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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Katarina Bylin (s).

ÄRENDE 2
Verksamhetsuppföljning utbildnings- och kulturnämnden samt
omsorgs- och lärandenämnden.
En djupare redovisning av utbildnings- och kulturnämndens samt
omsorgs- och lärandenämndens verksamheter lämnas.
Förvaltningscheferna Annkristine Elfvendal och Mats Collin föredrar
redovisningen.

ÄRENDE 3
Årsredovisning 2008 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsredovisning oh
koncernredovisning för år 2008 för Nordanstigs kommun. Ekonomichef
Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fulläktige
godkänner årsredovisning 2008 och koncernredovisning 2008 för
Nordanstigs kommun (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2009-03-17).

ÄRENDE 4
Ekonomirapport.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar det ekonomiska
utfallet per februari 2009.
Ekonomichefen informerar även om den kritik som Länsstyrelsen har
lämnat på kommunens årsredovisningar och revisionens berättelser
när det gäller Näringslivsfonden och Schönströms minnesfond.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2009-03-18

ÄRENDE 5

4 (16)

13:00

Besök av Inköp Gävleborg.
Johan Almesjö, Inköp Gävleborg, besöker kommunstyrelsen för att
presentera förslag till inköpsstrategi för länet.

ÄRENDE 6
Årsredovisning 2008 för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har sammanställt och godkänt
årsredovisning för verksamhetsåret 2008.
Bolaget redovisar ett positivt resultat med 2 648 506 kronor.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till redovisningen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2008 för Nordanstigs Bostäder AB.

ÄRENDE 7
Årsredovisning 2008 för Stiftelsen Nordanstigs Bostäder.
Styrelsen för Stiftelsen Nordanstigs Bostäder har sammanställt och
godkänt årsredovisning för verksamhetsåret 2008.
Stiftelsen är under avveckling och har ingen verksamhet.
Årsredovisningen är granskad av kommunens revisorer.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2008 för Stiftelsen Nordanstigs Bostäder.
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ÄRENDE 8
Årsredovisning 2008 för Nordanstigs Fastighets AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har sammanställt och godkänt
årsredovisning för verksamhetsåret 2008.
Bolaget redovisar ett positivt resultat med 81 821 kronor.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2008 för Nordanstigs Fastighets AB.
Deltar inte i beslutet
Ove Wallberg (m) avstår från att delta i beslutet.

ÄRENDE 9
Årsredovisning 2008 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården har sammanställt och godkänt
årsredovisning för verksamhetsåret 2008.
Stiftelsen redovisar ett positivt resultat med 64 186 kronor.
Diskussion uppkommer om vem som äger marken som stiftelsens hus
står på.
Arbetsutskottets beslut
1. Uppdra till förvaltningen att redovisa markens ägarförhållanden.
2. Överlämna årsredovisningen till kommunstyrelsen för
ställningstagande.

ÄRENDE 10
Årsredovisning 2008 för Hälsingerådet.
Hälsingerådet har sammanställt och godkänt årsredovisning för
verksamhetsåret 2008.
Hälsingerådet redovisar ett negativt resultat med -30 704 kronor.
Årsredovisningen är granskad av rådets revisorer som tillstyrker att
årsredovisningen godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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FORTS. ÄRENDE 10
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2008 för Hälsingerådet.

ÄRENDE 11
Årsredovisning 2008 för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har sammanställt och godkänt årsredovisning för
verksamhetsåret 2008.
Nordanstig Vatten AB redovisar ett negativt resultat med –1 396 tkr.
Årsredovisningen är granskad av bolagets revisorer som tillstyrker att
årsredovisningen godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2008 för Nordanstig Vatten AB.

ÄRENDE 12
Årsredovisning 2008 för MittSverige Vatten AB.
MittSverige Vatten AB har sammanställt och godkänt årsredovisning för
verksamhetsåret 2008.
MittSverige Vatten AB redovisar ett resultat enligt budget dvs +/- 0.
Årsredovisningen är granskad av bolagets revisorer som tillstyrker att
årsredovisningen godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2008 för MittSverige Vatten AB.
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ÄRENDE 13
Årsredovisning 2008 för Fiberstaden AB.
Fiberstaden AB har sammanställt och godkänt årsredovisning för
verksamhetsåret 2008.
Fiberstaden AB redovisar ett positivt resultat med 612 108 kronor.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2008 för Fiberstaden AB.

