NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 28 mars 2013 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Information om aktuella ärenden i regionen.

4.

Investeringsbudget 2013 med tillägg från 2012.

5.

Bokslut 2012 för kommunstyrelsens verksamheter.

6.

Rapport: Årsredovisning 2012 för Nordanstigs
kommun.

7.

Årsredovisning 2012 för Nordanstig Vatten AB.

8.

Förslag på reviderad Arbetsordning för fullmäktige.

9.

Politisk organisation för nya regionkommunen
Gävleborg.

10.

Varuförsörjningsplan för Nordanstigs kommun.

11.

Översyn av bidragsformer.

12.

Fördelning av föreningsbidrag.

13.

Ansökan projekt Utveckling av Kustvägen etapp 3.

14.

Ansökan om stöd ur Schönströms minnesfond.

15.

Nomineringar till Norrsken AB:s styrelse.

16.

Redovisning av ej avslutade motioner.

17.

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.

18.

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: Bengt-Ola Olsson (S).

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

ÄRENDE 3
Information om aktuella ärenden i regionen.

ÄRENDE 4
Investeringsbudget 2013 med tillägg från 2012.
Kommunchef Tommy Staaf har sammanställt 2013 års
investeringsbudget för kommunens samtliga verksamheter inklusive de
investeringar som ännu inte färdigställts under 2012.
2013 års investeringsutrymme är fastställt till 13 113 tkr. Från år 2012
finns 17 152 tkr kvar att föras över till 2013.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar sammanställningen av
investeringsprojekt.

ÄRENDE 5
Bokslut 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonomikontoret har sammanställt ett preliminärt bokslut 2013 för
kommunstyrelsens verksamheter. Bokslutet ska kompletteras med
redovisning av kommunstyrelsens mål.
Ekonom Irina Alexeeva föredrar ärendet.
Kommunstyrelsens verksamheter visar ett positivt resultat med 400 tkr.
Redovisningen av kommunstyrelsens mål lämnas på
kommunstyrelsens nästa sammanträde.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

FÖREDRAGNINGSLISTA
2013-03-22

4 (8)

FORTS. ÄRENDE 5
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar att bokslut 2012 för kommunstyrelsens
verksamheter behandlas på kommunstyrelsens sammanträde 11 april
2013. I övrigt godkänna redovisningen (kommunstyrelsens protokoll
§ 22/2013).

ÄRENDE 6
Rapport: Årsredovisning 2012 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret lämnar en rapport om preliminär årsredovisning 2012
för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 7
Årsredovisning 2012 för Nordanstig Vatten AB.
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har lämnat årsredovisning för
verksamhetsåret 2012.
Nordanstig Vatten AB visar ett nollresultat.

ÄRENDE 8
Förslag på reviderad Arbetsordning för fullmäktige.
Fullmäktige beslutade i § 103/2011-12-12 att uppdrag till
kommunstyrelsen att revidera fullmäktiges arbetsordning.
Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till ny arbetsordning. De
viktigaste ändringarna är:
Kungörelser, kallelser, protokoll och information om inställda
sammanträden även ska finnas tillgängliga på kommunens webbplats.
Helt nya paragrafer är 12 § som anger ordförandens rätt att bestämma
när fullmäktige ska behandla ett ärende, och 13 § som styr
sammanträdets handlingar.
I 32 § ska en interpellation vara inlämnad till kommunstyrelsens kansli
senast 14 dagar innan sammanträdet i stället för nuvarande 10 dagar.
En fråga till Allmänhetens frågestund ska vara inlämnad senast fem
vardagar dagar före sammanträdet i stället för nuvarande10 dagar.
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FORTS. ÄRENDE 8
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att fullmäktige antar förslag till reviderad
Arbetsordning för fullmäktige att gälla från 1 juni 2013 (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2013-02-18).

ÄRENDE 9
Politisk organisation för nya regionkommunen Gävleborg.
Landstinget Gävleborg har med stöd frånlänets samtliga kommuner
ansökt hos regeringen att få bilda en ny regionkommun med regionalt
utvecklingsansvar.
En utsedd parlamentarisk kommitté och styrgrupp bestående av
presidierna från respektive styrelsen har utarbetat ett förslag till politisk
organisation. I samband med det arbetet finns två frågeställningar till
kommunerna som styrgruppen önskar svar på senast 19 april 2013.
Frågeställningarna gäller valkretsfrågan och samråd mellan
kommunerna och kommande regionkommun.

