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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sven-Åke Eriksson (c).

ÄRENDE 2
Förstärkt månadsuppföljning per mars 2009.
Ekonomikontoret har sammanställt en förstärkt månadsuppföljning per
mars 2009.

ÄRENDE 3
Rapport från Nätverket Jämföra: Grundskola.
Nätverket Jämföra har genomfört sin tredje rapport med uppdraget att
jämföra de medverkande kommunernas grundskola.
Ekonom Katarina Sjödin presenterar Jämförelserapporten från
Nätverket Jämföra för Grundskola – en jämförelse av kommunens
grundskola ur ett medborgarperspektiv.

ÄRENDE 4
Skolplan samt lokalresursplan.
Utbildnings- och kulturchef Annkristine Elfvendal har tidigare föredragit
arbetet som genomförts under 2008 med utredningar och
arbetsgrupper för skolstruktur.
Utredningsarbetet har lett till att utbildnings- och kulturnämnden
föreslår att skolstrukturen ska bestå av ett högstadium i kommunen
med placering i Bergsjö från och med 2011 (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 29/2008).
När nämndsförslaget presenterades i arbetsutskottet uppdrogs till
nämnden att presentera kostnadsbräkningar på förslaget om en
högstadieskola i kommunen samt på förslaget om två 6-9-skolor i
kommunen.
Vid arbetsutskottets sammanträde 12 februari 2009 föredrogs en
skolplan samt en lokalresursplan.
Utbildnings- och kulturchef Annkristine Elfvendal föredrar ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 4
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige antar skoloch lokalresursplan för Nordanstigs kommun 2009-2014
(utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 7/2009).
2. Arbetsutskottet beslutar att ärendet behandlas på arbetsutskottets
nästa sammanträde (arbetsutskottets protokoll § 18/2009).
Arbetsutskottets beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen.

ÄRENDE 5
Årsredovisning 2008 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Stiftelsen Ersk-Matsgården har sammanställt årsredovisning för
verksamhetsåret 2008.
Stiftelsen redovisar ett positivt resultat med 64 186 kronor.
På arbetsutskottets möte uppkom frågan om vem som äger marken
som stiftelsens hus står på.
Kommunchef Thord Wannberg redovisar markförhållandena där
kommunens står som ägare, Holmen Skog som skänkt pengar till
stiftelsen samt redogör för länsstyrelsens arbete och inventering av
åtgärdsbehov som finns på anläggningen.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att redovisa marken
sägarförhållanden, samt överlämnar årsredovisningen till
kommunstyrelsen för ställningstagande (arbetsutskottets protokoll
§ 41/2009).
2. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för att styrelsen för
stiftelsen Ersk-Matsgården ska hinna behandla årsredovisningen
(kommunstyrelsens protokoll § 43/2009).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2008 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
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ÄRENDE 6
Visionsgruppens arbete.
Visionsgruppen besöker kommunstyrelsen och lämnar en rapport från
det pågående arbetet med att utarbeta en vision för Nordanstigs
kommun.

ÄRENDE 7
Diskussion om fullmäktiges mål 2010.
Beredningsgruppen för mål och budget 2010 har överlämnat ett
grundmaterial för fullmäktiges mål 2010.
Arbetsutskottet har diskuterat förslag till fullmäktiges övergripande mål
utifrån de politiska inriktningarna och beredningsgruppens
grundmaterial med beaktning av de ekonomiska förutsättningar som nu
gäller.
Följande förslag lämnas till kommunstyrelsen och fullmäktige för
direktivdiskussion:
Stödja barn och ungas utveckling
Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka med
strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar
grundskolan.
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.
Aktiv kultur och fritid
Varje år stödja 1-3 kulturprojekt som i sin struktur långsiktigt kan leda
till ett ”varumärke” för Nordanstig.
Bo och verka lokalt och globalt
Under 2010 utveckla de allmänna kommunikationerna för att underlätta
pendling inom arbetsmarknadsregionen.
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FORTS. ÄRENDE 7
Långsiktig hållbar utveckling
Verka för en positiv befolkningsutveckling med målet att antalet
medborgare ska öka under åren 2009-2011.
Trygg inom omsorgen
Andelen omsorgstagares upplevelse av trygghet ska öka under åren
2009-2011.
Stärka näringslivsklimat och egen försörjning
Under 2010 ska beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till
tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda.

ÄRENDE 8
Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med en ansökan om omfördelning
av befintlig borgensram och utökning av befintlig checkkredit för
Nordanstig Vatten AB.
Dessutom ansöker bolaget om utökad checkkredit från 5 000 tkr till
10 000 tkr. Storleken på checkkrediten skall utvärderas varje år i
samband med budgetarbetet för kommande år.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beslutar
1. Omfördela beviljad borgensram på 17 000 tkr avseende nytt
verksamhetsområde Sörfjärden 10 000 tkr till reinvesteringar i
befintliga anläggningar. Kvarstår därmed 7 000 tkr avseende nytt
verksamhetsområde Sörfjärden.
2. Nordanstigs Vatten AB skall hålla investeringar med
borgensåtagande försäkrade under hela den tid borgen gäller.
3. Utöka checkkrediten till 10 000 tkr. Checkkrediten skall utvärderas
varje år i samband med budgetarbetet för kommande år.
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2009-04-17).
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ÄRENDE 9
Nya taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.
I samband med budget 2009 fick omsorgs- och utbildningsförvaltningen
i uppdrag att se över taxorna för äldre- och handikappomsorgen med
syfte att öka intäkterna. Taxan har arbetats fram tillsammans med
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, där man tittat på hur det ser ut i
andra kommuner. De har kommit fram till att Nordanstig bör ta betalt för
omvårdnadsinsatser. I taxan ingår alla insatser med biståndsbeslut
undantag boendestöd.
Gruppen har tagit fram tre taxeförslag: Beviljade insatser utöver sex
timmar debiteras till max 1 712 kr enligt 2009 års nivå. Maxtaxan styr
vad den enskilde har för avgiftsutrymme och därmed
betalningsförmåga. Nivåerna i taxan anger maxbeloppet i timintervallet.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige beslutar:
1. Att anta förslag 1 gällande äldreomsorgstaxan, taxa i sex nivåer =
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5

