NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 11 oktober 2012 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Kommunchefen informerar.

4.

Ekonomirapport.

5.

Uppföljning nämndernas budget 2012.

6.

Uppföljning beslut om räddningstjänsten i Hassela.

7.

Rapport – Fiberstaden AB.

8.

Uppföljning av överenskommelse för att nå länets
miljömål.

9.

Granskningsrapport – Personalfrågor – ledning och
styrning.

10.

Fördelning investeringsbudget 2012, hiss Bållebo.

11.

VA-verksamhetsområde Sörfjärden.

12.

Tågstopp i Nya Ostkustbanan.

13.

Gemensam satsning på e-samhället.

14.

Remiss: Gemensam satsning på LUPP 2013.

15.

Komplettering av ansökan om stöd ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 2/2012,
Eritreanska Föreningen.

16.

Ansökan om stöd ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel, KF Alternativkretsen
Hälsingland.

Kl. 10:00

Kl. 14:00

17.

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.

18.

Redovisning av delegationsbeslut.

19.

Delgivningar.

20.

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: Sven-Erik Sjölund (S).

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.
Kommunchefen och ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport
för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 5
Uppföljning nämndernas budget 2012.
I nämndernas delårsbokslut per 30 juni 2012 visar prognosen på helår
ett underskott för utbildnings- och kulturnämnen med 4 mkr och för
omsorgs- och lärandenämnden ett underskott med 8,6 mkr.
Omsorgs- och lärandenämnden, utbildnings- och kulturnämnden har
vid kommunstyrelsens förra sammanträde redovisat orsakerna till sina
underskott.
Kommunstyrelsen beslutade i § 169/2012-09-06 att uppdra till
omsorgs- och lärandenämnden att vid nästa kommunstyrelsesammanträde och återkommande under resten av året, lämna ny
rapport om det pågående åtgärdsarbetet för att klara budget 2012.
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ÄRENDE 6
Uppföljning beslut om räddningstjänsten i Hassela.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har tidigare minskat
bemanningen vid räddningstjänsten i Hassela till tre brandmän med en
brandförman på varje skift. Neddragningen har genomförts som en
besparing. Vid högsäsong på Hassela Ski Resort är dock bemanningen
kvar med fyra brandmän med en brandförman.
Nordanstig har sedan 2010 tillskjutit medel för att behålla bemanningen
med fyra brandmän och en brandförman under året.
Fullmäktige beslutade i § 86/2011-11-28 att Nordanstigs kommun ska
betala för femte man tills 20 personer är anställda inom räddningskåren
i Hassela så att bemanningen blir fyra brandmän med en brandförman
(4+1) på varje skift (fyra skiftlag).
Bemanningen blir då 4+1 under hela året, även under så kallad
lågsäsong. Beslutet kompletterar Norrhälsinge räddningstjänsts
bemanning 4+1 under högsäsong på Hassela Ski Resort.
Tidpunkten för att skiften skulle vara fullt bemannade förlängdes till
1 september 2012 och kunde därefter omprövas.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet.

ÄRENDE 7
Rapport – Fiberstaden AB.
Fiberstadens vd Bia Larsson lämnar rapport om bolagets verksamhet.

ÄRENDE 8
Uppföljning av överenskommelse för att nå länets miljömål.
Länsstyrelsen Gävleborg har i bred samverkan tagit fram ett
åtgärdsprogram som ska bidrag till att vi når de regionala miljömålen
2010.
En överenskommelse kring åtgärdsarbetet för de regionala miljömålen
har tecknats för att synliggöra det omfattande arbetet som pågår i
länet.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat att uppföljning av åtgärdsarbetet
ska redovisas i kommunstyrelsen. En uppföljning har tidigare gjorts
under perioden.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff redovisar uppföljningen av
kommunens arbete för att nå målen.
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FORTS. ÄRENDE 8

Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att redovisningen godkänns och överlämnas till
länsstyrelsen för kännedom.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna redovisningen som överlämnas till länsstyrelsen för
kännedom.

