NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 15 oktober 2009 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Personalärenden.

3.

Ekonomirapport.

4.

Budget 2010.

5.

Kommunstyrelsens mål 2010.

6.

Rapport från Bokningscentralen i Hälsingland.

7.

Regler för Vårdnadsbidrag.

8.

Indragen kommunal skolskjuts till förskoleklass.

9.

Direktivdiskussion om Bergsjöparken.

10.

Rapport om upphandling av va-utredning i
Sörfjärden.

11.

Styrdokument för upphandling av ekologiska och
närproducerade livsmedel.

12.

Klimat- och strategiplan för Nordanstigs kommun.

13.

Sammanträdestider 2010.

14.

Redovisning av ej avslutade motioner.

15.

Ansökan om bidrag ur Per och Anna Sundins fond,
Malin Wallin.

16.

Ansökan om bidrag ur Per och Anna Sundins fond,
Sandra Backlund.

Kl. 13:00

17.

Ansökan om bidrag ur Per och Anna Sundins fond,
Daniel Strömbom.

18.

Ansökan om bidrag ur Per och Anna Sundins fond,
Frida Löf.

19.

Ansökan om bidrag ur Per och Anna Sundins fond,
Morgan Hulin.

20.

Ansökan om bidrag ur Per och Anna Sundins fond,
Emil Karlsson.

21.

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.

22.

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: Monica Olsson (S).

ÄRENDE 2
Personalärenden.

ÄRENDE 3
Ekonomirapport.
Ekonom Barbro Gunsth Norlin har lämnat ekonomirapport per
september månad 2009 för kommunstyrelsens verksamheter.

ÄRENDE 4
Budget 2010.
Fullmäktige beslutade i juni och i september 2009 att fastställa att
resultatmålet 2010 sätts till 1 % av skatter och generella stasbidrag
som därefter minskas med finansnettot. Förvaltningarna måste sänka
sina kostnader för att verksamheten ska rymmas inom de kommande
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.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson har presentrat justeringar i
budgetramar utifrån kommunstyrelsens förslag till fullmäktige om en
höjning av ram till 420 mkr samt en omräkning av
personalomkostnadspåslag till 41,5 %.
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FORTS. ÄRENDE 4
Stiftelsen Ersk-Matsgården har inkommit med äskande om utökat
bidrag. Stiftelsen fick tidigare 300 tkr i årligt bidrag från kommunen.
Sedan några är bidraget reducerat till 100 tkr per år.
Föreningen Bergsjögården har aviserat att de är i behov av ekonomiskt
stöd i någon form.
Tidigare beslut
1. 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).
2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till personalstrateg Mats Dahl att
utreda flextidsystemet samt möjligheten att förbjuda rökning på
arbetstid. Behovet av en tjänst som analytiker/controller diskuteras
vidare på arbetsutskottets nästa sammanträde. Uppdra till
kommunchef Kerstin Oremark att utreda möjligheten till att anställa
en informatör, finansierad inom befintlig ram. Arbetsutskottet
föreslår att kommunstyrelsen beslutar att planera för att införa
vårdnadsbidraget från och med 1 januari 2010 samt inrätta en
tjänst som IT-strateg under kommunstyrelsens förvaltning
(arbetsutskottets protokoll § 116/2009).
3. Arbetsutskottet beslutar uppdra till ledningsgruppen att fortsätta
arbetet med kostnadsreduceringar för
Bållebo

-2 200 tkr

samt föreslå finansiering för
Stöd och lärande
+ 2 900 tkr
Stiftelsen Ersk-Matsgården
+ 50 tkr
Stabsfunktionen UL-förvaltning + 400 tkr
Kommunstyrelsen
+ 400 tkr

(statsbidrag ca 7mkr)

(aktieägartillskott)

