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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Ove Wallberg (m).

ÄRENDE 2
Bokslut 2008 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonomikontoret har sammanställt bokslut 2008 för kommunstyrelsens
verksamheter.

ÄRENDE 3
Verksamhetsuppföljning kommunstyrelsen.
I samband med bokslutet genomförs en djupare redovisning av
verksamheterna för
Fiskevårdsplan för Nordanstigs kommun
När- och fjärrvärme
Homotippen
Samarbetet med kommunens vägföreningar

ÄRENDE 4
Förändrad delårsredovisning.
Inför budgetarbetet och arbetsplanen inför 2009 har det diskuterats om
uppföljningsrutinerna i form av delårsbokslut ska förändras.
Redovisning till fullmäktige har skett via två delårsbokslut, ett per april
månad och ett per augusti månad.
Den förändring som nu har diskuterats innebär en förstärkt
månadsuppföljning per mars och ett delårsbokslut per juni månad.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att under 2009
presenteras endast ett delårsbokslut för fullmäktige och denna rapport
redovisar första halvåret. Denna kommer att presenteras för fullmäktige
28 september (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2009-02-05).
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FORTS. ÄRENDE 4
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till ett delårsbokslut.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Från och med 2009 ändra uppföljningsrutinerna så att ett
delårsbokslut per juni månad presenteras för kommunfullmäktige.
2. En förstärkt månadsrapport per mars månad presenteras för
kommunstyrelsen.
3. Månatlig uppföljning i kommunstyrelsen och i nämnderna kvarstår.

ÄRENDE 5
Förslag till reviderad bolagsordning för X-Trafik AB.
X-Trafik AB har inkommit med förslag till ändring i bolagsordningen.
Enligt den nu gällande bolagsordningen har ledamöterna i styrelsen
personliga ersättare.
Ändringen som föreslås innebär att de ordinarie ledamöternas ersättare
väljs som personliga ersättare i första hand och i andra hand som
ersättare för ordinarie ledamot i eget parti och därefter som ersättare
för ordinarie ledamot från samverkande partier.
Syftet med ändringen är att förhindra att styrelsen står obehörig att
fatta beslut på grund av för få närvarande ledamöter och ersättare.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Ändra bolagsordningen för X-Trafik AB så att de ordinarie
ledamöternas ersättare väljs som personliga ersättare i första hand och
i andra hand som ersättare för ordinarie ledamot i eget parti och
därefter som ersättare för ordinarie ledamot i samverkande partier.
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ÄRENDE 6
Sammanslagning av BRÅ och Folkhälsorådet.
Diskussioner har pågått en längre tid om att samordna
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) med Folkhälsorådet till ett gemensamt
råd. Båda råden styrs av kommunstyrelsen.
Ledningskontoret föreslår att ett gemensamt BRÅ- och Folkhälsoråd
bildas samt att en resurs motsvarande 0,5 årstjänst står till rådets
förfogande.
Folkhälsorådet har behandlat ärendet och föreslår en sammanslagning.
Kommunstyrelsen har uppdragit till arbetsutskottet att föreslå nytt namn
på rådet.
Beslutsunderlag
1. Ledningskontoret föreslår att ett gemensamt BRÅ- och Folkhälsoråd
bildas, att antal ledamöter och representation fastställs, att resurser
motsvarande 0,5 årstjänst står till rådets förfogande samt att budget
med 250 tkr anslås till verksamheten (Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2008-11-10).
2. Folkhälsorådet föreslår att kommunstyrelsen beslutar om en
sammanslagning av brottsförebyggande rådet och hälsorådet, enligt
kommunchefens förslag (Folkhälsorådets protokoll § 20/2008).
3. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen bildar ett gemensamt
råd av brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet. Fastställa
antalet ledamöter och representation. Ställa resurser motsvarande
0,5 årstjänst till rådets förfogande. Anslå budget med 250 tkr till
verksamheten (arbetsutskottets protokoll § 213/2008).
4. Kommunstyrelsen beslutar bilda ett gemensamt råd av
brottsförebyggande rådet och folkhälsorådet. Rådet ska bestå av tre
ledamöter och en ersättare. Övrig representation ska bestå av
kommunchef, förvaltningschef för utbildning och kultur,
förvaltningschef för omsorg och lärande samt representation från
polisen och landstinget. Ställa resurser motsvarande 0,5 årstjänst
till rådets förfogande. Anslå budget med 250 tkr till verksamheten
(inklusive 0,5 årstjänst). Verksamheten ska utvärderas efter ett år.
Val av ledamöter och ersättare väljs på kommunstyrelsens nästa
möte. Uppdra till arbetsutskottet att föreslå nytt namn på rådet
(kommunstyrelsens protokoll § 18/2009).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Döpa rådet till Brå- och folkhälsorådet.
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FORTS. ÄRENDE 6
Kommunstyrelsen beslutade på mötet 29 januari 2009 att ledamöter
och ersättare väljs på kommunstyrelsens möte i februari.
Valet består av tre ledamöter varav en ordförande samt en ersättare.

ÄRENDE 7
Kommunens representant i föreningen Region MittSverige.
Nordanstigs kommun har beslutat gå med i den ideella föreningen
Region MittSverige. Kommunen får en adjungerad plats i styrelsen.
Ove Wallberg (m) föreslog vid arbetsutskottets möte 12 februari 2009
att kommunen väljer en representant till posten som adjungerade
ledamot i styrelsen för föreningen Region MittSverige.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen väljer en adjungerad ledamot med ersättare till
föreningen Region MittSverige.

ÄRENDE 8
Rapport från visionsgruppen.
Visionsgruppen besöker kommunstyrelsen och lämnar en rapport från
det pågående arbetet med att utarbeta en vision för Nordanstigs
kommun.

ÄRENDE 9
Lägesrapport va-verksamheten i Sörfjärden.
Information om det pågående arbetet medutveckling av
verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Sörfjärden, Gnarp.
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ÄRENDE 10
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting:
09:9 Arbetsrättsliga regler vid uppsägning på grund av arbetsbrist.
Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning 2008-2010.
Födda 1981: 95-27-13.
Inköp Gävleborg: Protokoll 2008-11-14.
Länsstyrelsen Gävleborg: Beslut om kungörelsedelgivning för
Gulåsens naturreservat.
Emtestam och Loosme: EU-anmälan om Nedsmutsning av Östersjön
och brott mot människors hälsa och miljö.
Gävleborgs Fäbodförening: Synpunkter med anledning av ansökan om
tillstånd till etablering av 81 vindkraftverk i Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner.
Deklaration från Rotterdam: Om de lokala och regionala
myndigheternas roll för skapande av barnvänliga städer.

ÄRENDE 11
Delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 31-81/2008.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 9-19/2008.
Arbetsutskottets protokoll §§ 1-12/2009.
Nya tillsvidareanställningar under januari 2009.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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ÄRENDE 12
Kurser och konferenser.
Följande inbjudan har inkommit:
Konferens om samverkan mellan kommun och polis. 25 mars i
Stockholm.

ÄRENDE 13
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. Extra ärenden kommer att behandlas så att de får
anmälas och sedan beslutar kommunstyrelsen om ärendet ska
betraktas som information, om ärendet ska utredas vidare eller om
ärendet ska överlämnas till annan nämnd.

