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

ÄRENDE 2
Rapport Bokslut 2008.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson lämnar en rapport om bokslut
2008.
Bokslutet kommer att behandlas i sin helhet på kommunstyrelsens
möte 26 mars 2009.

ÄRENDE 3
Ekonomirapport.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar det ekonomiska
utfallet per februari 2009.

ÄRENDE 4
Företagspolicy för Nordanstigs kommun.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson har utarbetat ett förslag till
Företagspolicy för Nordanstigs kommun och dess bolag.

ÄRENDE 5
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.
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FORTS. ÄRENDE 5
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.
Arbetsutskottets beslut
1. Avvakta redovisningen av 2008 års internkontroll.
2. Uppdra till förvaltningen att förbereda förslag till internkontrollplan
för 2009.

ÄRENDE 6
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.
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).
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FORTS. ÄRENDE 6
4. Kommunstyrelsen beslutar att utifrån dagens diskussioner utarbeta
ett yttrande över granskningsrapporten (kommunstyrelsens
protokoll § 171/2008).
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till ledningsgruppen att till nästa sammanträde utarbeta ett
förslag till yttrande över granskningsrapporten.

ÄRENDE 7
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.

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.

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.
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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.

ÄRENDE 11
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).
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar återremiss till utbildnings- och kulturnämnden
för utredning av brutto- och nettokostnader samt eventuella effekter på
tex inflyttning till kommunen.
Sven-Erik Sjölund (s) yrkar avslag på motionen.
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FORTS. ÄRENDE 11
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska
återremitteras.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder återremiss röstar Ja.
Den som stöder att ärendet avgörs vid dagens sammanträde röstar
Nej.
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster för återremiss och sex Nej-röster för att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde beslutar kommunstyrelsen om
återremiss (se omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens beslut
Återremittera ärendet till utbildnings- och kulturnämnden för utredning
av brutto- och nettokostnader samt eventuella effekter på tex inflyttning
till kommunen.

ÄRENDE 12
Motion om turistbibliotek.
Annelee Larsson (s) har lämnat en motion om turistbibliotek i
Nordanstig där hon föreslår utökade öppettider på kommunens
bibliotek under fem sommarveckor.

ÄRENDE 13
Motion om vargfri kommun.
Sven-Erik Sjölund (s) lämnar en motion där han föreslår att kommunen
ska verka för en vargfri kommun genom uttalanden samt vid kontakter
med länsstyrelse och andra myndigheter påtala kommunens inställning
i frågan.
Fullmäktiges beslut
Överlämna motionen till kommunstyrelsen för utredning.
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FORTS. ÄRENDE 13
Förslag till beslut
Remittera motionen till Nordanstigs Naturskyddsförening,
Lantbrukarnas Riksförbund och kommunens jaktvårdsområdeskrets för
yttrande.

ÄRENDE 14
Investeringsbudget 2009.
Kommunstyrelsen har kvar att fördela investeringsmedel för
ombyggnation, Hassela skola.

ÄRENDE 15
Flyktingmottagande 2010.
Nordanstigs kommuns avtal om flyktingmottagning går ut vid årsskiftet
2009/2010. Kommunen har ett löpande avtal som förlängs med ett år i
taget så länge kommunen inte säger upp avtalet. Om avtalet ska sägas
upp ska det ske senast tre månader innan årets slut.
Ärendet har föredragits i fullmäktige 16 februari 2009 med redovisning
av innebörden av det nu gällande avtalet och den ersättning som
kommunen får från staten och som ska täcka kommunens kostnader
under de första två åren.
Verksamhetens omfattning:
2006
2007
2008

19 personer varav 13 vuxna
51 personer varav 25 vuxna
17 personer varav 10 vuxna

Under perioden har sju personer flyttat till annan kommun och 8 barn
har fötts i Sverige, de omfattas inte av den statlig ersättningen.
Hur ska kommunen fortsätta arbetet?
Hur ska kommunen arbeta med flyktingmottagning nu och i framtiden?
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ÄRENDE 16
Principer för hantering av EU-projekt.
Kommunchef Thord Wannberg har föreslagit att kommunstyrelsen
beslutar om principer för hantering av EU-projekt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Thord Wannberg att
utarbeta förslag till principer för hantering av EU-projekt.

ÄRENDE 17
Personalfrågor.
Personalstrateg Mats Dahl och internkonsult Jan Nilsson föredrar
ärendet.

ÄRENDE 18
Alvägen 4.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har bedrivit verksamhet i
fastigheten på Alvägen 4 i Bergsjö. Verksamheten är nu avslutade och
nämnden föreslår att fastigheten avvecklas.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att förvaltningen
återlämnar fastigheten Alvägen 4 till ursprunglig ägare samt föreslår att
kommunstyrelsen frånträder sig ansvaret för fastigheten (omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens protokoll § 144/2008).

ÄRENDE 19
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 19
Valnämndens beslut
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 20
Ansökan om bidrag för underhåll av Hårtevägen.
Mellanfjärdsvägens Samfällighetsförening ansöker om bidrag för
underhåll av Hårtevägen för att laga skador och slitage på
beläggningen. Beläggningsarbetet är kostnadsberäknat till ca 450 tkr.
Ansökan om bidrag hänvisas till att vägen marknadsförs som
Kustvägen/Jungfrukustvägen.
Arbetsutskottets beslut
1. Remittera ärendet till vägbidragsgruppen för yttrade.
2. Aktualisera ärendet vid den inplanerade träffen med Vägverket
2 mars 2009 tillsammans med plangruppen.

ÄRENDE 21
Verksamhetsplan för Hälsingerådet.
Hälsingerådet har beslutat att kommunstyrelserna i Hälsinglands
kommuner ska diskutera rådets verksamhetsplan för de närmaste åren.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att utarbeta ett diskussionsunderlag till
arbetsutskottets nästa sammanträde.
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ÄRENDE 22
Dokumenthanteringsplan personalkontor.
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.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till dokumenthanteringsplan för
personalkontoret (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2009-03-02).

ÄRENDE 23
Markärenden.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 24
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.

