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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sven-Erik Sjölund (s).

ÄRENDE 2

Kl. 08:15-12:00

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.
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).
Arbetsutskottets beslut
1. Uppmana kommunstyrelsen att bearbeta granskningsrapporten på
kommunstyrelsens sammanträde 13 november.
2. Uppdra till ekonomichef Margareta Tamm Persson att bjuda in en
extern processledare.

ÄRENDE 3

Kl. 13:00

Regionindelning.
Mats Törnqvist besöker kommunstyrelsen för information om
regionindelningsprocessen.

ÄRENDE 4
Budget 2009 och verksamhetsplan 2010-2011.
Ekonomikontoret har sammanställt Budget 2009 och
verksamhetsplaner 2010-2011 utifrån kommunstyrelsens
arbetsutskotts direktiv.
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FORTS. ÄRENDE 4
Ekonomichef Margareta Tamm Persson presenterade på
kommunstyrelsens möte 16 oktober ett lägre budgetresultat enligt ny
skatteprognos.
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till
arbetsutskottet med uppdraget att redovisa en konsekvensbeskrivning
av ett resultat före finansnettot på 3 %, 2 % samt 1,5 % av skatter och
generella statsbidrag.
Kommunstyrelsen beslutade även att ett kommunstyrelsemöte med en
genomgående diskussion om budgethanteringen ska planeras in.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ledningsgruppens
förslag som bland annat innebär ett resultat på 1,5 % dvs 3 382 tkr
samt att kommunstyrelsens förfogandemedel på 1 mkr tas bort.
Beslutsunderlag
Leningsgruppen föreslår:
Fastställa nya ramar för 2009:
Summa nämndsnettokostnader exklusive kapitalkostnader 425 298 tkr.
Kommunstyrelsens förfogande medel utgår.
Fastställa nya ramar för 2010:
Summa nämndsnettokostnader exklusive kapitalkostnader 437 178 tkr.
Kommunstyrelsens förfogande medel utgår.
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel utgår.
Fastställa nya ramar för 2011:
Summa nämndsnettokostnader exklusive kapitalkostnader 448 108 tkr.
Kommunstyrelsens förfogande medel utgår.
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel utgår.
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2008-10-30)
Yrkanden
Monica Olsson (s) yrkar att 220 tkr till skolskjuts för barn i förskoleklass
ska vara kvar.
Ove Wallberg (m) yrkar att resultatet före finansnettot ska vara 3 % av
skatter och generella statsbidrag samt att 220 tkr till skolskjuts för barn
i förskoleklass ska vara kvar.
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till ledningsgruppens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons och Ove Wallbergs
yrkanden om att 220 tkr till skolskjuts för barn i förskoleklass ska vara
kvar mot Sven-Åke Erikssons yrkande om bifall till ledningsgruppens
förslag att det tas bort, och finner Sven-Åke Erikssons yrkande antaget.
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FORTS. ÄRENDE 4
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande om resultat
på 3 % och Sven-Åke Erikssons bifallsyrkande till ledningsgruppens
förslag på 1,5 % och finner Sven-Åke Erikssons yrkande antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa nya ramar för 2009:
Summa nämndsnettokostnader exklusive kapitalkostnader 425 298 tkr.
Kommunstyrelsens förfogande medel utgår.
Fastställa nya ramar för 2010:
Summa nämndsnettokostnader exklusive kapitalkostnader 437 178 tkr.
Kommunstyrelsens förfogande medel utgår.
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel utgår.
Fastställa nya ramar för 2011:
Summa nämndsnettokostnader exklusive kapitalkostnader 448 108 tkr.
Kommunstyrelsens förfogande medel utgår.
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel utgår.
Reservation
Monica Olsson (s) och Ove Wallberg (m) reserverar sig mot att
skolskjutsen för barn i förskoleklass tas bort.