ÄRENDE 14
Årsredovisning 2008 för Samkraft AB.
Samkraft AB har sammanställt och godkänt årsredovisning för
verksamhetsåret 2008.
Samkraft AB redovisar ett negativt resultat med –1 264 846 kronor.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2008 för Samkraft AB.

ÄRENDE 15
Investeringsbudget 2009.
Fullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att fördela
investeringsbudget för 2009.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat fördela största delen av
investeringsbudgeten. Kvar att fördela är Åtgärder enligt
tillgänglighetsbesiktning samt ombyggnation av skolan i Hassela.
Kommunstyrelsen har kvar att fördela investeringsmedel för
ombyggnation, Hassela skola.
Vid dagens sammanträde deltar Erik Persson, WSP som presenterar
en kostnadsbedömning av ombyggnad och rivning av delar av Arthur
Engbergskolan i Hassela. Den beräknade kostnaden är 1,7 mkr.
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FORTS. ÄRENDE 15
Propositionsordning
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till fördelning av 1,7 mkr till
investeringen vid Arthur Engbergskolan i Hassela.
Ove Wallberg (m) yrkar att inriktningen ska vara att förskolan ska
integreras i Arthur Engbergskolans lokaler.
Stig Eng (c) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att utreda om förskolan
ska integreras i Arthur Engbergskolans lokaler.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på Ove Wallbergs och sitt eget
yrkande och finner sitt yrkande antaget.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att utreda om förskolan i Hassela ska
integreras i Arthur Engbergskolans lokaler.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela 1,7 mkr till ombyggnad och rivning av Arthur Engbergskolan i
Hassela.
Reservation
Ove Wallberg (m) reserverar sig mot arbetsutskottets beslut att utreda
om förskolan i Hassela ska integreras i Arthur Engbergskolans lokaler.

ÄRENDE 16
Tilläggsbudget investeringar 2009.
Verksamheterna har inkommit med äskanden om att överföra ej
nyttjade medel på beslutade investeringar 2008, en del projekt är
påbörjade men inte avslutade, en del är ännu inte påbörjade.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige
Överföra till 2009 års investeringsbudget projektmedel 7 033 315 kr
som beviljats 2008 men ännu inte avslutats:

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2009-03-18

9 (16)

FORTS. ÄRENDE 16
Kommunstyrelsen som nämnd
Reinvesteringar
Inventera tillgängligheten allm. lokaler
Skadeförebyggande åtgärder
Lastbrygga vid Sörgården
Bergsjö C-skola simhall
Exploatering Mellanfjärden
Lönesystem
Markköp
Utvecklingsområden
Fortsatt utbyggnad bredband
Ombyggnad Hagängsgården

kr
95 900
88 360
130 000
45 387
50 000
200 000
165 091
120 000
3 105 000
329 770
552 571

Summa

4 882 079

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Reinvesteringar
Investeringsmedel OA ospecificerad
Dok.system omsorg-hälso-sjuk
Hagängsgården matsalsmöbel
Carport äldreomsorgen

tkr
138 635
52 176
1 820 177
24 240
116 008

Summa

2 151 236

Summa totalt
7 033 315
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2009-03-17.)

ÄRENDE 17
Granskningsrapport: Budget- och målprocess inför 2008.
Revisionen har lämnat en granskningsrapport om kommunens budgetoch målprocess inför budget 2008. Arbetsutskottet har uppdraget att
tillsammans med ledningsgruppen utarbeta ett förslag till slutsatser och
förslag till förbättringar.
Kommunstyrelsen har vid tidigare sammanträde tagit hjälp av Anders
Ottensten från Öhrlings PriceWaterhouseCooper som processledare
för kommunstyrelsens genomgång och diskussion om
granskningsrapporten.
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FORTS. ÄRENDE 17
Historik
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till ledningsgruppen att tillsammans
med presidiet utarbeta ett förslag till yttrande till arbetsutskottets
sammanträde 28 augusti 2008 (arbetsutskottets protokoll
§ 113/2008).
2. Arbetsutskottet beslutar att ärendet behandlas på arbetsutskottets
nästa sammanträde (arbetsutskottets protokoll § 142/2008).
3. Arbetsutskottet uppmanar kommunstyrelsen att bearbeta
granskningsrapporten på kommunstyrelsens sammanträde 13
november samt uppdrag till ekonomichef Margareta Tamm Persson
att bjuda in en extern processledare (arbetsutskottets protokoll
§ 171/2008).
4. Kommunstyrelsen beslutar att utifrån dagens diskussioner utarbeta
ett yttrande över granskningsrapporten (kommunstyrelsens
protokoll § 171/2008).
5. Arbetsutskottet beslutar uppdra till ledningsgruppen att till nästa
sammanträde utarbeta ett förslag till yttrande över
granskningsrapporten (arbetsutskottets protokoll § 5/2009).
6. Förvaltningen har sammanställt ett förslag till yttrande (Stig Engs
skrivelse 2009-03-02).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta upprättat förslag till yttrande som svar på granskningsrapporten
av kommunens budget och målprocess.

