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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Ulf Lövgren (s).

ÄRENDE 2
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret föredrar en prognos av det ekonomiska utfallet per
december 2008 för kommunstyrelsens verksamheter och för
kommunen som helhet.

ÄRENDE 3
Omfördelning budget 2009.
Följande omföringar mellan nämnder bör justeras i budget 2009
avseende personal som budgeterats inom Kommunstyrelsen,
Lednings- och näringslivskontoret men placerats inom Omsorg och
Lärandenämnden, Verksamhetsstöd på grund av omorganisation.
Kommunstyrelsen
Lednings- och näringslivskontoret minskas kostnader med

368 000 kr

Omsorg & Lärandenämnden
Verksamhetsstöd ökas kostnader med

368 000 kr

Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen minskar ramen för
Lednings- och näringslivskontoret 368 tkr till ny nettokostnadsram
22 461 tkr. Ramen för samhällsbyggnadskontoret kvarstår på
21 304 tkr (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2008-01-22).
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att
föreslå fullmäktige genomföra följande överföringar mellan nämnderna
Omsorg & Arbetsmarknadsnämnden
ökas kostnader med
368 000 kr
Kommunstyrelsen
minskas kostnader med
368 000 kr
Ny ram för kommunstyrelsens verksamheter inkl kpk
Intäkter
34 208 tkr
Kostnader
77 973 tkr
Nettokostnad
43 765 tkr
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2008-01-22).
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ÄRENDE 4
Investeringsbudget 2009.
Fullmäktige har uppdragit till kommunstyrelsen att fördela
investeringsbudget för 2009.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ett förslag till
fördelning av investeringsbudget 2009.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anta förslag till fördelning av investeringsbudget 2009. Förslaget
innehåller förslag om senare fördelning för Åtgärder enligt
tillgänglighetsbesiktning med 1,5 mkr samt Ombyggnation, Hassela
skola-förskola 1,5 mkr.
2. Uppdra till Margareta Tamm Persson att på kommunstyrelsens
möte redovisa det nuvarande utfallet på de investeringar som
beviljades för 2008.

ÄRENDE 5
Förslag till nya taxor inom barnomsorgen.
Utbildnings- och kulturnämnden har utarbetat ett förslag till nya taxor
och avgifter 2009 för förskoleverksamhet, skolbarnomsorg (fritids) och
förskoleavgift för barn med rätt till allmän förskola, avgift
arbetslöshetsplats/föräldrarledighetsplats samt kriterierna för
avgiftsgrundande inkomst.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige antar förslag till
taxor och avgifter i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg (fritids) och
förskoleavgift för barn med rätt till allmän förskola, avgift
arbetslöshetsplats/föräldraledighetsplats samt kriterierna för
avgiftsgrundande inkomst, att gälla från och med 2009-01-01 (enligt
sidan 5 i förslaget till tillämpningsregler). (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 171/2008)
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FORTS. ÄRENDE 5
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till taxor och avgifter i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg
(fritids) och förskoleavgift för barn med rätt till allmän förskola, avgift
arbetslöshetsplats/föräldraledighetsplats samt kriterierna för
avgiftsgrundande inkomst, att gälla från och med 2009-01-01, enligt
sidan 5 i förslaget till tillämpningsregler.

ÄRENDE 6
Rättelse: Nya va-taxor för 2009.
Fullmäktige har i § 92/2008 beslutat om nya va-taxor för 2009.
Beslutsdelen om anläggningsavgfter formulerades enligt följande:
Anläggningsavgifter
Bebyggd fastighet
Avgiften för anslutningen till allmänna vatten- och avloppsnätet kvarstår
på samman nivå som år 2007:
100 000 kronor inklusive moms för Vatten och Spillvatten.
Rättelse: Avgiften ska kvarstå på samma nivå som år 2008.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Justera beslutsdelen om anläggningsavgifter i fullmäktiges beslut om
nya va-taxor, kf § 92/2008, enligt följande:
Anläggningsavgifter
Bebyggd fastighet
Avgiften för anslutningen till allmänna vatten- och avloppsnätet kvarstår
på samman nivå som år 2008:
100 000 kronor inklusive moms för Vatten och Spillvatten.

