NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 29 november 2012 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Kommunchefen informerar.

4.

Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas
prognoser.

5.

Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform.

6.

Revisionen besöker kommunstyrelsen.

7.

Revidering av reglemente för
Överförmyndarnämnden Mitt.

8.

Avgift för lotteritillstånd.

9.

Avgift för kommunal hemsjukvård.

10.

Riktlinjer för intraprenad.

11.

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.

12.

Redovisning av delegationsbeslut.

13.

Delgivningar.

14.

Information och övriga ärenden.

Kl. 10:00

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: Sven-Åke Eriksson (C).

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

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Tommy Staaf informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport för kommunstyrelsens
verksamheter och för kommunen som helhet.
Utbildnings- och kulturnämnden och omsorgs- och lärandenämnden
redovisar uppföljning av prognosen på helår 2012 med vidtagna
åtgärder.
Förvaltningen redovisar programpunkt 21 Skog och en rapport från
avverkningen i Sörfjärden.

ÄRENDE 5
Fördelning investeringsbudget 2012, IT-plattform.
Under 2012 har kommunen uppgraderat IT-miljön. Uppgraderingen
beräknas kunna färdigställas vid årsskiftet 2012-2013 då även skola
och bibliotek flyttas in i den nya miljön.
Projektet begär 1,5 mkr ur investeringsbudget 2012 för att slutföra
arbetet.
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FORTS. ÄRENDE 5
Beslutsunderlag
1. IT-strategen föreslår att kommunstyrelsen för 2012 beslutar tillföra
projekt 13760 – Uppgradering av IT-plattform 1,5 mkr i
investeringsmedel (Ronny Spångbergs tjänsteutlåtande
2012-11-01).
2. Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen tilldelar 1,5 mkr av
2012 års investeringsutrymme för Uppgradering av IT-plattform
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2012-11-06).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Tilldela 1,5 mkr av 2012 års investeringsutrymme för Uppgradering av
IT-plattform.

ÄRENDE 6
Revisionen besöker kommunstyrelsen.
Revisionen har lämnat ett antal frågor inför deras besök i
kommunstyrelsen.

ÄRENDE 7
Revidering av reglemente för Överförmyndarnämnden Mitt.
Överförmyndarnämnden Mitt är en gemensam överförmyndarnämnd
för Sundsvalls, Timrå, Nordanstigs och Ånge kommuner. Reglementet
för den gemensamma nämnden fastställs av respektive kommuns
fullmäktige.
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FORTS. ÄRENDE 7
Sundsvalls revisorer har under 2012 granskat nämndens
ansvarsutövande, och påtalar i sin rapport reglementets reglering av
revisionen av den gemensamma nämnden inte uppfyller
kommunallagens krav på granskning av en gemensam nämnd.
Beslutsunderlag
Överförmyndarnämnden Mitt föreslår att de medverkande kommunerna
antar det reviderade reglementet (Överförmyndarnämnden Mitt
protokoll § 72/2012).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till reviderat reglemente för Överförmyndarnämnden Mitt.

ÄRENDE 8
Avgift för lotteritillstånd.
Utbildnings- och kulturnämnden har utarbetat ett förslag till avgifter för
lotteritillstånd.
Följande avgifter för lotteritillstånd har gällt sedan 1995-01-01:
Registreringar för tre år 300 kronor
Tillfälliga tillstånd
300 kronor
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige antar
följande avgifter för lotteritillstånd:
Registreringar för tre år
300 kronor
Tillfälliga tillstånd
300 kronor
(utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 20/2012).
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FORTS. ÄRENDE 8
2. Förvaltningschef Eva Fors och utbildnings- och kulturnämndens
ordförande Boerje Bohlin beslutar tillägga en punkt till nämndens
§ 20/2012: Kontrollantarvode = 3 % inklusive sociala avgifter av
insatsbeloppet på startade lotterier vilket debiteras föreningarna
(Eva Fors´ och Boerje Bohlins tjänsteutlåtande 2012-02-22).
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta följande avgifter
för lotteritillstånd: Registrering för tre år inkl. kontrollantarvode 500
kronor, Tillfälligt tillstånd 300 kronor (arbetsutskottets protokoll
§ 37/2012).
4. Anta följande avgifter för lotteritillstånd: Registreringar för tre år
300 kronor. Tillfälliga tillstånd 300 kronor (kommunstyrelsens
protokoll § 76/2012).
5. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för tydligare
beslutsunderlag (fullmäktiges protokoll § 35/2012).
6. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för handläggning och beslut då ärendet i
fortsättningen kommer att ingå under kommunstyrelsens
verksamhetsområde (utbildnings- och kulturnämndens protokoll
§ 97/2012).
Yrkanden
Sven-Erik Sjölund (S) yrkar 500 kronor för registreringar för tre år och
300 kronor för tillfälligt tillstånd. Avgifterna inkluderar kontrollantarvode.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande avgifter för lotteritillstånd:
Registreringar för tre år
Tillfälliga tillstånd