Anta följande fördelning av utlovat statsbidrag ca 7 mkr enligt
följande
Kommunstyrelsen
1 400 tkr
UO-förvaltningens stab
1 500 tkr
Stöd och lärande
4 100 tkr
Summa
7 000 tkr
(arbetsutskottets protokoll § 119/2009).
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FORTS. ÄRENDE 4
Vid dagens sammanträde
Presentera nämndernas samt kommunstyrelsens sammanställda
förslag till budget 2010-2012 inkl kpk.
Information Budget 2010 och verksamhetsplaner 2011-2012,
kommunstyrelsens verksamheter.
Gemensamma kostnader uppdateras.
Investeringar, inklusive kalkyler 2010.
Besluta om
Eventellt ytterligare prioritering av åtgärder till förslag till budget och
verksamhetsplaner.
Beslut investeringar 2010.

ÄRENDE 5
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.
4. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet
med målformulering inför arbetsutskottets nästa sammanträde
(arbetsutskottets protokoll § 121/2009).
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Kl. 13:00

Rapport från Bokningscentralen i Hälsingland.
Turistsamordnare Barbro Björklund och en representant för
Bokningscentralen i Hälsingland ekonomisk förening, besöker
arbetsutskottet för en rapport.

ÄRENDE 7
Regler för Vårdnadsbidrag.
Kommunfullmäktige beslutade i § 25/2009-04-14 att införa
vårdnadsbidrag i barnomsorgen.
Utbildnings- och kulturnämnden har nu utarbetat ett förslag till
tilläpningsregler för vårdnadsbidraget.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen antar
förslaget till vårdnadsbidrag med direktiv enligt tjänsteutlåtande daterat
2009-09-15 från förvaltningschef Annkristine Elfvendal (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 83/2009).

ÄRENDE 8
Indragen kommunal skolskjuts till förskoleklass.
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår fullmäktige att den kommunala
skolskjutsen till barn i förskoleklass avskaffas från och med
höstterminen 2009.

ÄRENDE 9
Direktivdiskussion om Bergsjöparken.
Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 10
Rapport om upphandling av va-utredning i Sörfjärden.
Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg föredrar ärendet.
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ÄRENDE 11
Styrdokument för upphandling av ekologiska och närproducerade
livsmedel.
Hälsingerådet har överlämnat ett förslag till gemensamt styrdokument
för livsmedelsupphandling till Hälsinglands kommuner för yttrande.
FORTS. ÄRENDE 11
Beslutsunderlag
Kost- och städchef Elisabeth Engberg har lämnat förslag till yttrande
(2009-08-25).

ÄRENDE 12
Klimat- och strategiplan för Nordanstigs kommun.
Nordanstigs kommun arbetar med att ta fram en
klimatstrategi/energiplan för kommunen. Arbetsutskottet har tidigare
valt Stig Jonsson (s) och Helena Bikoff (c) att ingå i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen har utarbetat ett förslag till klimatstrategi med
energiplan för 2009-2014. Planen har remitterats och yttranden har
inkommit från Länsstyrelsen Gävleborg och Naturskyddsföreningen
Nordanstig. Arbetsgruppen har inarbetat de inkomna yttrandena i
planen.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till Klimatstrategi
med energiplan för Nordanstigs kommun 2009-2014
(arbetsutskottets protokoll § 105/2009).
2. Kommunstyrelsen beslutar återremittera planen med uppdraget att
bearbeta de ändringar som antecknats i dokumentet
(kommunstyrelsens protokoll § 159/2009).
Reviderad plan presenteras. Ändringar har markerats med kursiv stil.

ÄRENDE 13
Sammanträdestider 2010.
Sammanträdestider för fullmäktige och kommunstyrelsen ska
fastställas.
Ett första förslag har lämnats som behöver diskuteras utifrån politikens
önksemål.
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ÄRENDE 14
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.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare föreslår att fullmäktige godkänner redovisning av
ej avslutade motioner.

