NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 10 april 2014 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Kommunchefen informerar.

4.

Ekonomirapport.

5.

Årsredovisning 2013 för Nordanstigs kommun.

6.

Internkontrollplan 2014.

7.

Införande av tätbebyggt område och lokala
trafikföreskrifter.

8.

Informationssäkerhetspolicy för Nordanstigs kommun.

9.

Redovisning av ej avslutade motioner.

10.

Överklagat ärende: Remiss: Ansökan om tillstånd för
vindkraft på Månberget i Jättendal.

11.

Helg- och nattöppna förskolor.

12.

Arbetsmiljöåtgärder vid Gnarps och Bergsjö skolor.

13.

IT inom skolan.

14.

Rapport: Aktuella ärenden i regionen.

15.

Rapport: Gymnasiesamverkan Hälsingland.

16.

Firmatecknare för Nordanstigs kommun.

17.

Teckningsrätt för plus- och bankgiro.

18.

Fyllnadsval omsorgsutskott och myndighetsutskott.
Sven-Åke Eriksson (C)

19.

Fyllnadsval utbildningsutskott, Anne-Lie Åkerlund (M)

20.

Fyllnadsval utbildningsutskott, Kajsa Gladh (M).

21.

Redovisning av 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.

Monica Olsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Petra Modée (V).

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

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Tf kommunchef Mona Franzén-Lundin informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport per mars för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 5
Årsredovisning 2013 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisning för 2013.
Kommunen visar ett positivt resultat på 18,1 mnkr (miljoner kronor) och
koncernen på 21,1 mnkr.
Layoutmässiga förändringar kommer att ske i dokumentet mellan
kommunstyrelsens behandling och fullmäktige.
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FORTS. ÄRENDE 5
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner
årsredovisning 2013 för Nordanstigs kommun (Marianne Unborgs
tjänsteutlåtande 2014-04-01).

ÄRENDE 6
Internkontrollplan 2014.
Kommunstyrelsen har att fastställa en internkontrollplan 2014 för
kommunstyrelsens verksamheter.
Förvaltningens förslag är att internkontrollerna för 2013 även ska
genomföras för 2014.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till internkontrollplan för 2014.

ÄRENDE 7
Införande av tätbebyggt område och lokala trafikföreskrifter.
Kommunstyrelsen har uppdragit år förvaltningen att utreda kommunens
möjlighet att överta ansvaret för de lokala trafikföreskrifterna.
Nordanstig är en av få kommuner som ännu inte infört begreppet
”tätbebyggt område” och övertagit delar av ansvaret för de lokala
trafikföreskrifterna från Länsstyrelsen. Genom att göra så skulle bl a
hastighetsbegränsningen tydliggöras i tätorterna och nuvarande
problem med skyltning minimeras. I samverkan med Trafikverket och
Länsstyrelsen har omfattningen av arbetet bedömts och beskrivits i ett
PM. Införandet innebär ett initialt arbete för kommunens tjänstemän
och långsiktigt en utökad arbetsvolym på uppskattningsvis 5-8% av en
heltidstjänst.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff och representanter från
Trafikverket besöker ledningsutskottet för att informera i ärendet och
förslagen till tätbebyggda områden för Bergsjö, Hassela och Gnarp.
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FORTS. ÄRENDE 7
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Nordanstigs kommun
beslutar att överta ansvaret för de lokala trafikföreskrifterna. De
utökade kostnaderna inarbetas i 2014 års budget (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2013-08-16).
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att utarbeta
förslag till lokala trafikföreskrifter (ledningsutskottets protokoll
§ 5/2013).
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att revidera området för Gnarp så att E4:an
förläggs utanför det tättbebyggda området.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Under förutsättning av fullmäktiges beslut, delegera till
ledningsutskottet att besluta i ärenden utifrån de lokala
trafikföreskrifterna.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Överta ansvaret för de lokala trafikföreskrifterna genom införande av
tättbebyggt område i Hassela, Bergsjö och Gnarp. Föreskrifterna
föreslås träda i kraft 2014-05-01.
Tillföra kommunstyrelsens reglemente uppdraget att ansvara för de
lokala trafikföreskrifterna i Hassela, Bergsjö och Gnarp.

ÄRENDE 8
Informationssäkerhetspolicy för Nordanstigs kommun.
Region Gävleborg har initierat och samordnat ett arbete där företrädare
för merparten av länets kommuner med kvalificerat konsultstöd har
utarbetat styrande principer för digital samverkan samt två
styrdokument gällande informationssäkerhet. Det ena styrdokumentet
är en informationssäkerhetspolicy som antas av fullmäktige det andra
dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet som fastställs av
kommunstyrelsen.
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FORTS. ÄRENDE 8
Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars
tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet.
Kommunen har för närvarande inte någon aktuell
informationssäkerhetspolicy.
Beslutsunderlag
IT-strateg Ronny Spångberg föreslår att fullmäktige antar den
föreslagna informationssäkerhetspolicyn, att fullmäktige antar
föreslagna styrande principer inom informationssäkerhet som
utarbetats av företrädare för merparten av regionens kommuner samt
att fullmäktige ger direktiv till bolagen, stiftelser och föreningar att vid
respektive bolags-, stiftelse- och föreningsstämma besluta om att följa
policyn (Ronny Spångbergs tjänsteutlåtande 2014-03-18).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta den föreslagna informationssäkerhetspolicyn och föreslagna
styrande principer inom informationssäkerhet som utarbetats av
företrädare för merparten av regionens kommuner.
2. Ge direktiv till kommunens bolag, stiftelser och föreningar att vid
respektive bolags-, stiftelse- och föreningsstämma besluta om att
följa policyn.