500 kronor
300 kronor

Avgifterna inkluderar kontrollantarvode.
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ÄRENDE 9
Avgift för kommunal hemsjukvård.
Huvudmannaskapet för hemsjukvård övergår 1 januari 2013 från
Landstinget Gävleborg till länets kommuner.
Med anledning av förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i
Gävleborgs län så har en länsövergripande arbetsgrupp med
representanter från Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hudiksvall och
Söderhamns kommuner sett över förutsättningarna för
länsgemensamma avgifter för hemsjukvården.
Beslutsunderlag
Tf förvaltningschef Karin Bohlin föreslår att avgiften, för besök av
distriktssköterskor, sjukgymnaster och arbetsterapeuter inklusive hyra
av hjälpmedel vid rehabiliteringsinsatser, för år 2013 fastställs till 300
kronor i fast månadsavgift för varje påbörjad månad. Det innebär
maximalt 3 600 kronor per år i avgift (Karin Bohlins tjänsteutlåtande
2012-11-21).
Omsorgs- och lärandenämnden kommer att behandla ärendet på sitt
sammanträde 28 november 2012.

ÄRENDE 10
Riktlinjer för intraprenad.
Personalchef Maritta Rudh har informerat personalutskottet om det
pågående arbetet med att utarbeta ett styrdokument för intraprenad i
kommunens verksamheter; Riktlinjer för Intraprenad.
Riktlinjerna har behandlats i omsorgs- och lärandenämnden som
föreslår att riktlinjerna antas.
Beslutsunderlag
1. Personalutskottet beslutar återremittera riktlinjerna till omsorgsoch lärandenämnden med uppdraget att utveckla principerna för
resurstilldelning och ekonomiska förutsättningar i samand med
övergången till intraprenad, under stycket Ekonomi. I övrgit
godkänna informationen (personalutskottets protokoll § 22/2012).
2. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige antar
riktlinjer för intraprenad inom Nordanstigs kommuns verksamheter
(omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 164/2012).
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ÄRENDE 11
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar följande enligt
Socialtjänstlagen (SoL):
Kvartalsrapport nr 3/2012 till Socialstyrelsen gällande ej verkställda
beslut SoL äldreomsorg, SoL omsorg om personer med
funktionsnedsättning (OF) och LSS OF:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Nej.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige godkänner
redovisningen (omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 154/2012).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 12
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Ekonomichef Margareta Tamm Persson
6:2 Bokföringsmässig avskrivning osäkra fordringar.
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 151-157/2012.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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ÄRENDE 13
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
12:51 Utvidgad parbogaranti.
12:52 Prognos av 2013 års kommunala fastighetsavgift.
Protokoll
Nordanstigs Näringslivsråd 2012-10-25.
Nordanstigs Fjärrvärme AB: 2012-10-15.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: 2012-11-01.
Inköp Gävleborg: 2012-09-21.
Övrigt:
Länsstyrelsen Gävleborg: Länsrapport 2011.
PRO Gävleborg: Politikernas svek mot Sveriges pensionärer – högre
skatt än löntagarna!
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 14
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.
Ärenden från kommunstyrelsen 2012-11-08
Håkan Larsson (M):
Tidningsreferat.
Kajsa Gladh (M):
Placering av fullmäktiges sammanträden:
Uppdrag till Nordanstigs Bostäder AB.
Ulf Lövgren (S):
Upphandling skötsel av kommunens skog.
Bergsjögården.