ÄRENDE 10
Varuförsörjningsplan för Nordanstigs kommun.
För att länsstyrelsen ska kunna göra en bedömning om den
kommersiella servicen är gles krävs att kommunen har planerat
varuförsörjning på sådant sätt att behovet av stöd kan bedömas. För att
identifiera vilka orter och butiker som kan anses vara aktuella för att
utföra hemkörnings-/ upphämtningsservice inom kommunen bör en
varuförsörjningsplan utarbetats.
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen har utarbetat ett förslag till
försörjningsplan för Nordanstigs kommun.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och omsorgsförvaltningen föreslår att förslag till
upprättad varuförsörjningsplan antas (Karin Bohlins
tjänsteutlåtande 2013-01-25).
2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden beslutar överlämna
ärendet till kommunstyrelsen för vidare handläggning och beslut
med motiveringen att varuförsörjning är en näringslivsfråga
(omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 7/2013).
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ÄRENDE 11
Översyn av bidragsformer.
Från 2013 har föreningsbidragen flyttats från utbildnings- och
kulturnämnden till kommunstyresen.
I föreningsbidragen ingår aktivitetsstöd, anläggningsbidrag samt
lokalbidrag.
Kommunstyrelsen har sedan 2010 även beviljat bidrag ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel till organisationer och föreningar
samt ungdoms- och föreningsverksamhet.
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ger ett uppdrag att utarbeta
förslag till nya bidragsnormer och rutiner.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt ledningskontoret
att utarbeta förslag till nya bidragsnormer och rutiner för aktivitetsstöd,
anläggningsbidrag samt lokalbidrag, kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för organisationer och föreningar samt
kommunstyrelsens utvecklingsmedel för ungdoms- och
föreningsverksamhet (Patrik Thorsons tjänsteutlåtande 2013-03-18).

ÄRENDE 12
Fördelning av föreningsbidrag 2013.
Från 2013 har föreningsbidragen flyttats från utbildnings- och
kulturnämnden till kommunstyresen.
Bidragen gäller lokalt aktivitetsstöd, anläggningsbidrag och lokalbidrag.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till fördelning.
Beslutsunderlag
Patrik Thorsons tjänsteutlåtande 2013-03-18.

ÄRENDE 13
Ansökan projekt Utveckling av Kustvägen Etapp 3.
Ansökan har inkommit om medfinansiering av projektet Utveckling av
Kustvägen Etapp 3.
Syftet med projektet är att genom ett antal strategiska infrastruktur- och
informationsinsatser vidareutveckla Kustvägen och attrahera fler
besökare.
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FORTS. ÄRENDE 13
Projektledare Ulf Broman besöker arbetsutskottet och informerar om
ansökan för etapp 3 samt lämnar rapport från etapp 2.

ÄRENDE 14
Ansökan om bidrag ur Schönströms minnesfond.
Nsowaa Robert Kwadwaa ansöker om bidrag med 2 000 kronor ur
Stiftelsen Per Olof Schönströms minnesfond för en resa till Malmö.
Förvaltningen föreslår att ansökan avslås då ansökan inte uppfyller
minnesfondens ändamål, som lyder ”till för kommunen (Bergsjö
socken) gagneligt ändamål” och därmed inte är inriktat på bidrag till
enskilda personer.

ÄRENDE 15
Nomineringar till Norrsken AB:s styrelse
Norrsken AB meddelar att bolagets ägare har möjlighet att nominera
personer till styrelsen och valberedningen.
Nomineringarna ska lämnas senast 11 april 2013.

ÄRENDE 16
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.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.
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ÄRENDE 17
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar följande enligt
Socialtjänstlagen (SoL).
1. Kvartalsrapport 2012-04 till Socialstyrelsen gällande ej verkställda
beslut enligt SoL äldreomsorg, SoL omsorger om personer med
funktionsnedsättning och LSS omsorger om personer med
funktionsnedsättning:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja, inom SoL äldreomsorg = 2 ärenden gällande ansökan
om permanent bostad (SÄBO).
2. Kvartalsrapport 2012-04 till Socialstyrelsen gällande ej verkställda
beslut enligt SoL, individ- och familjeomsorg.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja = 2 ärenden gällande kontaktfamiljer.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom
3 månader för avbrott?
Svar: Ja = 2 ärenden gällande kontaktfamiljer.
För samtliga är orsaken resursbrist.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att rapporterna delges till
fullmäktige för kännedom (omsorgs- och lärandenämndens protokoll
§ 10/2013).
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 18
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.

