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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Monica Olsson (s)

ÄRENDE 2
Valdistriktsindelning.
Enligt 4 kap 17 § nya vallagen måste valdristikten omfatta minst
1 000 röstberättigade och som mest 2 000 röstberättigade. Sex av
kommuens nio valdistrik har färre än 1 000 röstberättigade. Det gäller
Hassela. Bergsjö 2 (Älgered), Ilsbo, Jättendal, Harmånger 2
(Strömsbruk) samt Harmånger 3 (Stocka). Om valdistrikt slås samman
för att uppnå minst 1 000 röstberättigade kan s.k. röstmottagningsställe
anordnas på valdagen på de orter som mister sin vallokal. Dessa
röstmottagningsställen kommer att ha ett mer begränsat öppethållande.
Beslutsunderlag
1. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om en valdistriktsindelning
from år 2009 omfattande sex distrikt enligt följande:
Hassela-Älgered
1 100 röstberättigade
(tidigare Hassela och Bergsjö 2)
Bergsjö C
1 000 röstberättigade
(motsvarande Bergsjö tätort, tidigare del av Bergsjö 1)
Bergsjö-Ilsbo
1 350 röstberättigade
(tidigare Ilsbo samt del av Bergsjö 1)
Gnarp 1 750 röstberättigade
Harmånger
1 000 röstberättigade
(tidigare Harmånger 1
Jättendal-Stocka-Strömsbruk
1 500 röstberättigade
(tidigare Jättendal, Harmånger 2 och Harmånger 3)
För valdistriket Bergsjö-Ilsbo ska vallokalen placeras i Bergsjö och
för valdistriktet Jättendal-Stocka-Strömsbruk ska vallokalen
placeras i Harmånger.
Under valdagen anordna röstmottagningsställe på de orter som
mister vallokal enligt ovanstående förslag, dvs Älgered, Ilsbo,
Jättendal, Stocka och Strömsbruk.
(Valnämndens protokoll § 1/2008)
2. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till valnämnden
med uppdraget att valdistriktsindelningen ska indelas så att så
många orter som möjligt får behålla en vallokal (kommunstyrelsens
protokoll § 150/2008).
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ÄRENDE 3
Delårsbokslut 2 för kommunstyrelsen.
Ledningskontoret har sammanställt delårsbokslut per 2008-08-31 samt
helårsprognos. Helårsprognosen visar sammantaget för alla
verksamheter inkl affärsdrivande en avvikelse mot budget med
+ 453 tkr.
Verksamheterna arbetar målmedvetet med att hålla den budgetram
som gäller för 2008.
De allmänna verksamheterna beräknas visa ett överskott gentemot
budget på 312 tkr, varav den största positiva avvikelsen härrör sig ifrån
Central administration, Bygg- o Plan samt affärsdrivande
verksamheterna.
Renhållningen visar ett bättre resultat än budgeterat.
De negativa avvikelserna gentemot budget härrör sig ifrån följande
verksamheter;
Politiska, Norrhälsinge Räddningstjänst, Trafik, Ägda fastigheter, Vägar
samt Vägbelysning.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar delårsbokslutet.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ett sammandrag av
delårsbokslutet för kommunen som helhet.
Beslutsunderlag
Kommunchef Thord Wannberg föreslår att fullmäktige godkänner
delårsbokslut per 2008-08-31 samt helårsprognos (Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2008-09-24).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna delårsbokslut per april 2008 för kommunstyrelsens
verksamheter.

