Uppdra till förvaltningen att genomföra samverkan med
de fackliga representanterna. Ärendet behandlas på ett extra
kommunstyrelsesammanträde 29 november 2007 kl. 08:00
(kommunstyrelsens protokoll § 237/2007).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att en ny politisk
organisation antas som innebär att en driftsnämnd bildas med 13
ledamöter och 13 ersättare med ansvar för nuvarande utbildningsoch kulturnämndens, omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
samt delar av kommunstyrelsens ansvarsområden. Den nya
driftsnämnden ska gälla från och med 1 april 2008
(kommunstyrelsens protokoll § 251/2007).
3. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
vidare utredning (fullmäktiges protokoll § 103/2007).
4. Konsult Åke Lindström besöker kommunstyrelsen och informerar
om det pågående arbetet med utredning av gemensam förvaltning.
Slutligt förslag lämnas till kommunstyrelsens sammanträde i januari
2008 (kommunstyrelsens protokoll § 262/2007).
5. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsens
sammanträde i januari 2008 i samband med Åke Lindströms
presentation av utredningen (arbetsutskottets protokoll
§ 208/2007).Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till
kommunstyrelsens arbetsutskott med uppdrag att utarbeta ett
förslag till beslut samt sammanställa för- och nackdelar samt
konsekvensbeskrivning med en politisk organisation enligt förslaget
(kommunstyrelsens protokoll § 5/2008).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att presidiet får i uppdrag att sammanställa
för- och nackdelar samt konsekvensbeskrivning med en politisk
organisation enligt förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Eriksson yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets beslut
1. Uppdra till presidiet att sammanställa för- och nackdelar samt
konsekvensbeskrivning med en politisk organisation enligt förslaget.
2. Sammanställningen redovisas på kommunstyrelsens sammanträde
14 februari 2008.
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ÄRENDE 13
Alternativa driftsformer inom omsorgsverksamheten.
Kommunstyrelsen gav 2005-04-14 § 86 omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda frågan om alternativ
omsorgsverksamhet, exempelvis liknande system som Nacka kommun
har utformat. Utredningen ska redovisas i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att
förvaltningen får i uppdrag att pröva en form av alternativ driftsform
inom hemtjänsten (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll
§ 175/2007).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Uppdra till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att pröva alternativ
driftsform inom en del av hemtjänsten.

ÄRENDE 14
Justering i arvodesbestämmelserna: Ersättning till
förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner.
Personalkontoret har utarbetat ett förslag till ersättning till
förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner.
Förslaget innebär att den årliga avgiften from 2007 knytes till den avgift
som finns bestämd i det kommunala pensionsavtalet, dvs 4 % för 2007,
4,25 % för 2008-2009 samt 4,5 % from 2010. I övrigt föreslås ingen
ändring i beslutet om hur kompensation sker för förlorad
pensionsförmån.
Beslutsunderlag
Personalchef Jan Nilsson föreslår att fullmäktige beslutar ändra i
arvodesbestämmelser för förtroendevalda enligt skrivelse (Jan Nilssons
tjänsteutlåtande 2007-12-19).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
§ 7 a) Första stycket i arvodesbestämmelserna får följande lydelse:
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorade pensionsförmån.
Ersättningen utgår i form av årliga avgifter med en procentsats av den
sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som
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den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i
kommunen.
Procentsatsen bestäms till den procentsats som gäller pensionsavgift i
det kommunala pensionsavtalet för anställda i kommunen.
Avgifterna, beräknade enligt första stycket, betalas ut som
kontantersättning direkt till den förtroendevalda. Genom betalning av
årliga avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta
den förtroendevalda för förlorad pensionsförmån.

ÄRENDE 15
Förslag till ny bygglovstaxa för förhandsbesked.
Byggnadsnämnden förslår att fullmäktige beslutar att höja
bygglovstaxan gällande avgiften för förhandsbesked från 3 000 kronor
till 4 000 kronor.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Höja bygglovstaxan för avgiften för förhandsbesked från 3 000 kronor
till 4 000 kronor.