ÄRENDE 9
Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.
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ÄRENDE 10
Överklagat ärende: Remiss: Ansökan om tillstånd för vindkraft på
Månberget i Jättendal.
Fullmäktige beslutade i § 5/2014-02-24 att yttra sig över länsstyrelsens
remiss Ansökan om tillstånd för vindkraft på Månberget i Jättendal.
Ärendet är överklagat och kommunstyrelsen har möjlighet att yttra sig
till förvaltningsrätten senast 22 april 2014.

ÄRENDE 11
Helg- och nattöppna förskolor.
Behovet av helg- och nattöppna förskolor har utretts vid två tidigare
tillfällen. En förfrågan har inkommit under 2013.
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till förvaltningen att göra ny kartläggning av eventuella behov
av helg- och nattöppen förskola i kommunen.

ÄRENDE 12
Arbetsmiljöåtgärder vid Gnarps och Bergsjö skolor.
Arbetsmiljöverket har inspekterat skolförvaltningen i Nordanstigs
kommun och påtalat brister i arbetsmiljön vid Gnarps och Bergsjö
skolor.
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till förvaltningen att åtgärda de brister Arbetsmiljöverket påtalat
i sina inspektionsmeddelanden med beteckning IFM 2013/45199, IRM
2014/449 samt IFM 2014/575.
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ÄRENDE 13
IT inom skolan.
Utbildningsutskottet vill påtala för kommunstyrelsen den problematik
som finns gällande möjligheten för Fiberstaden AB att ge support och
arbeta systematiskt för skolans verksamhetsområde.

ÄRENDE 14
Rapport: Aktuella ärenden i regionen.
Information om aktuella ärenden i regionen.

ÄRENDE 15
Gymnasiesamverkan i Hälsingland.
Rapport från utredningsprojektet Gymnasiesamverkan i Hälsingland.

ÄRENDE 16
Firmatecknare för Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för Nordanstigs kommun att
gälla från 1 maj 2014.
Förslag till beslut
1. Utse kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) och
tf kommunchef Mona Franzén-Lundin att i förening teckna
kommunens firma.
2. Som ersättare för Monica Olsson utse kommunstyrelsens vice
ordförande Stig Eng (C) och som ersättare för Tommy Staaf utse
Margareta Tamm-Persson.

ÄRENDE 17
Teckningsrätt för bank- och plusgiro.
Kommunstyrelsen ska utse de personer som får teckningsrätt för bankoch plusgiro för Nordanstigs kommun att gälla från 1 maj 2014.
På grund av personalförändringar behöver tidigare beslut revideras.
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FORTS. ÄRENDE 17
Kommunstyrelsens beslut
Ge följande personer teckningsrätt för bank- och plusgiro att gälla två i
förening: Monica Olsson (S), Margareta Tamm Persson, Margareta
Wedin-Rosén, Yvonne Nilsson, Marianne Unborg, Caroline Nordholm,
Irina Alexeeva och Björn Hylenius att gälla från och med 1 maj 2014.

ÄRENDE 18
Fyllnadsval omsorgsutskott och myndighetsutskott.
Sven-Åke Eriksson (C) har avsagts sig sina politiska uppdrag som
ledamot och vice ordförande i kommunstyrelsens omsorgsutskott och
myndighetsutskott.
Kommunstyrelsen har att välja ny ledamot och vice ordförande i
omsorgsutskottet och i myndighetsutskottet för återstoden av
mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 19
Fyllnadsval utbildningsutskott.
Anne-Lie Åkerlund (M) har avsagts sig sitt politiska uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsens omsorgsutskott.
Kommunstyrelsen har att välja ny ersättare i omsorgsutskottet för
återstoden av mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 20
Fyllnadsval utbildningsutskott.
Kajsa Gladh (FP) har avsagts sig sitt politiska uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsens utbildningsutskott.
Kommunstyrelsen har att välja ny ledamot i utbildningsutskottet för
återstoden av mandatperioden 2011-2014.
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ÄRENDE 21
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson:
14.2 Ordförandebeslut
Utse ledamot i myndighetsutskottet för socialjour.
Förordnande av tf kommunchef under perioden 2014-03-18 till
2014-04-07.
Handläggare Monica Enros:
Lotteritillstånd nr 2-3/2014.
Fördelning av lokalt kommunalt aktivitetsstöd del 1/2014.
Individ- och familjeomsorgens delegationsbeslut för mars 2014.
Ledningsutskottets protokoll §§ 57-76/2014.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 29-54/2014.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 7-12/2014.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 11-19/2014.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 1-6/2014.
Ordförandebeslut:
Nätverk Välfärd – överenskommelse om samverkansformer i
Gävleborgs län.
Undertecknat av Boerje Bohlin och Åke Bertils 2013-10-24.
Verksamhetschefernas beslut:
Lokal överenskommelse gällande läkarstöd i hemsjukvård i ordinärt
boende.
Undertecknat av vård- och omsorgschef Malin Ruthström2014-02-27.
Avtal: Annonsering i Nordanstigarn 2014. Undertecknat av
kommunchef Tommy Staaf.
Arrangörskontrakt mellan Kulturutveckling och Nordanstigs kommun,
teaterföreställning. Undertecknat av utbildningschef Eva Fors
2014-03-17.
Arrangörskontrakt mellan Kulturutveckling och Nordanstigs kommun,
teaterföreställning. Undertecknat av utbildningschef Eva Fors
2014-03-07.
Leveransavtal med Mobilearn AB (webbtjänst). Undertecknat av
enhetschef Bente Sandström 2014-03-26.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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ÄRENDE 22
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Nordanstig Vatten AB 2014-02-20.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2014-03-14.
Övrigt
Skrivelse om kommunens vision, Daniel Arenholm.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

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.

