NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 17 januari 2008 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Ekonomirapport.

3.

Ansökan om medel ur investeringsbudget 2008.

4.

Regionindelningar.

5.

Ny förvaltningsorganisation.

6.

Ny politisk organisation.

7.

Gnarpsbadens festplats.

8.

Försäljning av fastigheten Bergsjö-Kyrkby 11:8 i
Bergsjö.

9.

Försäljning av fastighet i Hassela.

10.

Detaljplan för Morängsviken i Stocka.

11.

Förslag till revidering av Ägardirektiv för
X-Trafik AB.

12.

Deltagande i projektet Världsarv Hälsingegårdar
2008-2010.

13.

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.

14.

Delegationsbeslut.

15.

Kurser och konferenser.

16.

Delgivningar.

17.

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: Katarina Bylin (s).

ÄRENDE 2
Ekonomirapport.
Redovisning av ekonomiska utfallet per december 2007.

ÄRENDE 3
Ansökan om medel ur investeringsbudget 2008.
Kostchef Elisabeth Engberg har inkommit med ansökan om
investeringsmedel för att köpa och installera en ny kokgryta.
En 200-liters kokgryta från 1986 med omrörare placerad i
Centralskolans kök i Bergsjö, slutade att fungera v 37/2007-.
Offerter från Metos och Elektrolux har inkommit och en ny kokgryta i
samma storlek kostar mellan 160- 225 tkr. Bortforsling av den gamla
grytan samt installation av den nya kommer att kosta cirka 50 tkr.
Verksamheten på Centralskolan har provat att producera mat utan
grytan i ca 10 veckor och det medför stora problem för verksamheten.
Kommunstyrelsen har 7 miljoner kronor i investeringsmedel för 2008.
Beslutsunderlag
Kostchef Elisabeth Engberg föreslår att kommunstyrelsen beviljar
investeringsmedel 210 tkr till att köpa och installera en ny kokgryta
(Elisabeth Engbergs tjänsteutlåtande 2007-12-04).

ÄRENDE 4
Regionindelningar.
Håkan Larsson (m) informerar från möte om regionindelningar.
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Kl. 10:00

Ny förvaltningsorganisation.
Under budgetarbetet inför budget 2008 framkom ett förslag till
organisationsförändring som innefattar en driftsnämnd och en
förvaltning. Förslaget innebär att kommunstyrelsens uppgift renodlas till
att leda, styra och följa upp kommunens verksamheter.
Arbetsutskottet uppdrog i § 170/2007 till ledningsgruppen att utveckla
förslaget om gemensam förvaltning samt presentera en
bemanningsplan och en kostnadskalkyl på kostnadsbesparingarna
med den nya organisationen.
Kommunchef Thord Wannberg fördrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunchef Thord Wannberg föreslår att kommunstyrelsen beslutar
Inrätta en gemensam driftförvaltning,
Uppdra till kommunchefen att utse förvaltningschef/e-er i den nya
driftsförvaltningen,
Uppdra till denna och till kommunchefen att tillsammans genomföra
organisationsförändringen i linje med ledningsgruppens förslag (Thord
Wannbergs förslag till ny förvaltningsorganisation).

ÄRENDE 6
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
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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).

ÄRENDE 7
Gnarpsbadens festplats.
Gnarpsbadens festplats kan komma att säljas. Nuvarande ägare är
IOGT-NTO. Fastigheten har tidigare ägts av kommunen. Kommunchef
Thord Wannberg har tidigare föredragit ärendet och informerat om
överlåtelseavtalet från 50-talet.
Historik
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord
Wannberg att bevaka kommunens intresse utifrån avtalets
intentioner (kommunstyrelsens protokoll § 244/2006).
2. Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att på kommunstyrelsens
sammanträde 15 mars 2007 föredra ärendet (arbetsutskottets
protokoll § 29/2007).
3. Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchef Thord Wannberg att
tillskriva IOGT-NTO för en förfrågan om hur de kommer att uppfylla
intentionerna i gåvobrevet vid en eventuell försäljning
(kommunstyrelsens protokoll § 79/2007).
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FORTS. ÄRENDE 7
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att utifrån den juridiska
bedömning som genomförts, verka för att marken, till Gnarpsbadens
festplats, övergår i kommunens ägo vid en eventuell försäljning, enligt
gåvobrevet från 1954.
Uttala till Lf 438 Enighet i Gnarp av IOGT-NTO att Nordanstigs
kommun anser att gåvobrevet ska gälla.