ÄRENDE 16
Delegation för hyresavtal på uthyrda parkeringar.
Kommunen har ett antal motorvärmarplatser för uthyrning ges på de
olika resecentra som tillkommit i kommunen.
Beslutsunderlag
Teknik & Produktion föreslår att Hans Jansson får delegation på att
underteckna hyresavtalen för kommunens räkning (Eva-Britt Svedins
tjänsteutlåtande 2007-12-12).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Delegera underteckning av avtal för hyra av kommunens motorvärmare
på de resecentra som tillkommit i kommunen till energisamordnaren.
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ÄRENDE 17
Uppvaktningsreglemente för arbetstagare och förtroendevalda.
Bestämmelser för utdelning av utmärkelser och regler för
uppvaktningar till arbetstagare och förtroendemän i Nordanstigs
kommun har reviderats.
Beslutsunderlag
Återremittera ärendet för vidare utredning om armbandet ska vara kvar
samt kostnadsdifferensen mellan guldur och konstverk
(arbetsutskottets protokoll § 189/2007).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar under punkten 1 att värdet för konstverk
eller konsthantverk ska fastställas till 5 000 kronor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Fastställa värdet för konstverk eller konsthantverk ska fastställas till
5 000 kronor.
2. I övrigt anta förslag till bestämmelser för utdelning av utmärkelser
och regler för uppvaktningar till arbetstagare och förtroendemän i
Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 18
Utlåning av kommunens lokaler.
Kommunstyrelsen har tidigare i § 216/2007 antagit regler för uthyrning
av kommunala lokaler vid lägerverksamhet. I samband med
antagandet uppdrog kommunstyrelsen till kostchefen att utarbeta regler
för nyttjande av kommunens tillagningskök/skolkök. Enligt gällande
livsmedelslagar kan kommunen inte tillåta att köken används vid
uthyrning för lägerverksamhet.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet med uppdrag till
kostchef Elisabeth Engberg att utarbeta regler med förslag till taxa,
där föreningar kan få hjälp av kommunens kökspersonal vid
uthyrningar (arbetsutskottets protokoll § 196/2007).
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2. Kostchef Elisabeth Engberg föreslår att kommunen medger att kost
och städs egen personal kan hjälpa den lokala föreningen antingen
genom att arbeta ideellt eller till självkostnad för lönen.
Genomsnittslönen för en personaltimme under ordinarie arbetstid
beräknas till 220 kronor (Elisabeth Engbergs tjänsteutlåtande
2008-01-04).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Medge att kost och städs egen personal kan hjälpa den lokala
föreningen antingen genom att arbeta ideellt eller till självkostnad för
lönen. Genomsnittslönen (2007 års lönenivå) för en personaltimme
under ordinarie arbetstid beräknas till 220 kronor, eventuellt kan tillägg
för obekväm arbetstid utgå.

ÄRENDE 19
Motion om Nattis och Helgis.
Annelee Larsson (s) har lämnat en motion där hon föreslår att
kommunen erbjuder de som behöver barnomsorg även på nätter och
helger, i form av Nattis och Helgis.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att Nordanstigs kommun
erbjuder de som behöver, även barnomsorg i form av Nattis och
Helgis (utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 116/2007).
2. Arbetsutskottet beslutar remittera ärendet till omsorgs- och
arbetsmarkandsnämnden med uppdrag att utreda alternativa
driftsformer samt möjlighet och kostnader av ett samarbete mellan
barnomsorg på nätter och helger med kommunens familjehem
(arbetsutskottets protokoll § 161/2007).
3. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att
kommunstyrelsen kartlägger behovet av barntillsyn i form av nattis
och helgis samt att se över möjligheten att tillhandahålla alternativa
driftsformer/alternativa utförare i form av nattis- och helgistillsyn för
barn (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll
§ 176/2007).
Yrkanden
Monica Olsson (s) yrkar bifall till motionen.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bifalla motionen.
2. Kartlägga behovet av barntillsyn i form av nattis och helgis.
3. Se över möjlighet en att tillhandahålla alternativa
driftsformer/alternativa utförare i form av natt- och helgtillsyn för
barn.
4. Inarbeta kostnaden i 2009 års budget.
5. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 20
Motion om Nordanstig – egen kommun?
Charlotte Klötz (fp) och Stefan Haglund (fp) har inkommit med en
motion där de föreslår att kommunens ställning som egen kommun
utreds, en folkomröstning genomförs för att utröna om medborgarna
önskar att kommunen kvarstår som egen kommun, om den bör delas
eller om den skall överföras till någon av grannkommunerna samt att
kontakt tas med grannkommunerna om att införliva hela eller delar av
kommunen i dessa kommuner.
Historik
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 102/2007).
2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till arbetsutskottets presidium att
bereda ett svar på motionen som redovisas på arbetsutskottets
nästa sammanträde (arbetsutskottets protokoll § 212/2007).
3. Presidiet föreslår att motionen avslås (Stig Engs och Monica
Olssons skrivelse 2008-01-30).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till Stig Engs och Monica Olssons
förslag att motionen avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 20
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen med Stig Engs (c) och Monica Olssons (s) skrivelse
som motivering.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 21
Fyrhuset på Gran.
Statens fastighetsverk har i februari 2006 beslutat att riva vissa
byggnader på ön Gran, däribland fyren. Fastighetsverket meddelar
Nordanstigs kommun att de inte är negativt inställda till att Nordanstigs
kommun vill bibehålla några av de byggnader som avses att rivas,
under förutsättning att kommunen helt tar över ansvaret för
byggnadernas underhåll.
Synpunkter och förslag på fyrens framtid har inkommit från Svenska
Fyrsällskapet, Naturskyddsföreningen i Nordanstig och Hans Östbom.
Kommunchef Thord Wannberg informerar om ärendet.
Historik
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord
Wannberg att anordna en träff med berörda aktörer för att vidare
diskutera ärendet (kommunstyrelsens protokoll § 50/2006).
2. Kostnadsbedömning för restaurering av Grans Fyrhus (Göran
Norling och Sam Sandström).
3. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord
Wannberg att förhandla med Statens fastighetsverk om att
kommunen får överta Fyrhuset på Gran samt redovisa olika
finansieringsmöjligheter (kommunstyrelsens protokoll § 176/2006).
4. Arbetsutskottet uppdrar till kommunchef Thord Wannberg att på
kommunstyrelsens sammanträde 13 december 2007 presentera
underlag för ett eventuellt övertagande av fyrhuset på ön Gran
(arbetsutskottets protokoll § 205/2007).
Yrkanden
Monica Olsson (s) yrkar att kommunen inte ska överta fyrhuset på ön
Gran.
Kjell Bergström (mp) yrkar att kommunen ska fortsätta förhandlingarna
för att överta fyrhuset på ön Gran.
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FORTS. ÄRENDE 21
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons och Kjell
Bergströms yrkanden och finner Kjell Bergströms yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Kjell Bergströms yrkande röstar Ja.
Den som stöder Monica Olssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster för Kjell Bergströms yrkande mot fyra Nej-röster för
Monica Olssons yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Kjell
Bergströms yrkande. En ledamot avstod från att rösta (se
omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att fortsätta
förhandlingarna för att överta fyrhuset på ön Gran.
2. Redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i februari.

