NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 6 oktober 2011 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Kommunchefen informerar.

4.

Ekonomirapport.

5.

Förslag till ramar och mål 2012-2014.

6.

Marknadsföring av kommunen.

7.

Trafiksäkerhetsåtgårder vid Gnarps skola.

8.

Ramprogram för utveckling Nordanstig 2011-2013.

9.

Granskning av IFO:s verksamhet.

10.

Redovisning av elevers resultat läsåret 2010/2011.

11.

Redovisning av verksamheten för ekonomiskt
bistånd.

12.

Rapport om skolskjuts och busskort.

13.

Föreningen Bergsjögården.

14.

Stocka Filmfestival.

15.

Verksamhetsplan för Hälsingerådet 2011/2014.

16.

Samverkan i Hälsingland, personaladministration.

17.

Dispositionsrätt på kommunens mark.

18.

Gallring av kommunens skog.

19.

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.

20.

Redovisning av delegationsbeslut.

21.

Delgivningar.

22.

Informationer och övriga ärenden.

23.

Övning krisledningsnämnd.

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: Per-Åke Kardell (C).

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

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Tf kommunchef Tommy Staaf informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Ekonomirapport.
Kommunchefen och ekonomikontoret presenterar ekonomiska utfallet
per augusti 2011 för kommunstyrelsens verksamheter och för
kommunen som helhet.

ÄRENDE 5
Förslag till ramar och mål 2012-2014.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar nämndernas
budgetramar för 2012 som antogs i fullmäktige 2011-06-27, och
redovisar ändrade förutsättningar för kommunens skatteintäkter.
I juni 2011 var skatteprognosen för 2012 + 2,9 mkr.
I september 2011 var samma prognos + 1 000 kronor.
Vidare föredrar Margareta Tamm Persson befolkningsutvecklingen och
oron på den ekonomiska världsmarknaden.
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FORTS. ÄRENDE 5
Förvaltningscheferna för utbildnings- och kulturnämnden, omsorgs- och
lärandenämnden och kommunstyrelsen redovisar besparingsförslag för
att få verksamheterna att rymmas inom budgetram 2012. Nämndernas
sammanlagda äskanden utanför budgetram är 5 mkr.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att budgetutskottet sänker budgetramen för 2012
med 5 mkr, förslagsvis 1 mkr för kommunstyrelsen, 1 mkr för
utbildnings- och kulturnämnden och 3 mkr för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden. Budgetramarna anpassas för 2013 och
2014 så att det av fullmäktige fastslagna resultatet uppnås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Budgetutskottets beslut
Uppdra till kommunchef och förvaltningschefer att fritt lämna
besparingsförslag utifrån en sänkt budgetram för 2012 med 5 mkr.
Budgetramen sänks preliminärt enligt följande:
Kommunstyrelsen
- 1 mkr
Utbildnings- och kulturnämnden
- 1 mkr
Omsorgs- och lärandenämnden
- 3 mkr
Budgetramarna anpassas för 2013 och 2014 så att det av fullmäktige
fastslagna resultatet uppnås.

ÄRENDE 6

Kl. 10:00

Marknadsföring av kommunen.
Information om kommunens möjligheter till marknadsföring.
Besök av Gunnar Smeds.
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ÄRENDE 7
Trafiksäkerhetsåtgärder vid Gnarps skola.
Kommunstyrelsen beslutade i § 175/2010-09-09 att anslå 20 tkr ur för
kostnadsberäkning av trafiksäkerhetsåtgärder vid Gnarps skola samt
uppdra till samhällsbyggnadskontoret att ansöka om medfinansiering
från Trafikverket för åtgärderna.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet. Kostnadsberäkningen
för trafiksäkerhetsåtgärderna är 625 000 kronor. Ansökan gjordes i
september 2010 och bidrag kommer att beviljas av Trafikverket med
50 % av kostanden.
Kommunens kostnad blir då 312 500 kronor och behöver finansieras.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anslå 20 tkr
ur Tillgänglighetsanpassningen projekt 11107 för
trafiksäkerhetsåtgärder vid Gnarps skola. Kommunstyrelsens
tidigare beslut om finansiering i § 175/2010 upphävs därmed
(arbetsutskottets protokoll § 153/2010).
2. Kommunstyrelsen beslutar anslå 20 tkr ur
Tillgänglighetsanpassningen projekt 11107 för
trafiksäkerhetsåtgärder vid Gnarps skola. Kommunstyrelsens
tidigare beslut om finansiering i § 175/2010 upphävs därmed
(kommunstyrelsens protokoll § 193/2010).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till trafiksäkerhetsåtgärderna samt att
kommunstyrelsen omdisponerar investeringsbudget 2011 med
312 500 för åtgärderna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja 312 500 kronor för trafiksäkerhetsåtgärder vid Gnarps skola.
Kostnaden finansieras genom omdisponeringen av investeringsbudget
2011.
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ÄRENDE 8
Ramprogram för utveckling Nordanstig 2011-2013.
Under 2010 drabbades Nordanstig av en större företagsnedläggning
när Trima AB i Bergsjö lade ner sin verksamhet. Ett gemensamt
utvecklingsarbete inleddes mellan Länsstyrelsen Gävleborg, Region
Gävleborg och Nordanstigs kommun.
Länsstyrelsen har med anledning av detta beslutat om ett ramprogram
med 1 miljon kronor för fortsatt utveckling i Nordanstig. En
medfinansiering krävs med 50 % från kommunen.
Beslutsunderlag
1. Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande 2011-05-04.
2. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för vidare
beredning av kommunens medfinansiering (kommunstyrelsens
protokoll § 133/2011).
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att komplettera handlingarna inför
kommunstyrelsens sammanträde 6 oktober 2011 med aktuella
uppgifter.