ÄRENDE 9
Granskningsrapport – Personalfrågor – ledning och styrning.
Revisionen har inkommit med en granskningsrapport Personalfrågor –
ledning och styrning. Revisionen vill ha kommunstyrelsens
kommentarer till rapporten senast 20 juni 2012.
Personalchef Maritta Rudh föredar förslag till kommentarer över
rapporten.
Personalutskottet diskuterar förslaget och föreslår förslag till
förändringar.
Beslutsunderlag
1. Personalutskottet beslutar uppdra till personalchefen att fortsätta
arbetet med att utarbeta ett förslag till kommentarer över rapporten
(personalutskottets protokoll § 10/2012).
2. Personalchef Maritta Rudhs tjänsteutlåtande 2012-08-09.
Personalutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att justera förslaget till yttrande utifrån
personalutskottets diskussioner.
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FORTS. ÄRENDE 9
Personalutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna förslag till yttrande över granskningsrapporten.

ÄRENDE 10
Fördelning investeringsbudget 2012, hiss Bållebo.
Hissen på Bållebo vårdenhet är i behov av renovering.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 253 tkr avsätts ur
investeringsbudget 2012 för reparation av hissen samt att tidigare
avsatta medel, 70 tkr omfördelas från underhåll till investering.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
tilldelar del av 2012 åras investeringsutrymme för reparation av hiss på
Bållebo med 323 tkr.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadschef Mats Widoff tjänsteutlåtande 2012-09-04.
2. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2012-09-04.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Tilldela kommunstyrelsen 323 tkr av 2012 års investeringsutrymme för
reparation av hiss på Bållebo.
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ÄRENDE 11
VA-verksamhetsområde Sörfjärden.
Kommunchef Tommy Staaf informerade i arbetsutskottet utifrån
Statens VA-nämnds beslut om VA-verksamhetsområde i Sörfjärden.
Länsstyrelsens beslut att förelägga Nordanstigs kommun att inrätta ett
verksamhetsområde för vatten och avlopp i området Sörfjärden, gäller.
Ett förslag på verksamhetsområdets omfattning behöver utarbetas
samt en ansvarig behöver utses för en fördjupad förstudie av möjliga
tekniska lösningar.
Yrkanden
Katarina Bylin (S) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att utarbeta ett
förslag på verksamhetsområdets omfattning samt blir ansvarig för en
fördjupad förstudie av möjliga tekniska lösningar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Katarina Bylins yrkande och finner
det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till kommunchef Tommy Staaf att lämna förslag på
verksamhetsområdets omfattning samt ansvara för en fördjupad
förstudie av möjliga tekniska lösningar.

ÄRENDE 12
Två tågstopp i Nya Ostkustbanan.
Utvecklingsutskottet har diskuterat placering av tågstopp i Nordanstig
utmed Nya Ostkustbanan.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att kommunen ska verka för två tågstopp i
kommunen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 12
Utvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Nordanstigs kommun ska i samband med Nya Ostkustbanan verka för
två tågstopp i kommunen.

ÄRENDE 13
Gemensam satsning på e-samhället.
Regionstyrelsen i Gävleborg arbetar för att i nära samarbete med
kommunerna och landstinget, presentera ett projekt med mål att
tillsammans göra Gävleborg till landets ledande region för samarbete
inom IT-området och därmed uppnå SKL:s strategi för E-samhället. Ett
förslag till projektbeskrivning är under bearbetning som ska förankras i
kommunerna och landstinget.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Under förutsättning att samtliga övriga kommuner i länet och
landsringet deltar, delta i projekt om gemensam satsning på
E-samhället i Gävleborgs län.

ÄRENDE 14
Remiss: Gemensam satsning på LUPP 2013.
År 2010 genomfördes LUPP, Ungdomsstyrelsens enkät för att få
kunskap om unga, för första gången gemensamt av alla kommuner och
landstinget i Gävleborg. Ambitionen var, i enlighet med Regionalt
Utvecklingsprogram i Gävleborg, att följa upp resultaten efter tre år.
Region Gävleborg har tagit fram ett förslag på genomförande av LUPP
2013 i Gävleborg. Förslaget lämnas till regionens kommuner för
yttrande senast 30 september 2012.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-10-04

9 (13)

FORTS. ÄRENDE 14
Ungdomssamordnare Patrik Thorson föredrar förslag till remissvar.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall förslaget med en redaktionell ändring på
sidan 1.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till remissyttrande med en redaktionell ändring på sidan 1.