tim/mån
<1
2
3
4
5

kr/mån
321 kr
642 kr
927 kr
1 248 kr
1 569 kr

Nivå 6

6-

1 712 kr

2. Att anta förslaget till mattaxa i Daglig verksamhet enligt SoL/LSS =
Lunch
45 kr
Fika kaffe/te med smörgås
10 kr
Fika kaffe/te
5 kr
3. Att anta förslaget till kostnad för personal som äter i verksamheterna
till 65 kronor.
4. Att taxan träder i kraft 1 juli 2009.
(omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 27/2009).
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ÄRENDE 10
Granskningsrapport: Effektivitetsgranskning relaterat till
kommunens IT-granskning.
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens IT-hantering –
Effektivitetsgranskning relaterat till kommunens IT-hantering. I
revisorernas rapport lämnas ett antal iakttagelser och bedömningar
som revisionen anser vara viktiga för fortsatt utveckling av IThanteringen i Nordanstigs kommun.
Revisionen vill ha kommunstyrelsens kommentarer över rapporten
senast 30 april 2009.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet med förslag till
åtgärder.
Beslutsunderlag
1. Uppdra till förvaltningen att lämna förslag till yttrande över
granskningsrapporten med en åtgärdsplan. Bjuda in Bia Larsson till
arbetsutskottets sammanträde.
2. Thords tjänsteutlåtande 2009-04-01.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta Thords förslag till åtgärdsplan som yttrande till revisionen.

ÄRENDE 11
Tomtkö för kommunala tomter.
Kommunen bör utarbeta regler för tomtkö vid försäljning av
kommunägda fastigheter.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar ett förslag till regler för
kommunal tomtkö.
Arbetsutskottets beslut
1. Inrätta en tomtkö för kommunala tomter.
2. Att stå i tomtkön ska vara kostnadsfritt.
3. Uppdra till Thord att inför kommunstyrelsens möte justera förslaget
till regler inför kommunstyrelsens möte 23 april med inriktning enligt
alternativ 2 i förslaget.
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ÄRENDE 12
Stallet i Strömsbruk.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 13
Fiberstadens roll i Gunillaprojektet.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 14
Redovisning 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 redovisning av ej avslutade motioner.

ÄRENDE 15
Firmatecknare för Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för Nordanstigs kommun.
Med anledning av att ny kommunchef anställs från och med 1 maj 2009
behöver tidigare beslut justeras.
Förslag till beslut
1. Utse kommunstyrelsen ordförande Stig Eng (c) och kommunchef
Kerstin Oremark att i förening teckna kommunens firma.
2. Som ersättare för Stig Eng utse kommunstyrelsens vice ordförande
Monica Olsson (s) och som ersättare för Kerstin Oremark utse
Margareta Tamm-Persson.
3. Beslutet gäller från och med 1 maj 2009 och då upphävs
kommunstyrelsens beslut § 39/2007.
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ÄRENDE 16
Teckningsrätt för bank- och plusgiro.
Kommunstyrelsen ska utse de personer som får teckningsrätt för bankoch plusgiro för Nordanstigs kommun.
Med anledning av att ny kommunchef anställs från och med 1 maj 2009
behöver tidigare beslut justeras.
Förslag till beslut
1. Ge följande personer teckningsrätt för bank- och plusgiro att gälla
två i förening: Stig Eng (c), Kerstin Oremark, Margareta Tamm
Persson, Margareta Wedin-Rosén, Barbro Gunsth-Norlin, Yvonne
Nilsson, Jennie svensk och Katarina Sjödin.
2. Beslutet gäller från och med 1 maj 2009 och då upphävs
kommunstyrelsens beslut § 40/2007.

ÄRENDE 17
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting:
09:16 Bestämmelser om nystartsjobb med ändringar från och med 1
mars 2009.
Protokoll:
MittSverige Vatten AB: 2009-03-10.
Hälsingerådet: 2009-03-18.
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd: 2009-03-19.
Nordanstig Vatten AB: 2009-02-10 och 2009-02-19.
Nordanstigs Bostäder AB: 2009-03-25.
Kommunala pensionärsrådet: 2009-03-10.
Omsorgs- och lärandenämnden: Kollektivtrafik 2009 –
tilläggsbeställningar.
Hälsningerådet: Verksamhetsplan för åren 2009-2011.
Region MittSverige: Nyhetsbrev nr 2.
Länsstyrelsen Gävleborg: För framtiden i Gävleborg – rapport till
regeringen.
Länsfolkhälsorådet Gävleborg: Årets folkhälsopris i Gävleborg 2009.
Migrationsverket: Det behövs fler platser i kommunerna för
ensamkommande barn och unga.
SRF Gävleborg: Säg ifrån till orimlig förbeställning av färdtjänst.
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ÄRENDE 18
Kurser och konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
1. Kustvägen inbjuder till bussresa efter hela kustvägen. 26 maj.
2. Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden. 10 juni i
Hudiksvall. Seminariekostnad 2 100 kronor.

ÄRENDE 19
Redovisning delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 7-13/2009.
Arbetsutskottets protokoll §§ 30-52/2009.
Nordanstigs utvecklings protokoll §§ 268-276/2009.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 20
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.