ÄRENDE 9
Granskning av IFO:s verksamhet.
En granskning och en uppföljning av en tidigare genomförd granskning
har genomförts på individ- och familjeomsorgens verksamhet i
kommunen.


PwC har genomfört en granskning av individ- och familjeomsorgen.
Rapporten redovisas på kommunstyrelsens sammanträde.
Granskningen har genomförts på uppdrag av kommunstyrelsen.



Revisorerna har genomfört en uppföljning av deras IFO-granskning
som genomfördes 2009.

Hans Åkerman, PwC presenterar rapporten Genomlysning individ- och
familjeomsorgen i Nordanstigs kommun.
Genomlysningen har riktats mot


Ledning och styrning



Externa placeringar av barn och ungdom



Försörjningsstöd
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FORTS. ÄRENDE 9
Delar av omsorgs- och lärandenämnden var närvarande vid
redovisningen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Kommunstyrelsen har uppmärksammat utrednings slutsatser och
överlämnar rapporten till omsorgs- och lärandenämnden med
uppdraget att lämna en rapport över vidtagna åtgärder på
kommunstyrelsens sammanträde i september 2011.
2. I övrigt godkänna redovisningen av revisorernas uppföljning av den
IFO-granskning som genomfördes 2009.

ÄRENDE 10
Redovisning av elevers resultat läsåret 2010/2011.
Kommunstyrelsen beslutade i § 186/2011-09-08 att uppdra till
utbildnings- och kulturnämnden att på kommunstyrelsens
sammanträde 6 oktober redovisa elevernas resultat läsåret 2010/2011
för årskurs 9.

ÄRENDE 11
Redovisning av verksamheten för ekonomiskt bistånd.
Kommunstyrelsen beslutade i § 186/2011-09-08 att uppdra till
omsorgs- och lärandenämnden att på kommunstyrelsens sammanträde
6 oktober redovisa verksamheten för ekonomiskt bistånd.

ÄRENDE 12
Rapport om skolskjuts och busskort.
Kommunstyrelsen beslutade i § 216/2011-09-08 att en rapport om
skolskjutsar och busskort ska lämnas på kommunstyrelsens
sammanträde 6 oktober.
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ÄRENDE 13
Föreningen Bergsjögården.
Marika Engberg och Ulf Sundblad, Föreningen Bergsjögården har
tidigare besökt arbetsutskottet.
De informerade om pågående verksamheter i Bergsjögården och
framtida planer samt behov av personal för att göra föreningens vision
möjlig – att Bergsjögården ska vara en mötesplats.
Föreningen kommer att ansöka om bidrag från Leader och kommunen
för att digitalisera biografen.
Föreningen har svårt att klara de ekonomiska kostnaderna för
Bergsjögården och kommunstyrelsen har tidigare diskuterat olika
möjligheter till ägarförhållanden.
Tf kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet och nuvarande situation
för Föreningen Bergsjögården.
Katarina Bylin (S) som även är ordförande i Nordanstigs Bostäder AB
meddelar att bolaget inte kommer att köpa Bergsjögården.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar bjuda in Richard Brännström, Nordanstigs
Bostäder AB till kommunstyrelsen för gemensam diskussion om
Bergsjögårdens framtid (arbetsutskottets protokoll § 76/2011-0526).
2. Kommunstyrelsen beslutar att diskussionen om Bergsjögårdens
framtid fortsätter vid senare tillfälle (kommunstyrelsens protokoll
§ 175/2011).
3. Arbetsutskottet beslut uppdra till styrelsen för Nordanstigs Bostäder
AB att undersöka om de kan köpa fastigheten Bergsjögården
(arbetsutskottets protokoll § 99/2011).
4. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till tf kommunchef Tommy Staaf
att utreda förutsättningarna för att kommunen köper Bergsjögården,
eller presentera andra alternativa möjligheter, samt att skötseln av
fastigheten upphandlas externt. Redovisning på kommunstyrelsen
sammanträde 6 oktober 2011. Uppdra till förvaltningen att bevaka
om kommunen kan stötta föreningen under utredningstiden för att
förhindra att föreningen drivs i konkurs (kommunstyrelsens protokoll
§ 198/2011).
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ÄRENDE 14
Stocka filmfestival.
Handläggare Thord Wannberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 15
Verksamhetsplan för Hälsingerådet 2011-2014.
Hälsingerådet har arbetat fram ett förslag till verksamhetsplan för
Hälsingerådet under åren 2011-2014.