ÄRENDE 18
Företagspolicy för Nordanstigs kommun.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson har utarbetat ett förslag till
Företagspolicy för Nordanstigs kommun och dess bolag.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till Företagspolicy för Nordanstigs kommun och dess
bolag.
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ÄRENDE 19
Internkontrollplan 2009.
Kommunfullmäktige har antagit Internkontrollreglemente i § 60/2004.
Reglementet syftar till att säkerställa att kommunen upprätthåller en
tillfredsställande intern kontroll dvs att man med rimlig grad av säkerhet
kan säkerställa att följande mål uppfylls:
•

Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet

•

Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

•

Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm.

I internkontrollreglementet beskrivs kommunstyrelsens övergripande
ansvar och nämndernas yttersta ansvar att tillse att det finns en god
intern kontroll inom respektive verksamhetsområde. Vidare beskrivs
hur ansvaret fördelas inom förvaltningen.
Reglementet föreskriver att nämnden antar en särskild plan för
uppföljning av den interna kontrollen. Planen skall revideras årligen.
Nämnderna skall rapportera i samband med årsredovisningen
resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen till
kommunstyrelsen samt till kommunens revisorer.
Ny internkontrollplan för 2009 ska utarbetas.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslutar avvakta redovisningen av 2008 års
internkontroll samt uppdrar till förvaltningen att förbereda förslag till
internkontrollplan för 2009 (arbetsutskottets protokoll § 17/2009).
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att komplettera styrelsens internkontrollplan
med ett kontrollmoment inom personalorganet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till internkontrollplan 2009 för kommunstyrelsens
verksamheter som nämnd och som styrelse.
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ÄRENDE 20
Motion om kommunalt vårdnadsbidrag.
Peter Fagerhov (kd) lämnar en motion där han föreslår att underlag tas
fram så att det snarast möjligt efter den 1 juli 2008 kan införas ett
kommunalt vårdnadsbidrag i Nordanstigs kommun.
Historik
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 108/2007).
2. Arbetsutskottet beslutar remittera ärendet till utbildnings- och
kulturnämnden för yttrande (arbetsutskottets protokoll § 17/2008).
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden ställer sig positiv till motionen samt
föreslår att kostnaden beaktas i Nordanstigs kommuns
budgetarbete för år 2009 (utbildnings- och kulturnämndens protokoll
§ 42/2008).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beviljar motionen under
förutsättning att statlig ersättning ställs kommunen till förfogande för
genomförandet (arbetsutskottets protokoll § 89/2008).
3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till utbildnings- och
kulturnämnden för utredning av brutto- och nettokostnader samt
eventuella effekter på tex inflyttning till kommunen
(kommunstyrelsens protokoll § 85/2008).
4. Utbildnings- och kulturnämnden ställer sig bakom genomförd
utredning och ekonomisk konsekvensanalys samt lämnar
utredningen till kommunstyrelsen (utbildnings- och kulturnämndens
protokoll § 8/2009).
Arbetsutskottets beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för ställningstagande.

ÄRENDE 21
Arvodering av valförrättare.
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2006, utifrån valnämndens beslut,
om nya ersättningar till valförrättare. För arbetet som valförrättare vid
röstmottagningsställen som är öppna 4 respektive 6 timmar finns inga
ersättningar beslutade.
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FORTS. ÄRENDE 21
Beslutsunderlag
Valnämnden beslutar att ersättningarna till valförrättare vid de fem
ordinarie vallokalerna förblir oförändrat jämfört med valet 2006, dvs
ordföranden ersätts med 1800 kr, vice ordförande med 1700 kr samt de
övriga fyra med 1400 kr. En översyn ska ske inför det allmänna valet
2010. Valnämnden föreslå kommunfullmäktige att besluta att
ersättningen till valförrättare vid röstmottagningsställen med 4 timmars
öppethållande ska vara 750 kr samt att ersättningen till valförrättare vid
röstmottagningsställen med 6 timmars öppethållande ska vara 1000 kr.
(valnämndens protokoll § 5/2009).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Ersättningarna till valförrättare vid de fem ordinarie vallokalerna
förblir oförändrat jämfört med valet 2006, dvs ordföranden ersätts
med 1800 kr, vice ordförande med 1700 kr samt de övriga fyra med
1400 kr. En översyn ska ske inför det allmänna valet 2010.
2. Föreslå kommunfullmäktige att besluta att ersättningen till
valförrättare vid röstmottagningsställen med 4 timmars
öppethållande ska vara 750 kr samt att ersättningen till valförrättare
vid röstmottagningsställen med 6 timmars öppethållande ska vara
1000 kr. (valnämndens protokoll § 5/2009).