ÄRENDE 7
Ändring i kommunstyrelsens delegationsordning.
Fullmäktige har beslutat att flytta viss verksamhet från
kommunstyrelsen till omsorgs- och lärandenämnden, bland annat
ansvaret för verksamheten Trafik/kollektivtrafik.
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FORTS. ÄRENDE 7
Med anledning av denna omföring behöver kommunstyrelsens
delegationsordning ändras.
Punkten 11 Kollektivtrafik bestämmer delegationen för
trafikbeställningar, upphandlingar och beslut och upphandling av
skolskjuts.
Förslag till beslut
Ledningskontoret föreslår kommunstyrelsen beslutar att punkten
11 Kollektivtrafik i kommunstyrelsens delegationsordning utgår.

ÄRENDE 8
Plan för kommunstyrelsen 2009.
Ordföranden presenterar förslag till årsplanering för kommunstyrelsens
arbete under 2009.

ÄRENDE 9
Remiss: Regionalt utvecklingsprogram 2009-2013 (RUP).
Ett regionalt utvecklingsprogram håller på att utarbetas i Gävleborg och
skall innan politiskt beslut föregås av en bred remissomgång i
Gävleborgs län. Programmet ska vara en bärare av ambitionen för det
regionala utvecklingsarbetet i Gävleborg och visa på hur hela
Gävleborg kan utvecklas i en mera hållbar riktning.
Region Gävleborg har överlämnat programmet för yttrande. Remissvar
ska vara inlämnade senast 30 januari 2009.
Beslut fattas av regionfullmäktige i mars 2009.
Jörgen Blomkvist, RUP-samordnare på Region Gävleborg, har
föredragit programmet vid ett tidigare besök hos kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar uppmana ledamöterna att lämna in
eventuella synpunkter på programmet till arbetsutskottet 15 januari
2009 samt uppdrar till arbetsutskottet att lämna förslag till yttrande på
kommunstyrelsens sammanträde 29 januari 2009 (kommunstyrelsens
protokoll § 186/2008).
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FORTS. ÄRENDE 9
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till ledningskontoret att sammanställa arbetsutskottets
synpunkter i ett förslag till yttrande inför kommunstyrelsens möte
29 januari.

ÄRENDE 10
Fiberstadens roll i Gunillaprojektet.
Ett samarbetsprojekt inom det fiberoptiska området har diskuterats
sedan januari 2008 mellan Erikcson Ab, Zitius AB, Fiberstaden AB, AB
Hudiksvallsbostäder och Hudiksvalls kommun. Projektet har fått
namnet Gunilla.
Christina Mickelsson, utvecklingsstrateg på Fiberstaden AB, har
tidigare besökt arbetsutskottet för att informera bl.a. om projektet.
En kort sammanfattning av projekt Gunilla är att Ericson och
Hudiksvalls kommun ser över möjligheterna att gemensamt investera i
forskning och utveckling inom området fiber till hemmet.
Eftersom projektet innebär förändringar för Fiberstaden som är av
principiell beskaffenhet ska fullmäktige ta ställning innan beslut fattas.
Beslutsunderlag
Fiberstaden AB föreslår att fullmäktige godkänner de förändringar för
Fiberstaden AB som projektet Gunillas genomförande innebär
(skrivelse 09-01-08).

