NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 10 december 2009 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Kommunchefen informerar.

4.

Ekonomirapport.

5.

Information om tematiska tillägget för vindkraft i
översiktsplanen.

6.

Omhändertagande av skrotbilar.

7.

Hyresöverenskommelse mellan Nordanstigs
kommun och Nordanstigs Bostäder AB.

8.

Omdisponering av investeringsmedel 2009.

9.

Allmänna ordningsföreskrifter för Nordanstigs
kommun.

10.

Redovisning av öppna ärenden i kommunstyrelsen
och fullmäktige.

11.

Motion om turistbibliotek.

12.

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.

13.

Uppföljning av uppdrag i åtgärder budget 2009.

14.

IT-strategi.

15.

Uppsägning av samarbetsavtal Nordanstigs
Bostäder AB.

16.

Presentation av LOV – biståndsbedömning.

17.

Ekonomisk rapport Nordanstig Vatten AB.

18.

Verksamhetsrapport Nordanstigs Utveckling.

19.

Information Fiberstaden AB.

Kl. 13:00

20.

Redovisning av utredningsuppdrag kommunala
bolag m.m.

Kl. 15:00

21.

Redovisning delegationsbeslut.

22.

Delgivningar.

23.

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: Ove Wallberg (M).

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extra ärenden.

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Kerstin Oremark informerar om aktuella ärenden.

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

ÄRENDE 5
Information om tematiska tillägget för vindkraft i översiktsplanen.
Förvaltningen informerar om det pågående arbetet med det tematiska
tillägget för vindkraft i översiktsplanen 2004.

ÄRENDE 6
Omhändertagande av skrotbilar.
Nordanstigs kommun har under lång tid haft problem med övergivna
bilar.
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FORTS. ÄRENDE 6
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att lagen om flyttning av fordon
(1982:129), samt förordningen om flyttning av fordon (1982:198) i
fortsättningen ska tillämpas. Det innebär att kommunen avsevärt
förkortar handläggningstiden och omhändertagandet av dessa bilar.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår vidare att detta
myndighetsutövande delegeras till Deponiföreståndare Anders Tellin
vid renhållningsavdelningen Nordanstigs kommun.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2009-10-26.
Yrkanden
Ove Wallberg (M) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkanden och finner
det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunen skall tillämpa lagen om flyttning av fordon (1982:129)
samt förordningen om flyttning av fordon (1982:198) när det gäller
övergivna bilar på kommunens mark.
2. Delegera myndighetsutövningen till deponiföreståndaren vid
kommunens renhållningsavdelning.

ÄRENDE 7
Hyresöverenskommelse mellan Nordanstigs kommun och
Nordanstigs Bostäder AB.
Överenskommelse om hyror har träffats för år 2010 med Nordanstigs
Bostäder gällande skolor, servicehus, förskolor m.fl.
I hyresöverenskommelsen ingår alla kostnader för fastigheternas
normala drift och skötsel samt underhåll upp till 2 675 000 kr (c:a 55 kr
per kvm.) I hyresbeloppet ingår inte fastighetsskatt,
försäkringskostnader, och vägavgifter. Fr.o.m. 2010 ingår kostnad för
systematiska brandskyddsarbetet med 120 tkr.
Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg föredrar ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 7
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner
överenskommelsen (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2009-11-18).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna hyresöverenskommelse för år 2010 mellan Nordanstigs
kommun och Nordanstigs Bostäder AB.

ÄRENDE 8.
Omdisponering av investeringsmedel 2009.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår en omfördelning av redan beviljade
investeringsmedel för 2009.
Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
I investeringsbudgeten för 2009 finns 300 tkr för takåtgärder på
Hagängsgården. Då kostanden för den åtgärden blivit lägre än
budgeterat föreslås att omdisponera 100 tkr från projektkonto 11128 till
åtgärderna i Ilsbo förskola (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande
2009-11-11).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Omdisponera 100 tkr från projektkonto 11128 till åtgärder i Ilsbo
förskola.

ÄRENDE 9
Allmänna ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun.
Ett av fullmäktiges främsta mål är att debutåldern för bruk av tobak,
alkohol och andra droger hos ungdomar ska höjas med 6 månader och
användandet ska minska.
I stävan att nå det har kommunstyrelsen antagit målet att utarbeta en
allmän ordningsstadga med bl.a. förbud mot förtäring av alkohol på
allmän plats.
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FORTS. ÄRENDE 9
Ledningskontoret har sammanställt ett förslag till allmänna
ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun.
Förslaget har behandlats i BRÅ- och folkhälsorådet som föreslår att
§ 12 som behandlar förtäring av alkohol, endast ska gälla på vissa
platser. Platserna behöver namnges eller framgå av en bifogad karta.
Arbetsutskottets beslut
Justera förslaget i § 5 till …minsta möjliga tillfälliga olägenheter…
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till Allmänna ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 10
Redovisning av öppna ärenden i kommunstyrelsen och
fullmäktige.
Som en del i internkontrollen har ledningskontoret sammanställt en
redovisning av öppna, ännu inte avslutade ärenden i kommunstyrelsen
och i fullmäktige.
Sammanställningen berör de ärenden som är beslutade framtill 30 juni
2009.
Kommunsekreterare Eva Engström föredrar sammanställningen.
Arbetsutskottets beslut
Justera rapporten enligt arbetsutskottets diskussion.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna rapporten.