ÄRENDE 8
Försäljning av fastigheten Bergsjö-Kyrkby 11:8 i Bergsjö.
Bergsjö Svets & Rep, Bergsjö, önskar köpa mark på del av fastigheten
Bergsjö-Kyrkby 11:8 beläget på industriområdet Svanbacken.
Avsikten med markförvärvet är att sökanden avser att uppföra en
verkstadsbyggnad.
Beslutsunderlag
1. Teknisk samordnare Göran Norling föreslår att kommunen säljer del
av Bergsjö-Kyrkby 11:8 enligt bif. karta till Bergsjö Svets & Rep, c/o
Mats Persson, Lillbodarna 46 A, 820 70 Bergsjö.
Köpesummen fastställs till 100 000 kronor (Etthundratusenkronor).
Kommunen står för kostnaden av avstyckning av tomten enligt
fastställd detaljplan (Göran Norlings tjänsteutlåtande 2007-11-14).
2. Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet med uppdrag att
presentera kommunens kostnader för avstyckning av fastigheten
(arbetsutskottets protokoll § 191/2007).
Yrkande
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att fastigheten avstyckas så att det ges
möjlighet att i framtiden ansluta en avfart till Bergsjövägen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till Göran Norling att avstycka fastigheten så att det ges
möjlighet att i framtiden ansluta en avfart till Bergsjövägen.
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FORTS. ÄRENDE 8
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja del av fastigheten Bergsjö-Kyrkby 11:8 enligt bif. karta till
Bergsjö Svets & Rep, c/o Mats Persson, Lillbodarna 46 A, 820 70
Bergsjö.
2. Godkänna upprättade köpehandlingar.
3. Köpesummen fastställs till 100 000 kronor (Etthundratusenkronor).
4. Kommunen står för kostnaden av avstyckning av tomten enligt
fastställd detaljplan.
5. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

ÄRENDE 9
Försäljning av fastighet i Hassela.
Ärendet föredras på kommunstyrelsens sammanträde.

ÄRENDE 10
Detaljplan för Morängsviken i Stocka.
Nordanstigs kommun genomförde under 2006 ett markbyte med
Holmen Skog AB, som innebar att kommunen övertog fastigheten
Stocka 4:12, ett område på 5,8 ha norr om Morängsviken i Stocka.
Avsikten med markbytet var att ge kommunen möjlighet att exploatera
området som tomtområde.
Kommunstyrelsen bör uppdra till byggnadsnämnden att detaljplanera
området.

ÄRENDE 11
Förslag till revidering av Ägardirektiv för X-Trafik AB.
Kollektivtrafikberedningen har initierat en revidering av ägardirektivet
för X-Trafik AB. Revideringen innebär en tilläggspunkt, 6, som avser
informationsplikt vid väsentliga förändringar.
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FORTS. ÄRENDE 11
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Lägga till följande punkt i ägardirektivet för X-Trafik AB:
6. Informationsplikt vid väsentliga förändringar
Inriktnings- och policyfrågor av väsentlig art skall kommuniceras i
ägarsamråd innan beslut fattas i bolaget.