ÄRENDE 4
Delårsbokslut 2 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2008-08-31 med
koncernredovisning samt helårsprognos.
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ÄRENDE 5
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret föredrar det ekonomiska utfallet per september 2008
för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 6
Kommunstyrelsens mål 2009.
Kommunstyrelsen ska utarbeta mål för verksamheten för år 2009.
Målen bör ha en koppling till den Politiska inriktningen och till de mål
som fullmäktig har antagit inför år 2009.
Arbetsutskottet diskuterar målen för kommunstyrelsen och målen för
fullmäktige.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har lämnat förslag att
fullmäktiges mål nr 2 Andelen äldres upplevelse av trygghet ska öka,
ändras till att gälla alla invånare.
Handikapprådet föreslår att fullmäktiges mål nr 2 även ska omfatta
handikappades trygghet.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta följande som kommunstyrelsens mål 2009:
1. Öka ungdomars delaktighet i kommunens utveckling.
2. Öka den inre effektiviteten inom organisationen.
3. Arbeta för ökad trygghet bland kommunens invånare.
4. Fortsatt bredbandsutbyggnad.
5. Fortsatt utveckling av regionalt samarbete inom Gävleborg och med
Sundsvallsregionen.
6. Nå ett bra företagsklimat.
7. Bedriva verksamhet enligt mottot En dörr in.
8. Öka samarbetet mellan skola och näringsliv.
9. Förbättra infrastrukturen/trafikeringen för arbets- och
studiependling.
10. Påbörja åtgärder för handikappanpassning av kommunens
ansvarsområden.
11. Risk- och sårbarhetsanalys ska utarbetas och antas senast under
april 2009.
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FORTS. ÄRENDE 6
12. Minska energiförbrukningen inom skolor, servicehus och
vägbelysning.
13. Avveckla olja som energislag på kommunens fastigheter.
14. Öka kostkvalitén med målet att fler elever äter skollunch.
15. Förbättra avloppsreningen i kustbandet.
16. Planområde för boende anpassat för hästverksamhet.
17. Anpassa planerna för strandnära boende.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande fullmäktigemål för 2009:
1. Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka
med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar
grundskolan.
2. Andelen invånares upplevelse av trygghet ska öka under åren
2009-2011.
3. Under perioden 2009-2011 ska debutåldern för bruk av tobak,
alkohol och andra droger hos ungdomar höjas med 6 månader och
användandet ska minska. Kommunen ska verka för ett narkotikafritt
Nordanstig.
4. År 2010 ska kommunens ansvarsområden vara anpassade för
funktionshindrade i enlighet med riksdagens proposition
1999/200:79 Från patient till medborgare – en nationell
handlingsplan för handikappolitiken.
5. Den årliga skattetillväxten skall vara minst som den beräknade
tillväxten i förhållande till andra kommuner inom
arbetsmarknadsregion Sundsvall.
Följande fullmäktigemål föreslås flyttas till nämndsnivå
(kommunstyrelsen):
1. Bibehålla en positiv befolkningsutveckling med målet att antalet
medborgare ska öka med minst 1 % under åren 2009-2011.
2. Medverka till minst fem nya företagsetableringar samt till att minst
50 nya arbetstillfällen skapas under perioden 2008-2010.
3. Under perioden 2009-2011 ska minst tre av kommunens
utvecklingsområden detaljplaneras.
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ÄRENDE 7
Budget 2009 och verksamhetsplan 2010-2011.
Ekonomikontoret har sammanställt Budget 2009 och
verksamhetsplaner 2010-2011 utifrån kommunstyrelsens
arbetsutskotts direktiv.

ÄRENDE 8

13:00

Ansökan – projektet ÄKTA medeltid i Hälsingland.
Projektledare Stefan Barenfeld ansöker om kommunens medverkan i
projektet ÄKTA medeltid i Hälsingland. Projektet är planerat att på
under tiden 1 januari 2009 till 31 december 2010. Syftet med projektet
är bl.a att stimulera till att skapa turistiska produkter kring ÄKTA
medeltid i Hälsingland samt att utvidga kunskap och tolkning om
kulturarvet medeltiden i Hälsingland.
Stefan Barenfeld föreslår att Nordanstigs kommun står som
projektägare.
Stefan Barenfeld besöker kommunstyrelsen och föredrar ärendet.

ÄRENDE 9
Ansökan om utökad kapitaltäckningsgaranti, Nordanstig Vatten
AB.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med ansökan om utökad
kapitaltäckningsgaranti från Nordanstigs kommun.
Vid delårsbokslut 1 för Nordanstig Vatten AB visade resultatet
-1 085 tkr. Vid delårsbokslut 2 är resultatet -1 156 tkr.
Enligt ABL 13 § har bolagsstyrelsen skyldighet att upprätta en
kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget
kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.
Med en kapitaltäckningsgaranti förbinder sig Nordanstigs kommun att
genom tillskott svara för att Nordanstig Vattens egna kapital vid varje
tillfälle minst uppgår till det registrerade aktiekapitalet.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2008-10-08

8 (11)

