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Avsägelse från politiskt uppdrag i Leader
Hälsingebygden. Nyval.
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Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
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Kurser och konferenser.
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Delegationsbeslut.
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Delgivningar.
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Informationer 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: Bengt-Ola Olsson (s).

ÄRENDE 2
Information om förvaltningsorganisationen.
Kommunchef Thord Wannberg informerar om det pågående arbetet
med ny förvaltningsorganisation.

ÄRENDE 3
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret föredrar det ekonomiska utfallet per augusti 2008 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 4
Skattesats 2009.
Fullmäktige har att senast i november månad besluta om skattesats för
nästkommande år.
Nuvarande skattesats för 2008 är fastställd till 22:40
kronor/skattekrona.
Arbetsutskottet förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa skattesatsen för 2009 till 22:40 kronor/skattekrona
(oförändrad).

ÄRENDE 5
Lösen av lån.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har i budgetprocessen inför budget
2009 beslutat att finansnettot ska förbättras med 600 tkr,
Ksau § 96/2008.
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FORTS. ÄRENDE 5
Genom att lösa de låneskulder som har rörlig ränta kan den årliga
räntekostnaden med nuvarande räntenivå sänkas med 527 tkr. Detta
medför att nära 10 000 tkr inklusive upplupna räntor belastar
likviditeten 2008.
Nästa möjlighet att minska räntekostnaderna är i juli 2009 då ett lån på
drygt 2 300 tkr skall omsättas. Om detta lån löses ger det ca 105 tkr
lägre räntekostnad per år. Innebär att drygt 2 300 tkr belastar
likviditeten i juli 2009.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att omgående lösa följande lån
Spintab
Statshypotek

lånenr
lånenr

0852874122
17-34905155987

Lösa vid nästa omsättningstillfälle 2009-07-13 följande lån
Kommuninvest

lånenr

29228

ÄRENDE 6
Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i
Mellanfjärden.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har beslutat att fastigheten
Dvästa 5:65 i Mellanfjärden ska säljas till Bengt Andersson för en
köpeskilling om 5 900 tkr, under förutsättning att Nordanstigs
kommunfullmäktige godkänner försäljningen. Styrelsen avser att de
medel som erhålls vid en försäljning ska användas både till att delvis
amortera bolagets låneskuld, samt täcka kostnader för kommande
avvecklingar/rivningar och vissa upprustningsåtgärder i det befintliga
fastighetsbeståndet.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB föreslår att fullmäktige
godkänner försäljningen.

ÄRENDE 7

10:00

Konstnärlig utsmyckning med tema folkmusik.
Fullmäktige har genom en motion från Charlotte Klötz (fp) beslutat att
uppföra en konstnärlig utsmyckning med tema folkmusik på lämplig
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FORTS. ÄRENDE 7
plats i kommunen. Fullmäktige beslutade att kommunens kostnad för
konstverket högst får uppgå till 20 tkr.
Fredrik Thelin besöker kommunstyrelsen för att presentera ett förslag
till konstnärlig utsmyckning.

ÄRENDE 8
Fullmäktigeberedning för målstyrning.
På presidieträffen 19 augusti diskuterades fullmäktiges möjligheter att i
ett tidigt skede utarbeta inriktningen på fullmäktiges mål.
Fullmäktiges presidium föreslår att en fullmäktigeberedning tillsätts
bestående av fem ledamöter med uppdraget att diskutera målstyrning
och fullmäktigemål.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Tillsätta en fullmäktigeberedning bestående av fem ledamöter med
uppdraget att bereda målstyrningsprocessen och fullmäktiges mål.

