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Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Onsdag 7 juni kl. 08:15-12:00.

Beslutande

Se närvarolista.

Övriga deltagande

Lisbeth Stenström
Thord Wannberg
Margareta Tamm Persson

Utses att justera

Sven-Erik Sjölund (s)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2006-06-21

Sekreterare
Kommunchef

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

127 - 129

Lisbeth Stenström

Ordförande
Stig Eng

Justerande
Sven-Erik Sjölund
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§ 127
Politisk organisation.
Kommunchef Thord Wannberg har lämnat följande underlag till dagens
diskussion:
”Enligt budgetberednings protokoll § 16, uppföljnings och
målstyrningsdag 18 april och diskussioner i ledningsgruppen ger en
samstämmig uppfattning att Ks har för många operativa frågor.
Nuvarande arbetssätt ger inte förutsättningar för KS att uppfylla sin
uppgift enligt kommunallagen att leda och samordna förvaltningen av
kommunens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders
verksamhet.
Föreslås att högst 2 ledamöter kommer från respektive nämnd.
En ny nämnd bildas med ansvar för teknikområdet, kommunikation och
administration , dock ej bolag, gemensamma nämnder, andra
samverkansområden som Överförmyndare m.fl.
Nämnden har 5-7 ledamöter”.
I diskussionen framkom flera olika förslag hur minska
sammanträdestiden i KS:
 Sven-Erik Sjölund – inrätta ett arbetsutskott till KS, en ny nämnd
kommer att ta över få ärenden från KS
 Ulf Lövgren – minska antalet ledamöter i KS, färre tjänstgörande
politiker ger effektivare sammanträden
 Håkan Larsson – färre ledamöter och fler sammanträden, dela upp
frågorna mellan ledamöterna, även suppleanter.
Kommentar från Stig Eng – med färre ledamöter ställs några
partirepresentanter utanför
En ny nämnd kan inte införas förrän efter årsskiftet, ett arbetsutskott
kan börja redan till hösten.
Målstyrningsprocessen mynnar i att KF uttrycker mål, nämnderna följer
upp och KS leder och styr arbetet.
Diskussionen mynnar i följande förslag: arbetet med att införa en ny
nämnd pågår fram till årsskiftet och under tiden införa ett arbetsutskott
under kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
Behandla frågan om arbetsutskott på kommunstyrelsens
sammanträdet 21 juni 2006.
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§ 128
Budgetprocess 2007-2009 inklusive uppföljning av
målstyrningsarbetet.
Thord Wannberg inledde med följande underlag:
” Utgångsmatrial
1. Minnesanteckningar från Uppföljnings- och målstyrningsdag
2. Nordanstigs Kommuns aktuella vision
3. Budgetberedningens protokoll § 17
Efter dagens möte skall vi:
1. Ha övergripande politiska ambitioner inom målområden utifrån ett
helhetsperspektiv.
2. De politiska ambitionerna skall vara kopplade till de ekonomiska
förutsättningarna 2007-2009.
Politisk styrning

KS arbetssätt

Nämnder (antal
ansvar)

Målområden

Kommunikation

Trafikering
Bredband

Regionförstoring

Samordning
Internationalisering

Näringsliv

Företagsklimat

Turism
Bygg & Plan

Översiktsplaner
Städad miljö

Fast egendom

Ägande
Affärsdrivande
verksamhet
Bolag”

Ekonomichef Margareta Tamm-Persson sammanfattar hur det
ekonomiska läget ser ut inför budget 2007 utifrån 2006 års verksamhet
och med nu kända förändringar som påverkar 2007, fattas det
29 000 tkr.
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Forts. § 128
I prognos 1 och budget 2007 skiljer det 5 milj i KS, 11 milj i UK och
13,5 milj i OA.
Basen är viktig – effektiv verksamhet utifrån den politiska viljan.
Målområde kommunikation - trafikering och bredband.
Ska kommun ha ett resecentra och var ska det ligga – ytterligare
tågstopp tex i Jättendal?
Mål: Effektivisera interntrafiken och förbättra den externa trafiken
Bredbandsanslutningen ligger på 85% i kommunen. Diskussionen
rörde sig om olika möjligheter, invänta ny teknik, samarbete över
länsgränser (omöjligt enligt Telia), samma service till alla medborgare
även till ytterområden.
Ledninggruppen får i uppdrag att utforma målformulering för
bredbandsutbyggnad, tex 90 % anslutna inom en viss tidsperiod.
Målområde Regionförstoring
Nordanstigs kommun tillhör arbetsmarknadsregion Sundsvall. Frågan
om ett Kommunalt samverkansorgan (KSO) kommer upp som ärende i
nästa fullmäktigesammanträde.
Nordanstigs kommun tillhör region norr i samverkan med 6 kommuner.
Mål: en gemensam strategi för de 6 kommunerna och att stärka
samarbetet med Hudiksvalls kommun och Sundsvalls kommun.
Målområde Näringsliv och turism:
Redan befintlig målformulering:
 Främja befolkningsutvecklingen
 Öka antalet arbetstillfällen
 Verka för ett positivt företagsklimat
Turism är en viktig del av näringslivet.
Bokningscentralen och Hälsinglands turism är de verksamheter som
sköter turistverksamheten, kontaktperson inom kommunen är Barbro
Holmsten.
I broschyren som Bokningscentralen ger ut ligger det på varje förening
att anmäla aktiviteter och/eller sevärdheter (föreningar annonserar
gratis, bild kostar 300 kr).
Mål:
 Utveckla ett positivt företagsklimat enligt ”En dörr in” konceptet
 Behålla den uteliggande modellen på turistverksamheten
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Forts. § 128
Målområde Bygg och Plan
Översiktsplan finns.
Mål: Tjänstegarantier på bygglovsärenden, handläggning sker
inom 3 v om alla handlingar är korrekta.
Städad miljö: Nordanstigs utveckling genomför nu en inventering av
den yttre miljön i Nordanstigs kommun genom projektet Fördel
Nordanstig. Gillbert Spång åker runt och noterar vad som behöver
åtgärdas.
Mål: Vår vackra miljö och natur får inte förfulas, den yttre miljön
ska förbättras genom attitydförändringar
Målområde Fast egendom
Mål: Inventera och redovisa all fast egendom inom varje område;
köpa tillbaka VA-anläggningarna
Affärsdrivande verksamhet
Enhetlig taxa för energiproduktionen.
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§ 129
Information:
Stig Eng har fått en inbjudan till handbollsmatch den 1 juli mellan de
styrande och oppositionen.
Det behövs 6 man + avbytare i varje lag
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Namn

Parti Närvaro

Ledamöter
Stig Eng Ordf
Sven-Åke Eriksson
Hans-Åke Bergman
Börje Lindblom
Peter Fagerhov
Ove Wallberg
Håkan Larsson
Monica Olsson Vo
Sven-Erik Sjölund
Stig Jonsson
Ulf Lövgren
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Åke Bertils

s

Kristian Berggren

v

Ersättare
Helena Bikoff
Yvonne Kardell
Anders Broberg
Nils Nordlund
Siv Bergström
Bengt Alm
Sten-Olof Kardell
Håkan Ström
Bengt-Ola Olsson

c
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Dick Lindkvist
Vanja Wallin
Kjell Bergström
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Stig Nordin
Summa
Avstår
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