FORTS. ÄRENDE 9
Historik
Fullmäktige beslutade medge Nordanstig Vatten AB
kapitaltäckningsgaranti för år 2008 till ett maximalt belopp på 1 miljon
kronor samt uppdrar till firmatecknarna att undertecknar handlingarna
(fullmäktiges protokoll § 60/2008).
Beslutsunderlag
Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2008-09-25.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Medge Nordanstig Vatten AB kapitaltäckningsgaranti för år 2008 till
ett maximalt belopp på 2 000 tkr.
2. Det aktieägartillskott som kan bli följd av denna
kapitaltäckningsgaranti efter att bolaget undersökt alla andra
möjligheter till att täcka kapitalet skall vara villkorat. Återbetalning
skall kunna göras ur disponibla vinstmedel enligt fastställd
balansräkning, under förutsättning att sådan återbetalning inte står i
strid med god affärssed eller lagen om allmänna vattentjänster.
3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna

ÄRENDE 10
Belopp för direktupphandling.
Gästrike Inköp och dess medlemskommuner har haft en högre
beloppsgräns för direktupphandling än Inköp Hälsingland och dess
medlemskommuner. För varor har gränsen varit fem prisbasbelopp och
för tjänster sju prisbasbelopp. Dessa gränser anses rimma bättre med
det lagförslag som nu har lagts.
Direktionen för Inköp Gävleborg har beslutat att samma
beloppsgränser ska gälla i Inköp Gävleborg samt föreslår att
kommunerna i Hälsingland ska tillämpa samma regler i sina respektive
kommuner.
Beslutsunderlag
Inköp Gävleborg föreslår att beloppsgränserna för direktupphandling
ska vara fem prisbasbelopp för varor och sju prisbasbelopp för tjänster.
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FORTS. ÄRENDE 10
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fastställa beloppsgränserna för direktupphandling till fem
prisbasbelopp för varor och sju prisbasbelopp för tjänster.

ÄRENDE 11

15:00

Information trafik.
Trafiksamordnare Ann Gottvall besöker kommunstyrelsen för att
informera om försöksturen Linje 35 mellan Harmånger-Bergsjö, om
anropsstyr trafik, statistik och om urvärdering.

ÄRENDE 12
Rapport från Nätverket Jämföra.
Ekonom Katarina Sjödin föredrar rapporten från Nätverket Jämföra
som sammanställts på området Äldreomsorg.

ÄRENDE 13
Val av arbetsgrupp för revidering av arvodesbestämmelser för
förtroendevalda.
Fullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till
differentierat arvode för närvarande, icke tjänstgörande ersättare i
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Ändringen ska även gälla
andra förtroendevalda som inte tillhör nämnden men som ändå kan bli
inkallade.
Arbetsutskottet har tidigare behandlat frågan om överförmyndaren
borde ha rätt till sammanträdes- och förrättningsarvode och ersättning
för förlorad arbetsförtjänst.
I samband med ändrade ansvarsområden för nämnderna bör även
ordförandenas arvoden justeras.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat uppdraget till den tidigare
utsedda arbetsgruppen för arvode till förtroendevalda. Den
arbetsgruppen ansåg sig vara tillfällig, därmed bör ny arbetsgrupp
utses.
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ÄRENDE 14
Delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 82-91/2008.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 20-21/2008.
Arbetsutskottets protokoll §§ 133-181/2008.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 15
Delgivningar.
Följande delgivningar har inkommit:
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting:
08:63 Budgetförutsättningar för åren 2009-2011.
08:66 Budgetpropositionen för år 2009.
08:69 Preliminär utjämning 2009 m.m.
Protokoll:
Nordanstigs Bostäder AB: Protokoll 2008-09-23.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Protokoll 2008-08-28.
Kommunala handikapprådet: Protokoll 2008-09-02.
Övriga skrivelser
Sverok: Spelare och spelföreningar.
Migrationsverket: Organiserad Vidareflyttning – en möjlighet för
nyanlända invandrare.
Sven Andersson: Näringslivskontorets entré.
Regeringskansliet: Mänskliga rättigheter…?
Länsstyrelsen Gävleborg: Anmälan om uppförande av mast för mätning
av vindförhållanden på fastigheten Vik 1:1.
Postutdelning till Trollsved i Gnarp.
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ÄRENDE 16
Kurser och konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
1. Formulera tydliga och uppföljningsbara mål för din verksamhet.
Stockholm 19 november. Kursavgift: 2 950 kronor.
2. Debatt på Upphandlingsdagarna 2009. 4-5 februari 2009.

ÄRENDE 17
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.