ÄRENDE 22
Verksamhetsplan för Hälsingerådet.
Hälsingerådet har beslutat att kommunstyrelserna i Hälsinglands
kommuner ska diskutera rådets verksamhetsplan för de närmaste åren.
Förvaltningens förslag diskuteras.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att utarbeta ett
diskussionsunderlag till arbetsutskottets nästa sammanträde
(arbetsutskottets protokoll § 28/2009).
2. Förvaltningen föreslår följande punkter som diskussionsunderlag:
Gymnasiesamverkan, samverkan inom turist- och besöksnäringen,
infrastrukturfrågor, konsumentrådgivning, rekryteringssamverkan,
räddningstjänstsamverkan, samverkan vuxenutbildning samt
samverkan och stöd inom ledning och styrning (Stig Engs skrivelse
2009-02-25).
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FORTS. ÄRENDE 22
Kommunchef Thord Wannberg föreslår att förslaget kompletteras med
vindkraftsamverkan.
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar tillägga Regionstruktur.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Thord Wannbergs förslag och Ove
Wallbergs yrkande och finner dem antagna
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Meddela Hälsingerådet att följande frågor är viktiga för Nordanstig:
Gymnasiesamverkan
Regionsamverkan
Samverkan inom turist- och besöksnäring
Infrastrukturfrågor
Konsumentrådgivning
Rekryteringssamverkan
Räddningstjänstsamverkan
Samverkan vuxenutbildning
Samverkan och stöd inom ledning och styrning
Vindkraftsamverkan.

ÄRENDE 23
Dokumenthanteringsplan.
Ledningskontoret arbetar med att revidera de gamla planerna för hur
förvaltningens handlingar ska bevaras och gallras.
Förvaltningen har nu utarbetat ett förslag till dokumenthanteringsplan
för personalkontorets handlingar.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till
dokumenthanteringsplan för personalkontoret (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2009-03-02).
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FORTS. ÄRENDE 23
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att utreda möjligheterna till
utökade arkivlokaler i källarplanet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till dokumenthanteringsplan för personalkontoret.

ÄRENDE 24
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting:
09:10 Budgetförutsättningar för åren 2009-2012.
Protokoll:
Nordanstigs Bostäder AB: 2009-01-28, 2009-02-25 och 2009-03-11.
Nordanstigs Fastighets AB: 2009-01-28.
Hälsingerådet: 2009-01-28.
Övrigt:
Bosse Lundberg och Anna-Lena Arousell Berglund: Kritik mot UKnämndens dokumentation.
Namninsamling Byalaget Harmångers Framtid: Stopp för en
högstadieskola! Vi vill behålla två högstadieskolor!
Ove Wallberg: Beslutsfattandet i utbildnings- och kulturnämndens
beslut rörande skolstruktur i Nordanstig.
Planberedningen: Mötesanteckningar från 2009-02-25.
Redovisning av kommunala bidrag till föreningen för Harmångers bad
och camping.
Ideell förening för bildande av Region MittSverige: Nyhetsbrev.
Kommuninvest: Bokslutskommuniké 2008.
Räddningsverket: Inriktning för skadebegränsning av händelser med
farliga ämnen inför 2015.
Skrivelser angående VA i Sörfjärden.
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ÄRENDE 25
Delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Arbetsutskottets protokoll §§ 13-29/2009.
Nya tillsvidareanställningar under februari 2009.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 26
Kurser och konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
1. Demokrati och engagemang på plats! Stockholm 29 maj.
Konferensavgift 1 100 kronor.
2. Presentation av vårbudgeten – hur påverkas landsting och
kommuner? Gävle 20 april eller Sundsvall 28 april. Kursavgift
950 kronor.
3. Den nya diskrimineringslagen. Sundsvall 12 maj. Konferensavgift
1 750 kronor.

ÄRENDE 27
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. 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.