ÄRENDE 16
Samverkan i Hälsingland, personaladministration.
Hälsingerådet har diskuterat samverkan i personaladministration bland
de sex hälsingekommunerna.

ÄRENDE 17
Dispositionrätt på kommunens mark.
Tre avtal om dispisitionsrätt har tecknats och behöver antas av
kommunstyrelsen.
Bergvik 3:6 i Bergsjö.
Området ska användas som grönyta och odling.
Franshammar 1:68 i Hassela
Området ska användas som gräsmatta.
Rösta 8:2 i Harmånger
Området ska användas som väg.
Kommunsekretare Eva Engström föredrar ärendet och föreslår att
kommunstyrelsen godkänner avtalen samt att förvaltningen får i
uppdrag att utarbeta ett förslag till delegation för dispositionsrätt.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna upprättade avtal för dispositionsrätt för fastigheterna Bergvik
3:6, Franshammar 1:68 och Rösta 8:2 samt att förvaltningen får i
uppdrag att utarbeta ett förslag till delegation för dispositionsrätt.
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ÄRENDE 18
Gallring av kommunens skog.
Handläggare Thord Wannberg informerar om gallring av skog på den
av Vallen 20:24 i Gnarp.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna informationen.

ÄRENDE 19
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar enligt Socialtjänstlagen
(SoL9 för 2:a kvartalet 2011 till fullmäktige enligt följande:
Kvartalsrapport 2/2011 till Socialstyrelsen daterad 2011-08-11.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: JA, ett ärende inom SoL IFO gällande kontaktperson.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: NEJ.
Ett ärende verkställt 2011-05-01 gällande SoL kontaktfamilj.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden beslutar delge fullmäktige
kvartalsrapport 2011-02 gällande ej verkställda beslut för SoL, IFO
individ- och familjeomsorg (omsorgs- och lärandenämndens protokoll
§ 144/2011).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.
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ÄRENDE 20
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Monica Olsson, kommunstyrelsens ordförande:
14.2 Brådskande ärenden: Förordnande av kommunchef.
14.2 Brådskande ärenden: Överklaga länsstyrelsen beslut om
vindkraftverk, Återtagande av överklagan samt yttrande i överklagat
ärende.
14.4 Ge fullmakt åt ombud: Fullmakt för ombud att föra kommunens
talan inför domstol i överklagat ärende, VA-verksamhetsområde i
Sörfjärden.
Tommy Staaf, tf kommunchef:
2.1 Anställningar: Tidsbegränsade anställningar av förvaltningschefer i
utbildnings- och omsorgsförvaltningen.
6.3 Attesträtt: Behörighetsattest för förvaltningschefer.
Margareta Tamm Persson, ekonomichef:
6.2 Bokföringsmissig nedskrivning av osäkra fordringar.
Mona Franzén-Lundin, kvalitets- och utvecklingsledare:
2.1 Anställningar: Tillsvidareanställning av ungdomssamordnare.
Sammanställning av tillsvidareanställningar tom september 2011.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 21
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
11:36 Se över dricksvattenproduktionen!
Nationell läkemedelsstrategi.
Protokoll
Nordanstigs Bostäder AB: 2011-08-26 och 2011-09-05.
Styrgruppen Nordanstigs Utveckling: 2011-06-22.
Kommunala Handikapprådet: 2011-08-29.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.
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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.

ÄRENDE 23

kl. 13:00-16:00

Övning krisledningsnämnd.
I kommunen finns en nämnd, krisledningsnämnd, för att fullgöra
uppgifter under extraordinära händelser. Kommunstyrelsen är tillika
krisledningsnämnd.
Vid dagens sammanträde kommer en övning i krisledning att
genomföras. Ledare för övningen är säkerhetsskyddsschef Göran
Bergsman och handläggare för risk- och sårbarhetsananlyser Tomas
Persson.