ÄRENDE 22
Val av kommunens ombud till bolagsstämma Nordanstig
Vatten AB.
Kommunstyrelsen har att utse kommunens representant till
bolagsstämma för Nordanstig Vatten AB.

ÄRENDE 23
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen rapporterar om ej
verkställda beslut om äldreomsorgen, handikappomsorgen och individoch familjeomsorgen, som är äldre än tre månader.
ÄO och HO:
Totalt 13 ärenden, tio kvinnor och tre män, varav fyra kvinnor med de
äldsta besluten även togs upp vid september månads rapportering.
Inga beslut finns eller har funnits som ej är tillgodosedda och överstiger
ett år.
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FORTS. ÄRENDE 23
IFO:
Ett ärende, kontaktfamilj, gällande ett barn. Skäl till att beslutet ännu ej
verkställts; den enskilde har tackat nej till erbjudande 2007-09-26.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Lägga delgivningen till handlingarna.

ÄRENDE 24
Delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 3-9/2008.
Yttrande över betänkandet Kommunal kompetens i utveckling.
Kommunchef Thord Wannberg:
Beslutsattestanter och ersättare för 2008.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 25
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
08:10 Försäkringsskyddet i arbetsmarknadspolitiska insatser.
08:11 Nya tröskelvärden vid offentlig upphandling.
08:12 Överenskommelse om vissa ändringar i Allmänna bestämmelser.
08:13 Arbete efter 65 års ålder – vad gäller beträffande
anställningsskydd, pensioner och försäkringar samt
arbetsmarknadspolitiska insatser.
08:14 Huvudöverenskommelse 07 om lön och allmänna
anställningsvillkor m.m.
08:15 Nystartsjobb 2008.
Avtal med Vägverket om bistånd vid krissituationer m.m.
Riktlinjer för beräkning av pensionsskuld – RIPS 07.
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FORTS. ÄRENDE 25
Protokoll:
Pensionärsrådet 2007-12-19.
Handikapprådet 2007-12-17.
MittSverige Vatten AB 2008-01-08.
Nordanstigs Bostäder AB 2008-01-24
Länsstyrelsen Gävleborg: Regionala miljömål med åtgärdsprogram.
Länsstyrelsen Gävleborg: Beslut ang yrkande om fastställelse av
gränser för ett fornlämningsområde vid Sör- och Norrholm, Harmånger.
Länsmuseet Gävleborg: Slutrapport för projekt Rådgivning
Hälsingegårdar Antikvarisk/Affärsmässig.
Svenska Fyrsällskapet: Grans fyrplats, Nordanstigs kommun.

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.

