NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom
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Kommunkontoret i Bergsjö.
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1.

Val av justerare.

2.

Budgetprocessen 2010.

3.

Kommunstyrelsens mål 2010.

4.

Finansiering av vårdnadsbidrag.

5.

Kommunens medverkan i LUPP.

6.

Informationer 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.
Stig Eng
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sven-Åke Eriksson (C).

ÄRENDE 2
Budgetprocessen 2010.
Fullmäktige beslutade i juni 2009 att fastställa en budgetram för 2010
på 411 tkr för nämndernas verksamheter. Ramen innebär att
förvaltningarna måste sänka sina kostnader för att verksamheten ska
rymmas inom de antagna budgetramarna.
Förvaltningschef Annkristin Elfvendal har tidigare redovisat förslag till
åtgärder med konsekvenser för att anpassa verksamhetens kostnader
till tilldelad budgetram för 2010 när det gäller utbildnings- och
kulturnämnden samt omsorgs- och lärandenämnden.
Kommunchef Kerstin Oremark har tidigare redovisat förslag till åtgärder
med konsekvenser för att anpassa verksamhetens kostnader till
tilldelad budgetram för 2010 när det gäller kommunstyrelsens
verksamheter.
Kerstin Oremark har föreslagit förtydliganden i
förvaltningsorganisationen och dess ansvarsförhållanden.
Vid dagens sammanträde
Nämndernas och kommunstyrelsens sammanställda förslag till budget
för 2010 presenteras.
Investeringsredovisning, förvaltningscheferna redovisar ett
sammanställt förslag till investeringsbudget 2010-2012.
Gemensamma kostnader uppdateras.
Datum för beredningsgruppens arbete med Budgetprocess och
fullmäktiges mål för 2011 planeras.
Handlingar skickas ut på tisdag 15 september.
Ställningstaganden
Prioritera åtgärder till förslag till budget och verksamhetsplaner.
Fortsatt arbete med att precisera kostnader och intäkter samt påverkan
av kvaliteten i verksamheterna utifrån ks au:s uppdrag.
Uppdra till förvaltningarna att göra verksamhetsplaner 2011-2012
utifrån nu beslutade prioriteringar.
Beslut investeringar 2010.
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FORTS. ÄRENDE 2
Tidigare beslut
Arbetsutskottet beslutar uppta diskussion med Hudiksvalls kommun
och Fiberstaden AB om samarbete när det gäller en tjänst som ITstrateg. Uppdra till förvaltningen att undersöka finansieringsmöjligheter
för en controller- analytikertjänst. Uppdra till ekonomichef Margareta
Tamm Persson att beräkna nämndernas förändrade förutsättningar
utifrån ett förändrat personalomkostnadspåslag. Uppdra till kost och
städ att utreda om priserna i kommunens restauranger och kafeterior är
rätt satta. Ett extra sammanträde för att bereda budget 2010 beslutas
till 28 oktober 2009 kl. 13:00 (arbetsutskottets protokoll § 114/2009).

ÄRENDE 3
Kommunstyrelsens mål 2010.
Fullmäktige fastställde i juni 2009 övergripande mål för 2010.
Kommunstyrelsen har att utarbeta egna mål för kommunstyrelsens
verksamheter. Målen bör fastställas i kommunstyrelsen
29 oktober 2009.
Arbetsutskottet diskuterar kommunstyrelsens mål för 2010 utifrån de
mål som är antagna för 2009.
Beslutsunderlag
1. Politiska inriktningar.
2. Fullmäktigs mål för 2010.
3. Kommunstyrelsens målplan för 2009.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till kommunchef Kerstin Oremark att stämma av
måldiskussionen med förvaltningen och redovisa resultatet på
arbetsutskottets sammanträde 16 september.

ÄRENDE 4
Finansiering av vårdnadsbidrag.
Fullmäktige har beviljat en motion som innebär att underlag tas fram så
att det snarast möjligt kan införas ett kommunalt vårdnadsbidrag i
Nordanstigs kommun.
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FORTS. ÄRENDE 4
Fullmäktige har även uppdragit till kommunstyrelsen att föreslå hur
verksamheten ska finansieras.

ÄRENDE 5
Kommunens medverkan i LUPP.
Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg har ställt förfrågan till
kommunerna i länet om deltagande i satsning för att stärka ungas
inflytande och delaktighet. För att kunna vara med i projektet krävs att
kommunen genomför LUPP, - en enkät via ett webbaserat
analysverktyg som tillhandahålls av Ungdomsstyrelsen. LUPP står för
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. En ansvarig tjänsteman per
kommun (ca. 30% av heltid) behövs under ett år för arbetet med
enkäten.
Beslutsunderlag
Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att kommunstyrelsen tackar ja
till regionförbundets/Landstingets erbjudande om deltagande i LUPP.
Kommunstyrelsen godkänner projektanställning av en
ungdomssamordnare, omfattande va 30-50 % av heltidsanställning
under 1-1,5 år. Detta för att dels starta ungdomsrådets verksamhet,
dels genomföra LUPP i kommunen. Finansiering av befattningen sker
genom ansökan om medel från Ungdomsstyrelsen m.fl.
bidragsanordnare samt genom ianspråktagande av kommunstyrelsens
utvecklingsmedel (Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande 2009-09-09).

ÄRENDE 6
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.