ÄRENDE 5
Budget 2010.
Mål- och budgetprocessen för 2010 samt verksamhetsplan för 20112012 inleds:
Uppdrag tilldelas att påbörja och driva mål- och budgetprocessen.
Nämndernas roller i den inledande budgetprocessen.
Vilket underlag ska arbetas fram under hösten 2008 och våren 2009.
Tids- och handlingsplan för arbetet.
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ÄRENDE 6
Ändringar i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
Kommunstyrelsen beslutade 16 oktober, 2008 att utse en arbetsgrupp
bestående av Hans-Åke Bergman (c), Ulf Lövgren (s), Ove
Wallberg (m), Kjell Bergström (mp), Stefan Haglund (fp), Sven
Bergström (v) och Peter Fagerhov (kd).
Arbetsgruppens uppdrag:
• Utarbeta förslag till differentierat arvode för närvarande, icke
tjänstgörande ersättare. Ändringen ska även gälla andra
förtroendevalda som inte tillhör nämnden men som ändå kan bli
inkallade.
• Överförmyndarens rätt till sammanträdes- och förrättningsarvode
och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
• I samband med ändrade ansvarsområden för nämnderna bör
ordförandenas arvoden justeras.
Arvodesgruppen lämnar följande förslag till beslut
Från och med 1 januari 2011 ska närvarande, icke tjänstgörande
ersättare i kommunstyrelsen, nämnderna och dess utskott ersättas
med halvt arvode jämfört med tjänstgörande ledamöter och ersättare.
(Ändring i § 1 näst sista stycket)
Följande punkter föreslås gälla från och med 1 januari 2009:
Person som inte är invald i kommunstyrelsen, nämnderna eller dess
utskott, men blir inkallad för att delta, ersätts lika som en tjänstgörande
ledamot.
(Nytt förslag i § 1)
Överförmyndare ska ersättas enligt samma regler som Årsarvoden
fritidspolitiker, dvs äga rätt till arvode och till ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.
(Ändring i § 4)
Ordföranden i den nya omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
föreslås arvoderas med årsarvode motsvarande 40 % av heltidstjänst.
(Ändring i Bilaga, Uppdrag med årsarvode)
Årsarvode för kommunalråd föreslås exkludera arvode för
fullmäktigesammanträde.
(Komplettering i § 3, andra stycket)
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ÄRENDE 7
Sammanträdesdatum 2009.
Ledningskontoret har sammanställt ett förslag till sammanträdesdagar
för kommunstyrelsen och fullmäktige under 2009.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen fastställer följande datum för
sammanträdesdagar 2009:
21 januari
12 februari
12 mars
16 april
14 maj
4 juni
20 augusti
10 september
15 oktober
19 november
10 december
Fullmäktige fastställer följande datum för sammanträdesdagar 2009:
9 februari
30 mars
4 maj
22 juni
28 september
2 november
7 december
Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning och
Sundsvalls Tidning.
Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2008.

ÄRENDE 8
Förslag till ändring i Kommunstyrelsens, utbildnings- och
kulturnämndens och omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
reglementen.
Fullmäktige beslutade 30 juni, 2008 att flytta en del av verksamheterna
mellan nämnderna.
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FORTS. ÄRENDE 8
I samband med detta uppdrog fullmäktige till kommunstyrelsen att
upprätta förslag till nya reglementen och delegationsordningar samt
föreslå eventuella namnändringar på nämnderna.
Yrkanden
Sven-Erik Sjölund (s) yrkar att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens namn ändras till omsorgs- och
lärandenämnden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till ledningskontoret att till kommunstyrelsens sammanträde
13 november presentera förslag till reviderade reglementen för
nämnderna och kommunstyrelsen enligt fullmäktiges beslut.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Ändra omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens namn till omsorgs- och
lärandenämnden.

ÄRENDE 9
Förslag till nya va-taxor för 2009.
Nordanstig Vatten AB kommer att föreslå höjda va-taxor från 2009.
Underlag kommer att skickas ut vid senare tillfälle.

ÄRENDE 10
Förslag till nya taxor enligt miljöbalken.
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd kommer att föreslå en
justering av taxor enligt miljöbalken.
Underlag kommer att skickas ut vid senare tillfälle.
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ÄRENDE 11
Rapport från nätverket Jämföra.
Ekonom Katarina Sjödin presenterar Jämförelserapporten från
Nätverket Jämföra för Äldreomsorg – en jämförelse av kommunens
äldreomsorg ur ett medborgarperspektiv.

ÄRENDE 12
Rapport om handikappanpassning av offentliga lokaler.
Kommunchef Thord Wannberg redogör för förvaltningens arbete med
inventering av åtgärder för att handikappanpassa kommunens
offentliga lokaler.

ÄRENDE 13
Kurser och konferenser.
Följande inbjudan har inkommit:
Planera för Häst. 20 november i Bollnäs.

ÄRENDE 14
Delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 92-99/2008.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 15
Delgivningar.
Följande delgivning har inkommit:
Protestlistor mot nedläggning av musikskolan.
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ÄRENDE 16
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.