ÄRENDE 11
Ansökan om bidrag till bygglovsavgift.
Mellanfjärdens fiskehamnförening ansöker om bidrag till
bygglovsavgiften samt bidrag till hyra av sopcontainer.
Bygglovsavgiften på 2 940 kronor avser tillbyggnad av hygienutrymmet
i det redan befintliga servicehuset till båtgästhamnen.
Föreningen ansöker även om bidrag till hyra av sopcontainer som står
uppställd vid gästhamnen. Containern är avsedd till gästhamnens
båtgäster men används även av andra sommarboende samt bilburna
turister.
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FORTS. ÄRENDE 11
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslutar remittera ärendet till renhållningen för yttrande
över ansökan om bidrag till sopcontainer samt remittera ärendet till
ledningskontoret för yttrande över bidrag till bygglovsavgiften
(arbetsutskottets protokoll § 117/2008).
Arbetsutskottets beslut
Återremittera ärendet till renhållningen för utredning av
sommarhushållens avfallsmöjligheter på öarna. Rapport på
arbetsutskottets möte 19 maj 2009.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja bidrag till bygglovsavgiften på 2 940 kronor då byggnationen
tillgodoser kommunens turistiska verksamhet.
Deltar inte i beslut
Håkan Larsson (m) deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 12
Ansökan om medfinansiering av EU-projekt finnskogarna.com
Ludvika kommun ansöker om medfinansiering av EU-projektet
finnskogarna.com.
En förstudie har under år 2008 undersökt möjligheterna att utveckla en
områdesövergripande turism baserad på finnskogskulturen där ideella
och kommersiella aktörer samverkar.
Projektets vision är att finnskogarna i Norra Mellansverige år 2015 är
ett etablerat kvalitetsvarumärke med hög miljöprofil och
finnskogskulturen som kännemärke, tillika Sveriges starkast tillväxande
segment inom besöksnäringen.
Arbetsutskottets beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
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ÄRENDE 13
Förfrågan om kommunens medverkan i arbetet för att minska
tobaksbruket.
Länsfolkhälsorådet Gävleborg har lämnat in en ansökan om
delfinansiering av en kraftsamling kring tobakspreventivt arbete i länet.
Nu inbjuds intresserade kommuner i länet att anmäla sin medverkan i
tobaksprojektet. För kommunens del är insatserna tänkt att bedrivas
inom ramen för ordinarie verksamhet.

ÄRENDE 14
Klimatstrategi med energiplan för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 15
Manifestation mot kärnkraft.
Inger Holmlund, Mellanfjärden, besöker kommunstyrelsen för att
berätta om budkaveln mot kärnkraft som går genom Sverige.

ÄRENDE 16
Rekrytering av kommunchef.
Rekrytering av ny kommunchef pågår.
Arbetsutskottet presenterar förslag på ny kommunchef på
sammanträdet.

ÄRENDE 17
Ansökan om medfinansiering av förstudie för
Drivmedelsförsörjning till landsbygdsutveckling.
Alf Bohlin besöker kommunstyrelsen för att föredra ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 17
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja bidrag med 20 tkr i form av arbetskraft och lokalhyra till
förstudien om Drivmedelsförsörjning till landsbygdsutveckling.

ÄRENDE 18
Kommunens medverkan i föreningen Region MittSverige.
Vid arbetsutskottets sammanträde 15 januari 2009 föreslog Håkan
Larsson (m) att kommunen anmäler sig som medlem i den ideella 5 tkr
per år.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anmäla kommunen som medlem i den ideella föreningen för bildande
av Region MittSverige.

ÄRENDE 19
Upphäva uppdrag för kommunstyrelsens trafikgrupp.
Fullmäktige har beslutat att flytta viss verksamhet från
kommunstyrelsen till omsorgs- och lärandenämnden, bland annat
ansvaret för verksamheten Trafik/kollektivtrafik.
Med anledning av denna omföring behöver kommunstyrelsens avsluta
uppdraget för Trafikgruppen. Representanterna i trafikgruppen har varit
Ove Wallberg (m), Hans-Åke Bergman (c) och Kjell Bergström (mp).
Förslag till beslut
Avsluta uppdraget för Ove Wallberg (m), Hans-Åke Bergman (c) och
Kjell Bergström (mp) som representanter i kommunstyrelsens
trafikgrupp.
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ÄRENDE 20
Upphäva uppdrag i kollektivtrafikberedningen.
Fullmäktige har beslutat att flytta viss verksamhet från
kommunstyrelsen till omsorgs- och lärandenämnden, bland annat
ansvaret för verksamheten Trafik/kollektivtrafik.
Med anledning av denna omföring behöver kommunstyrelsens avsluta
uppdraget i Beredningen för kollektivtrafik och infrastruktur.
Representanterna i beredningen har varit Ove Wallberg (m) och HansÅke Bergman (c).
Förslag till beslut
Avsluta uppdraget för Ove Wallberg (m) och Hans-Åke Bergman (c)
som representanter i Beredningen för kollektivtrafik och infrastruktur.

ÄRENDE 21
Sammanslagning av råd – brottsförebyggande rådet 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.
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).
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FORTS. ÄRENDE 21
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bilda ett gemensamt råd av brottsförebyggande rådet och
folkhälsorådet.
2. Fastställa antalet ledamöter och representation.
3. Ställa resurser motsvarande 0,5 årstjänst till rådets förfogande.
4. Anslå budget med 250 tkr till verksamheten.