ÄRENDE 15
Komplettering av ansökan om stöd ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel del 2/2012, Eritreanska Föreningen.
Arton ansökningar från organisationer och föreningsverksamhet i
kommunen inkom till andra ansökningstillfället med sista
ansökningsdag 1 augusti 2012. Eritreanska Föreningen i Nordanstig
fanns med som sökande förening och har nu inkommit med en
komplettering till sin ansökan.
Beslutsunderlag
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin överlämnar
ansökan för övervägande om ansökan med komplettering ska
behandlas inför beslut i kommunstyrelsen om beviljat stöd till projektet
eller om ansökan ska behandlas vid nästa ansökningstillfälle med sista
ansökningsdag 1 januari 2013 (Mona Franzén-Lundins tjänsteutlåtande
2012-09-17).
Yrkanden
Bengt-Ola Olsson (S) yrkar att ansökan ska behandlas nu och att den
ska beviljas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt-Ola Olssons yrkande och
finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 15
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja Eritreanska Föreningen i Nordanstig 38 300 kronor ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel 2012 för Integration av eritreaner i
Nordanstig.

ÄRENDE 16
Ansökan om stöd ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel, KF
Alternativkretsen Hälsingland.
KF Alternativkretsen Hälsingland ansöker om 75 000 kronor i stöd ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel för att genomöra eventet
Midvinterglöd 2012.
Föreningen har en inriktning på subkulturer och har som sitt huvudsyfte
att möjliggöra för fler subkulturaktörer att verka och synas i Nordanstig,
Hälsingland och övriga Sverige. Föreningen ska arbeta med att stödja
och främja medlemmar med egna idéer och drömmar de vill förverkliga.
Beslutsunderlag
Näringslivsenheten ställer sig positiv att föreningen blir beviljade de
sökta medlen. De anser att ansökans beskrivning av ”Vad vinner
Nordanstigs kommun på att vara medfinansiär?” är helt i linje med
kommunens Vision 2020 och övriga mål för utveckling av vår
landsbygd och KKN (Kulturella Kreativa Näringar).

ÄRENDE 17
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar enligt Socialtjänstlagen
(SoL) för första kvartalet 2012 enligt följande:
1. Kvartalsrapport 2012/02 till Socialstyrelsen gällande ej verkställda
beslut IFO:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktfamilj.
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FORTS. ÄRENDE 17
2. Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom
3 månader från datum för avbrott?
Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktfamilj.
Kvartalsrapport 2012/02 till Socialstyrelsen gällande ej verkställda
beslut SoL ÄO (äldreomsorg) och OF (omsorger om personer med
funktionsnedsättning) samt LSS OF.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum? Svar: Nej.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 18
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S):
14.2 Brådskande ärende: Förordnande av kommunchef vid semester.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson:
6.2 Bokföringsmässig nedskrivning av osäkra fordringar, Homons ÅVC
och Komvux.
Nya tillsvidareanställningar per september 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 122-138/2012.
Kommunstyrelsens personalutskott §§ 16-20/2012.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott §§ 34-36/2012.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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ÄRENDE 19
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
12:44 Budgetpropositionen för år 2013.
12:45 Preliminära utfall av 2013 års kommunala utjämningssystem och
LSS-utjämning.
Protokoll
Nordanstigs Bostäder AB: 2012-08-20, 2012-09-05.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: 2012-08-23,2012-09-27.
Överförmyndarnämnden Mitt: 2012-08-21, 2012-09-11.
Hälsingerådet: 2012-09-05
Övrigt:
Bo Enar Lögdahl: Skrivelse om ev nedläggning av OKQ8 m.m. i
Bergsjö mm. Stig Engs och Monica Olssons svar på skrivelsen.
Migrationsverket: Information om asylmottagning och behovet av
boendeplatser.
Småkoms nyhetsbrev.
Länsstyrelsen, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen: Informationsoch prognosbrev.
Sverige + Kvinnokonventionen= sant? En rapport om
Kvinnokonventionens ställning i kommuner och landsting.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 20
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.
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FORTS. ÄRENDE 20
Ärenden från kommunstyrelsens sammanträde 2012-08-16:
Lokal kollektivtrafikplan
Håkan Larsson (M) föreslår att en lokal kollektivtrafikplan utarbetas.
Nordanstig i telefonkatalogen
Håkan Larsson frågar varför kommunen inte har verksamheternas
telefonnummer i telefonkatalogerna.
Bredband i Nordanstigs Bostäders fastigheter
Håkan Larsson(M) frågar om vilken leverantör av internetuppkoppling
Nordanstigs Bostäder tecknar avtal med till sina fastigheter.