ÄRENDE 12
Deltagande i projektet Världsarv Hälsingegårdar 2008-2010.
Hälsingerådet har behandlat frågan om projektet Världsarv
Hälsingegårdar.
Riksantikvarieämbetet har föreslagit att Regeringen nominerar
Hälsingegårdarna till Unescos Världsarvslista, vilket också har skett.
Unescos beslut har senarelagts ett år. Skälet till att behandlingen sker
först 2009 i stället för 2008 är att kraven skärpts på att ett formellt
skydd för världsarv ska vara genomfört vid inlämningen av en ansökan.
För att arbeta vidare föreslås ett projekt under åren 2008-2010 samt att
hälsingekommunernas insatser skulle bestå dels i en tjänst på 20 %,
värderad till 100 tkr/år samt en kontantinsats på 50 tkr/år.
Hälsingerådets styrelse rekommenderar hälsingekommunerna att delta
i det nya Världsarvsprojektet under tiden 2008-2010 och att varje
kommun för ändamålet anslår 50 tkr per år 2008, 2009 och 2010.

ÄRENDE 13
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL a ej verkställda beslut enligt 4 kap
1 § SoL i Nordanstigs kommun, per 2007-09-30 för ÄO, HO, IFO
(Länsstyrelsens dnr: 701-12128-07):
ÄO = 16 ärenden, ej verkställda beslut angående permanent bostad
(varav i dagsläget sex ärenden är verkställda).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Lägga delgivningen till handlingarna.
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ÄRENDE 14
Delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 139-144/2007, 1-2/2008.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 34/2007.
Arbetsutskottets protokoll §§ 186-221/2007.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 15
Kurser och konferenser.
Följande inbjudning har inkommit:
Hudiksvalls, Nordanstigs och Söderhamns kommuner anordnar ett
seminarium som handlar om möjligheterna att gemensam utveckla
Hälsingekustens skärgård. 6 februari 2008 i Hudiksvall.

ÄRENDE 16
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
07:58 Hyreshöjning from 2008-01-01 för lokaler med avtal knutna till
konsumentprisindex, KPI.
07:60 Överenskommelse om ny klassificering, arbetsidentifikation
kommuner och landsting.
07:62 Jobbgaranti för ungdomar.
07:63 Överenskommelser om lön och allnämna anställningsvillkor –
ÖLA 07.
07:64 Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och
handikappomsorgen 2008.
07:76 Budgetförutsättningar för åren 2008-2010.
Sveriges kommuner och landsting:
Ekonomirapporten.
Överenskommelse mellan staten och Sveriges kommuner och
landsting om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet för år 2008.
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FORTS. ÄRENDE 16
Protokoll:
Inköp Hälsingland: Protokoll 2007-10-26.
Nordanstigs Bostäder AB: Protokoll 2007-11-15, 2007-12-20.
Norrhälsingslands miljö- och räddningsnämnd: Protokoll 2007-11-23.
Arbetsutskottet: 2007-11-16,2007-12-21.
MittSverige Vatten AB: Budgetsammanfattning 2008, 2007-11-21.
Nordanstig Vatten AB: 2007-11-21, 2007-11-27.
Hälsingerådet 2007-12-05.
Komvux: Nordanstigs kommuns medfinansiering av projekten
- 3M Entreprenörskap.
- 3M Innovativa miljöer.
- 3M Tillgänglighet
Länsstyrelsens marknadsundersökning för turistnäringen.
HälsingeTur ek för i likvidation: Kallelse till slutredovisning av
föreningen.
Socialstyrelsen: Ärende avseende verksamhetstillsyn.
Statens offentliga utredningar: Utveckling av lokal service i samverkan.
Försvarsmakten: Försvarsmaktens plan för stöd till samhället 2008.
SKTF: Hur klarar kommuner och landsting återväxten?
Namninsamling: Vi vill att Christer ska vara kvar i cafeterian på skolan i
Harmånger.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 17
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.
Informationer
Kommunchef Thord Wannberg informerar om det pågående ärendet
om köp av mark i Sörfjärden, Gnarp.