ÄRENDE 9
Granskningsrapport: Personalfrågor – styrning och ledning.
Revisionen har inkommit med en granskningsrapport: Personalfrågor –
styrning och ledning.
Revisionen vill ha kommunstyrelsens kommentarer till rapporten senast
1 april 2008. Anstånd har begärts och beviljats till september 2008.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar förslag till yttrande över
granskningsrapporten.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Thord Wannberg att
utarbeta ett förslag till yttrande över granskningsrapporten
(arbetsutskottets protokoll § 16/2008).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta kommunchef Thord Wannbergs förslag till yttrande som svar på
revisionsrapporten Personalfrågor – styrning och ledning.
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ÄRENDE 10
Granskningsrapport: Samverkan avseende ungdomar med
psykosocialproblematik och psykiska sjukdomstillstånd.
Revisionen har inkommit med en granskningsrapport; Samverkan
avseende ungdomar med psykosocialproblematik och psykiska
sjukdomstillstånd.
Revisionen vill ha kommunstyrelsens kommentarer till rapporten senast
31 mars 2008. Anstånd har begärts och beviljats till september 2008.
Förvaltningscheferna Annkristine Elfvendal och Mats Collin föredrar
förslag till yttrande över granskningsrapporten. De föreslår även att
dokumentet Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och
ungdomar 0-18 år mellan landstinget och kommunerna i Gävleborgs
län, antas, med vissa ändringar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningscheferna Mats Collin och
AnnKristine Elvfendal att utarbeta ett förslag till yttrande över
granskningsrapporten (arbetsutskottets protokoll § 127/2008).
Förvaltningscheferna Mats Collin och AnnKristine Elvfendal föreslår att
fullmäktige antar Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn
och ungdomar 0-18 år mellan landstinget och kommunerna i
Gävleborgs län, med följande ändringar på sidan 2: texten ska
kontinuerligt tas bort, sidan 3: ändra ett ska till bör, samt på sidan 5 ta
bort punkten att program för lokalt barn- och ungdomsarbete ska
tillskapas varje kommun, eller formulera om det till ett fullmäktigemål
(Mats Collin och AnnKristine Elvfendal tjänsteutlåtande 2008-08-27).
Yrkanden
Ove Wallberg yrkar på sidan 5 att program för lokalt barn- och
ungdomsarbete ska tillskapas varje kommun kan formuleras som ett
nämndsmål.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner
det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förvaltningscheferna Mats Collin och AnnKristine Elvfendals
förslag till yttrande som svar på revisionsrapporten Gemensamma
utgångspunkter för arbete med barn och ungdomar 0 till 18 år mellan
landstinget och kommunerna i Gävleborgs län.
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FORTS. ÄRENDE 10
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta dokumentet Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn
och ungdomar 0-18 år mellan landstinget och kommunerna i
Gävleborgs län, med följande ändringar:
Sidan 2: under avsnitt ”Barnkonventionen” och ”konkreta
utgångspunkter” anges att ”Politiker och personal ska kontinuerligt, och
gärna tillsammans erbjudas utbildning om Barnkonventionen och dess
innebörd”, tas texten ska kontinuerligt bort.
Sidan 3 under samma avsnitt anges att konsekvensbedömningar ska
föregås alla beslut om påverkan barn och ungdomar. Kravet skall
omfatta alla nivåer i den kommunala verksamheten. Ändra ska till bör.
Nordanstigs kommun har inte resurser att leva upp till att alltid ta fram
sådana konsekvensbedömningar.
Sidan 5, avsnitt ”Samverkan och samordning” och ”Konkreta
konsekvenser” anges i första punkten att program för lokalt barn- och
ungdomsarbete ska tillskapas i varje kommun, kan formuleras som ett
nämndsmål.

ÄRENDE 11
Remiss: Program för räddningstjänst och plan för krisledning.
Länsstyrelsen har lämnat förslag till Program för räddningstjänst och
plan för krisledning på remiss till kommunerna i länet.
Beslutsunderlag
Göran Bergsman, Norrhälsingeräddningstjänst, föreslår att kommunen
inte har något att erinra (Göran Bergsmans tjänsteutlåtande
2008-08-26).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Nordanstigs kommun har inget att erinra över förslaget för Program för
räddningstjänst och plan för krisledning.
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13:00

Rapport om skogsbranden i Hassela.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har bjudit in Räddningschef Lennart
Juhlin till kommunstyrelsen för en rapport/utvärdering av den stora
skogsbrandens händelseförlopp i Hassela i juni 2008.