ÄRENDE 22
Avsägelse från politiskt uppdrag i folkhälsorådet m.m. Helena
Bikoff (c). Nyval.
Helena Bikoff (c) har avsagt sig sina uppdrag i Nordanstigs
folkhälsoråd, Länsfolkhälsorådet samt i ICAD.
Kommunstyrelsen har att välja nya personer på posterna.

ÄRENDE 23
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
08:70 Budget förutsättningar för åren 2009-2011.
0873 Överenskommelse om ändringar i AB och AGS-KL.
08:74 Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar – ut ett arbetsrättsligt
perspektiv.
08:77 Ny diskrimineringslag:
08:90 Budgetförutsättningar för åren 2009-2012.
Protokoll
Nordanstigs Bostäder: 2008-10-09, 2008-10-28, 2008-11-20 och
2008-12-18.
Nordanstig Vatten AB: 2008-09-26, 2008-11-19 och 2008-12-03.
MittSverige Vatten AB: 2008-09-25 och 2008-11-24.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: 2008-10-15, 2008-10-29,
2008-11-27 och 2008-12-10.
Inköp Gävleborg: 2008-08-15.
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FORTS. ÄRENDE 23
Hälsingerådet: 2008-10-22 och 2008-12-03.
Kollektivtrafikberedningen: 2008-09-26 och 2008-11-21.
Övrigt
Polisen i Nordanstig.
Skrivelse från Sverker Söderström, Sundsvalls Tidning.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden: Viljeinriktning för
teknikcollage och Hälsinge Yrkeshögskola i Hälsingland.
Länsstyrelsen Gävlebor: Samråd ang förläggningen av avloppsverk
och överföringsledning vid Sörfjärden.
Skrivelser ang va i Sörfjärden.
Länsstyrelsen Gävleborg: Inspektion av överförmyndaren i Nordanstigs
kommun.
PRO Gävleborg kan aldrig acceptera att skatteskillnaden mellan
löntagare och pensionär ökar med 10 %.
Samverkansavtal mellan Hälsinglands kommuner om EU-projekten 3M
Entreprenörsskap, 3M Innovativa miljöer och 3M Tillgänglighet.
banverket: Etapputbyggnad av dubbelspår Gävle-Sundsvall.
SKL: Organiserad vidareflyttning av nyanlända.
SKL: Överenskommelse om vissa ersättningar inom folkhälsoområdet
för år 2009.
Migrationsverket: Informations- och prognosbrev.
Glesbygdsverket: Sveriges gles- och landsbygder 2008.
Region Gävleborg: Delårsbokslut 2008-08-31.
Länsstyrelsen Gävleborg: 2008 års risk- och sårbarhetsanalys för
Gävleborgs län.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 24
Delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 100-111/2008, 1/2009.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 22-23/2008, 1/2009.
Delegationsbeslut ang kommunvapnet.
Arbetsutskottets protokoll §§ 97-214/2008.
Nya tillsvidareanställningar under maj, november och december 2008.
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FORTS. ÄRENDE 24
Personalkontoret/Gun Forsström:
Pensionsärenden 2007: nr 26-43.
Avgångsförmåner 2007 nr 103-105.
Pensionsärenden 2008 nr 1-38.
Avgångsförmåner 2008 nr 200-210.
Nordanstigs Utveckling: Protokoll från 2008-10-15.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson:
Omsättning lån nr 1/2008.
Lösen av lån nr 1-2/2008.
Omsättning finansiella tillgångar nr 1-18/2008.
Kommunchef Thord Wannberg
Beslutsattestanter och ersättare för 2009.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 25
Kurser och konferenser.
Följande inbjudningar har inkommit:
1. Hantering av olovligt byggande. 12 februari i Gävle. Kursavgift
1 720 kronor.
2. Kommunal samverkan – endag om möjligheter. 25 mars i
Stockholm. Kursavgift: 2 375 kronor.
3. Tillgänglighetsarbetet – är Sverige utan hinder år 2010?
Stockholm 10 mars. Kursavgift: 2 750 kronor.

ÄRENDE 26
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.