ÄRENDE 11
Motion om turistbibliotek.
Annelee Larsson (s) har lämnat en motion om turistbibliotek i
Nordanstig där hon föreslår utökade öppettider på kommunens
bibliotek under fem sommarveckor.
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FORTS. ÄRENDE 11
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden ställer sig positiv till motionen under
förutsättning att Nordanstigs Utveckling tillskjuter medel
(utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 4/2009).
2. Arbetsutskottet beslutar remittera ärendet till Nordanstigs Utveckling
för yttrande (arbetsutskottets protokoll § 44/2009).
3. Nordanstigs Utveckling har inget att invända mot det förslag som
föreligger om att öppna upp biblioteken under några sommarveckor.
Nordanstigs Utveckling ar dock inga medel ur ordinarie
verksamhetsbudget att ta i anspråk för ändamålet (Anders Nordéns
tjänsteutlåtande 2009-10-13).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 12
Delgivning av ej verkställda beslut.
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen rapporterar till fullmäktige enligt
följande:
A/ Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade = Inga ärenden att
rapportera inom LSS.
B/ Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum:
Inom äldreomsorgen (ÄO) finns 3 ärenden gällande permanent
bostad.men inga ärenden inom OF, omsorg om personer med
funktionshinder enligt SoL.
C/ Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Inga ärenden att rapportera inom ÄO eller OF.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna informationen.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2009-10-22

8 (11)

ÄRENDE 13
Uppföljning av uppdrag i åtgärder budget 2009.
I samband med arbetet att genomföra åtgärder för att klara budget för
verksamhetsåret 2009 beslutade kommunstyrelsen att återremittera
utbildnings- och kulturnämndens förslag att stänga biblioteksfilialerna
för vidare utredning.
Utbildnings- och kulturnämnden meddelar att de avvaktar med beslut i
ärendet tills nya skollagen träder i kraft.
I samband med arbetet att genomföra åtgärder för att klara budget för
verksamhetsåret 2009 uppdrog arbetsutskottet till utbildnings- och
omsorgsförvaltningen att utreda möjligheten att starta en kommunal
friskola. Arbetsutskottet beslutade i § 140/2009 att uppdra till
utbildnings- och kulturnämnden att lämna förslag till vidare hantering av
ärendet.
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att ärendet lämnas utan
åtgärd.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna rapporten och därmed avsluta ärendena.

ÄRENDE 14
IT-strategi.
I samband med några delbeslut i budgetprocesssen för 2010 års
budget beslutade kommunstyrelsen i § 180/2009, att uppdra till
kommunchef Kerstin Oremark att utreda omfattning och behov av
sakkunnig inom IT-strategin.
Beslutsunderlag
Personalstrateg Mats Dahl och kommunchef Kerstin Oremark föreslår
att en strategisk och samordnande funktion inrättas med uppdrag och
omfattning enligt ovan (tjänsteutlåtande 2009-11-18).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall till rapporten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 14
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna rapporten.

ÄRENDE 15
Uppsägning av samarbetsavtal Nordanstigs Bostäder AB.
Nordanstigs Bostäder AB har inkommit med en uppsägning av avtalet
för ekonomisk reglering mellan kommunen och Nordanstigs Bostäder
AB.

ÄRENDE 16
Presentation av LOV-biståndsbedömning.

ÄRENDE 17
Ekonomisk rapport Nordanstig Vatten AB.
Ordföranden i styrelsen för Nordanstig Vatten AB, Sven-Åke
Eriksson (C) lämnar en ekonomisk rapport för bolaget.

ÄRENDE 18
Verksamhetsrapport Nordanstigs Utveckling.
Näringslivschef Anders Nordén lämnar en verksamhetsrapport för
Nordanstigs Utveckling.

ÄRENDE 19
Information Fiberstaden.
Information och dialog om framtida investeringsbehov.
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ÄRENDE 20
Redovisning av utredningsuppdrag angående kommunala bolag.
Redovisning av utredningsuppdrag angående koncernbolag,
bolagisering av fjärrvärme samt återföring av aktieägartillskott.

ÄRENDE 21
Redovisning delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 69-82/2009.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 11-12/2009.
Kommunchef Kerstin Oremark:
Delegationsbeslut beställning av konsultarbete 2009-11-30.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson:
Delegationsbeslut omsättningar finansiella tillgångar nr 19/2008,
1-19/2009.
Arbetsutskottets protokoll §§ 141-156-/2009.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 22
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Arbetsutskottet, Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Protokoll
2009-11-19.
SSU, Jytte Guteland: Öppet brev angående ungdomsarbetslösheten i
Sverige.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.
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ÄRENDE 23
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.