ÄRENDE 13
Motion om fler mikrofoner i fullmäktigesalen.
Ove Wallberg (m) har lämnat en motion där han föreslår att kommunen
installerar mikrofoner, så att minst en mikrofon per två
fullmäktigeledamöter finns i fullmäktigesalen.
Beslutsunderlag
Fullmäktiges ordförande Yvonne Kardell föreslår att motionen avslås
då fullmäktiges presidium i dagsläget föredrar att fullmäktige använder
talarstolarna när de begär ordet ( Yvonne Kardells yttrande
2008-05-27).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen med motiveringen att fullmäktiges presidium i
dagsläget föredrar att fullmäktige använder talarstolarna när de
begär ordet.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 14
Motion om byggbar industrimark efter E4:an.
Börje Lindblom (fp) har lämnat en motion om byggbar industrimark
efter E4:an i Gnarp där han föreslår att kommunen utreder
markbehoven och förutsättningar eller möjligheter för företag att
etablera sig i Nordanstigs kommun.
Historik
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsens för
beredning (fullmäktiges protokoll § 33/2006).
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FORTS. ÄRENDE 14
Beslutsunderlag
Kommunchef Thord Wannberg och näringslivschef Anders Nordén
föreslår följande yttrande som svar på motionen:
Kommunen har idag industrimark för exploatering i Harmånger, några
få tomter i norra delen av Gnarp, Bergsjö, Strömsbruk, Hassela, Stocka
och Ilsbo. Behovet av ytterligare industrimark i attraktiva lägen bör
utredas. Motionärens förslag om planering av industrimark efter E4,
som har ett attraktivt läge, bör ingå i utredningen.
Motionen är därmed besvarad (Thord Wannberg och Anders Nordéns
tjänsteutlåtande 2008-05-27).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande som svar på motionen:
Kommunen har idag industrimark för exploatering i Harmånger,
några få tomter i norra delen av Gnarp, Bergsjö, Strömsbruk,
Hassela, Stocka och Ilsbo. Behovet av ytterligare industrimark i
attraktiva lägen bör utredas. Motionärens förslag om planering av
industrimark efter E4, som har ett attraktivt läge, bör ingå i
utredningen.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 15
Valdistriktsindelning.
Enligt 4 kap 17 § nya vallagen måste valdristikten omfatta minst
1 000 röstberättigade och som mest 2 000 röstberättigade. Sex av
kommuens nio valdistrik har färre än 1 000 röstberättigade. Det gäller
Hassela. Bergsjö 2 (Älgered), Ilsbo, Jättendal, Harmånger 2
(Strömsbruk) samt Harmånger 3 (Stsocka). Om valdistrikt slås samman
för att uppnå minst 1 000 röstberättigade kan s.k. röstmottagningsställe
anordnas på valdagen på de orter som mister sin vallokal. Dessa
röstmottagningsställen kommer att ha ett mer begränsat öppethållande.
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FORTS. ÄRENDE 15
Valnämndens beslut
1. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om en valdistriktsindelning
from år 2009 omfattande sex distrikt enligt följande:
Hassela-Älgered
1 100 röstberättigade
(tidigare Hassela och Bergsjö 2)
Bergsjö C
1 000 röstberättigade
(motsvarande Bergsjö tätort, tidigare del av Bergsjö 1)
Bergsjö-Ilsbo
1 350 röstberättigade
(tidigare Ilsbo samt del av Bergsjö 1)
Gnarp

1 750 röstberättigade

Harmånger
(tidigare Harmånger 1

1 000 röstberättigade

Jättendal-Stocka-Strömsbruk 1 500 röstberättigade
(tidigare Jättendal, Harmånger 2 och Harmånger 3)
2. För valdistriket Bergsjö-Ilsbo ska vallokalen placeras i Bergsjö och
för valdistriktet Jättendal-Stocka-Strömsbruk ska vallokalen
placeras i Harmånger.
3. Under valdagen anordna röstmottagningsställe på de orter som
mister vallokal enligt ovanstående förslag, dvs Älgered, Ilsbo,
Jättendal, Stocka och Strömsbruk.
(Valnämndens protokoll § 1/2008)

