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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sven-Olof Nordh (SD).

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

ÄRENDE 3
Budget 2016-2019.
Ledningsutskottet inleder arbetet med budget 2016-2019 för
Nordanstigs kommun.
Vid dagens sammanträde kommer verksamheterna att presentera en
bokslutsanalys och ekonomikontoret kommer att presentera underlag
för befolkning och skattet m.m.
Ledningsutskottet ska fastställa tidsplanen för budgetarbetet och utse
arbetsgruppen för fullmäktiges mål samt Politiska riktlinjer och
ambitioner 2016-2019.

ÄRENDE 4
Förslag till budgetanpassning för Nordanstigs kommun
2015-2018.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2015-03-19 om
följande åtgärder i ärendet:
1. Återremittera åtgärdsförslaget för utbildningsutskottets
verksamheter för konsekvensanalyser av förslagen samt
bearbetning av övriga förslag som inkommit; tex sammanslagning
av Hassela skola och förskola, kan eleverna vid Bergsjö årskurs
4-5-6 fördelas på andra skolor samt inkomna förslag från
medborgarna.
2. Uppdra till förvaltningen att utreda en utbyggnad av Sörgården med
50 platser inklusive demensboende.
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FORTS. ÄRENDE 4
3. Utreda om Bergesta och Hagängsgården kan omvandlas från
särskilda boenden till andra lämpliga boendeformer.
4. Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att i samband med
budgetprocessen för 2016 lämna förslag till mål för
kommunstyrelsens verksamheter 2016. Dessa mål ska
överensstämma med åtgärdsprocessen.
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om de pågående
utredningsuppdragen.
Avsikten är att utredningarna och konsekvensanalyserna ska
presenteras för ledningsutskottet 6 maj så att ledningsutskottet kan
lägga förslag till beslut till kommunstyrelsen 21 maj och vidare till
fullmäktige för beslut 8 juni 2015.

ÄRENDE 5
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.
Information
Ledningsutskottets sammanträde 7 maj flyttas till 6 maj 2015.