ÄRENDE 15
Ansökan om bidrag ur Per och Anna Sundins fond, Malin Wallin.
Malin Wallin, Stocka ansöker om bidrag ur Per och Anna Sundins fond
för sina studier på Skogligt Basår i Uppsala. Målet är att utbilda sig till
Skogsmästare. Utbildningen är totalt på fyra år.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Eva Engström föreslår att arbetsutskottet beviljar
bidrag med 5 000 kronor per termin under läsåret 2009/2010 ur Per
och Anna Sundins fond. Bidraget utbetalas mot uppvisande av
studieintyg. Ny ansökan kan lämnas för varje läsår.

ÄRENDE 16
Ansökan om bidrag ur Per och Anna Sundins fond, Sandra
Backlund.
Sandra Backlund, Stocka ansöker om bidrag ur Per och Anna Sundins
fond för sina studier vid Naturbruksgymnasiet i Ljusdal för läsåret
2009/2010.
Sandra Backlund studerar naturbruksprogrammet – skog och har
tidigare beviljats bidrag.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Eva Engström föreslår att arbetsutskottet beviljar
bidrag med 5 000 kronor per termin under läsåret 2009/2010 ur Per
och Anna Sundins fond. Bidraget utbetalas mot uppvisande av
studieintyg.
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ÄRENDE 17
Ansökan om bidrag ur Per och Anna Sundins fond, Daniel
Strömbom.
Daniel Strömbom, Harmånger ansöker om bidrag ur Per och Anna
Sundins fond för sina studier vid Naturbruksgymnasiet i Ljusdal för
läsåret 2009/2010.
Daniel Strömbom studerar naturbruksprogrammet – skog och har
tidigare beviljats bidrag.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Eva Engström föreslår att arbetsutskottet beviljar
bidrag med 5 000 kronor per termin under läsåret 2009/2010 ur Per
och Anna Sundins fond. Bidraget utbetalas mot uppvisande av
studieintyg.

ÄRENDE 18
Ansökan om bidrag ur Per och Anna Sundins fond, Frida Löf.
Frida Löf ansöker om bidrag ur Per och Anna Sundins fond för sina
studier vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala där hon läser till
husdjursagronom.
Frida Löf har tidigare beviljats bidrag.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Eva Engström föreslår att arbetsutskottet beviljar
bidrag med 5 000 kronor för höstterminen 2009 ur Per och Anna
Sundins fond. Bidraget utbetalas mot uppvisande av studieintyg.

ÄRENDE 19
Ansökan om bidrag ur Per och Anna Sundins fond, Morgan Hulin.
Morgan Hulin, Harmånger ansöker om bidrag ur Per och Anna Sundins
fond för sina studier vid Naturbruksgymnasier i Ljusdal för läsåret
2009/2010.
Morgan Hulin studerar naturbruksprogrammet – skog och har tidigare
beviljats bidrag.
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FORTS. ÄRENDE 19
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Eva Engström föreslår att arbetsutskottet beviljar
bidrag med 5 000 kronor per termin under läsåret 2009/2010 ur Per
och Anna Sundins fond. Bidraget utbetalas mot uppvisande av
studieintyg.

ÄRENDE 20
Ansökan om bidrag ur Per och Anna Sundins fond, Emil Karlsson.
Emil Karlsson, Harmånger ansöker om bidrag ur Per och Anna Sundins
fond för sina studier vid Naturbruksgymnasiet i Ljusdal för läsåret
2009/2010.
Emil Karlsson studerar naturbruksprogrammet – skog och har tidigare
beviljats bidrag.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Eva Engström föreslår att arbetsutskottet beviljar
bidrag med 5 000 kronor per termin under läsåret 2009/2010 ur Per
och Anna Sundins fond. Bidraget utbetalas mot uppvisande av
studieintyg.

ÄRENDE 21
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen rapporterar till fullmäktigeenligt
följande:
A/ Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade = Inga ärenden att
rapportera inom LSS.
B/ Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum:
Inom äldreomsorgen (ÄO) finns 5 ärenden men inga ärenden inom OF,
omsorg om personer med funktionshinder enligt SoL.
Inom individ- och familjeomsorg (IFO) finns ett ärende rörande
kontaktfamilj.
C/ Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Inga ärenden att rapportera inom ÄO, OF eller IFO.
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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.