ÄRENDE 16
Medfinansiering av Hälsingland Turism.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 17
Avsägelse från politiskt uppdrag i Leader Hälsingebygden. Nyval.
Yvonne Kardell (c) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Leader
Hälsingebygden. Ny ledamot ska väljas för återstoden av
mandatperioden 2007-2010.
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ÄRENDE 18
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen rapporterar om ej
verkställda beslut inom äldreomsorgen, handikappomsorgen och
individ- och familjeomsorgen, som är äldre än tre månader.
ÄO:
Tre ärenden gällande permanenta boenden.
IFO:
Fyra ärenden gällande kontaktfamilj till barn.
Två ärenden gällande kontaktperson till barn.
Arbetsutskottet föreslår
Fullmäktige beslutar
Lägga delgivningen till handlingarna.

ÄRENDE 19
Kurser och konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
1. Juridik för kommunägda företag. 14-15 oktober i Sigtuna. Kursavgift
5 950 kronor.
2. Presentation av höstbudgeten – Hur påverkas landsting och
kommuner? 26 september i Sandviken. Kursavgift 850 kronor.

ÄRENDE 20
Delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 31-81/2008.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 9-19/2008.
Yttrande över ansökan om tillstånd att använda övervakningskamera
dnr 409/2008.
Arbetsutskottets protokoll §§ 97-132/2008.
Nya tillsvidareanställningar under maj 2008.
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FORTS. ÄRENDE 20
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 21
Delgivningar.
Följande delgivningar har inkommit:
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting:
08:42 Överföring av den offentliga kontrollen av djurskyddet.
08:43 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna anställningsvillkor
m.m. med OFRs förbundsområde Hälso- och sjukvård.
08:45 Förtroendevaldas arbetsmiljöansvar i kommuner, landsting och
regioner.
08:48 Ledighet med vårdnadsbidrag.
08:49 Ny lag om rätt till ledighet för att på grund av sjukdom prova
annat arbete.
08:50 Överenskommelse om ändringar i Veckovila 95.
08:51 Kommunalt vårdnadsbidrag. EG-rättens betydelse för
handläggning m.m.
08:54 Program för Hållbar Jämställdhet.
08:58 Ändring av AGS-KL.
08:61 Nya regler om kommuners medverkan i arbetsmarknadspolitiska
åtgärder.
08:62 Energideklarationer och kommunens tillsynsansvar.
Vad kostar verksamheten i din kommun? Bokslut 2007.
Ökad IT-samverkan mellan kommunerna och landstingen inom vård,
omsorg och övriga verksamheter.
Kommunalekonomisk utjämning.
Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och
landsring om en rehabiliteringsgaranti.
Överenskommelse mellan regeringen och Sveriges kommuner och
landsring om åtgärder för att vidareutveckla företagshälsovården.
Erbjudande om uppföljning – Analysgruppen steg 2.
Protokoll:
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Protokoll 2008-08-14.
Nordanstigs Bostäder AB: Protokoll 2008-05-15, 2008-05-28,
2008-06-19 och 2008-08-27.
MittSverige Vatten AB: Protokoll 2008-05-29.
Nordanstig Vatten AB: Protokoll 2008-05-28.
Hälsingerådet: Protokoll 2008-05-21 och 2008-0/8-20.
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FORTS. ÄRENDE 21
Landstinget Gävleborg: Protokoll från Kollektivtrafikberedningen
2008-06-17.
Övriga skrivelser
Länsrätten i Gävleborgs län: Dom överklagat ärende om
verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Gnarp.
Migrationsverket: Prognos 2008 på samma nivå som mottagandet
2007 samt Sänkt prognos över antalet asylsökande men oförändrat
behov av introduktionsplatser i kommuner.
Ansökan till regeringen om bildandet av region Svealand.
Karl-Erik Nordlund: Va-planerna i Sörfjärden.
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund: Till beslutsfattarna inom
nämnden för utbildning och kultur i Nordanstigs kommun.
Sven-Åke Sandberg: Frågor om kommunens planer att exploatera och
bebygga vår gemensamma strand och kustlinje.
Göta Leyonberg: Brev om Hasselbacken i Hassela.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 22
Informationer 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.

