NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 27 juni 2011 kl. 18:00.

1.

Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och
plats för protokollets justering.

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Övergripande politiska inriktningar 2011-2014.

4.

Budgetramar och fullmäktiges mål 2012.

5.

Ökad budgetram för Räddningstjänsten i Hassela.

6.

Justering av taxa för bygglov.

7.

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för
Nordanstigs kommun.

8.

Årsredovisning 2010 för kommunstyrelsens fonder.

9.

Årsredovisning Nordanstigs Ekoteknik KB 2010.

10.

Årsredovisning Bergsjö Närvärme KB 2010.

11.

Årsrapport fjärrvärmeverksamheten 2010.

12.

Årsredovisning 2010 för Stiftelsen ErskMatsgården.

13.

Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Håkan Larsson (M)

14.

Redovisning av ej avslutade motioner.

15.

Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL.

16.

Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Halbast Dilan (S)

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Stig Jonsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Karl-Gustaf Kjellin (M) och Maria Karström (KD).

ÄRENDE 2
Allmänhetens frågestund.
Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter,
ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder,
bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och ledande
tjänstemän.

ÄRENDE 3
Övergripande politiska inriktningar 2011-2014.
Fullmäktige beslutade i § 43/2007 att arbeta efter dokumentet Politisk
styrning genom målstyrning i Nordanstigs kommun.
Fullmäktige antog 2007 en övergripande politiskt inriktning som grund
för fullmäktiges mål och som nämnderna sedan har använt i sitt arbete
med att utarbeta sina nämndsmål. Den övergripande politiskt
inriktningen antogs att gälla till och med 2010.
Ett nytt förslag till övergripande politiska inriktningar har utarbetats för
2011-2014. Vissa redaktionella justeringar redovisas.
Yrkanden
Sven-Erik Sjölund (S) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till övergripande politiska inriktningar för 2011-2014.
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ÄRENDE 4
Budgetramar och fullmäktiges mål 2012.
Budgetutskottet har utarbetat förslag till budgetramar och
fullmäktigemål för 2012. Nämnderna har tidigare lämnat
konsekvensbeskrivningar till budgetutskottet över förslaget till
budgetramar.
Förslagen till fullmäktigemål har behandlats av fullmäktige i form en
direktivdiskussion.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Kommunchef Kerstin Oremark informerar om att de fackliga
organisationerna på Centrala samverkansgruppen påtalar att de inte
känner sig delaktiga i budgetarbetet och heller inte i riskanalyserna
som kopplas till budgetarbetet.
Beslutsunderlag
1. Budgetberedningen föreslår att fullmäktige antar att
beräkningsgrunden för 2012-2014 års skatteintäkter och generella
statsbidrag grundas på följande invånarantal:
År
1 nov
31 dec
2011
9 573
9 553
2012
9 525
9 505
2013
9 486
9 466
2014
9 456
9 436
(budgetutskottets protokoll § 4/2011)
2. Budgetutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta budgetramar
på nämndsnivå, nettokostnad/ nettointäkt enligt följande:
Kommunstyrelsen 39 375 tkr
Utbildnings- och kulturnämnden 125 500 tkr
Omsorgs- och lärandenämnden 275 625 tkr
Kommunstyrelsen oförutsedda 500 tkr
(budgetutskottets protokoll § 6/2011)
3. Budgetutskottet föreslår att fullmäktige antar fullmäktiges mål för
2012 enligt följande:
Barn och unga
Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda
möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.
Mätmetod:
Förbättrad måluppfyllelse.
Nolltolerans för kränkande behandling.
Näringsliv arbetsmarknad
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet att utvecklas
i kommunen förbättras.
Mätmetod:
Erbjuda etableringsmöjligheter t.ex. mark, lokaler, bredband,
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tjänstegarantier, kompetensutveckling.
Trygg medborgare
Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.
Mätmetod:
Möjlighet för äldre att i ökad utsträckning välja boendeform och
omvårdnadsinsats.
Minskad mobbing.
Förbättrad hälsa.
Närhet till sjukvård.
Boendemiljö och kommunikation
Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.
Mätmetod:
Detaljplanerade landsbygdsområden.
Antal byggbara tomter.
(budgetutskottets protokoll § 7/2011).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till budgetutskottets förslag till beräkningsgrund
och budgetramar på nämndsnivå.
Håkan Larsson (M) yrkar att resultatet för 2012 ska vara 2 % av skatter
och generella statsbidrag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och
budgetutskottets förslag och finner budgetutskottets förslag antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder budgetutskottets förslag röstar Ja.
Den som stöder Håkan Larssons yrkande om 2 % röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sex Ja-röster för budgetutskottets förslag och sju Nej-röster för
Håkan Larssons yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Håkan
Larssons yrkande. Därmed faller budgetutskottets förslag till
budgetramar för nämnderna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande om
beräkningsgrund och finner det antaget.
Budgetutskottets förslag om budgetramar för nämnderna och
fullmäktiges mål 2012 återremitteras för beredning utifrån ett resultat
på 2 % av skatter och generella statsbidrag.
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FORTS. ÄRENDE 4

Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta att beräkningsgrunden för 2012-2014 års skatteintäkter och
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal:
År
2011
2012
2013
2014

1 nov
9 573
9 525
9 486
9 456

31 dec
9 553
9 505
9 466
9 436

2. Resultatet för 2012 ska vara 2 % av skatter och generella
statsbidrag.
3. Återremittera förslagen till budgetramar för nämnderna och
fullmäktiges mål 2012 för beredning utifrån ett resultat på 2 % av
skatter och generella statsbidrag.
Reservation
Monica Olsson (S), Katarina Bylin (S), Sven-Erik Sjölund (S) och Stig
Eng (C) reserverar sig mot beslutet att anta Håkan Larssons yrkande.
Stig Eng lämnar följande skriftliga reservation:
”Undertecknad vidhåller budgetutskottets förslag, som är genomarbetat
och analyserat och där verksamhet och nämnder har givits möjlighet till
att påverka ramtilldelning.
Budgetsutskottets förslag har vägt in många synpunkter och ökat
ramen för Utbildnings- och kulturnämnden från 122 mkr till 125 mkr
samt tilldelat kommunstyrelsen kr 500 000 kronor för oförutsedda
kostnader för år 2012. Utskottets förslag ger ett nettoöverskott på
0,7 % eller 2,8 mkr.
Kommunstyrelsens beslut att 2 % av Nordanstigs kommuns samlade
skatteintäkter skall vara överskott i budget för år 2012 kommer att
innebära mycket kännbara besparingsåtgärder.
Förslaget är inte utrett i det inledande budgetarbetet och
förslagsställaren har inte angivit vilka besparingsåtgärder som förslaget
innebär och har heller inte angivit någon ramnivå för nämnder och
styrelser”.
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ÄRENDE 5
Ökad budgetram för Räddningstjänsten i Hassela.
Stig Eng (C) och Monica Olsson (S) informerar om situationen för
räddningstjänsten i Hassela.
En träff har tidigare genomförts med företagare i Hassela.
Bemanningen kommer periodvis att vara tre brandmän med en
brandförman. Tidigare har bemanningen varit 4 brandmän med en
brandförman. Den gemensamma norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd har beslutat att bemanningen ska öka igen när
ekonomin så tillåter.
Nordanstig har även tidigare tillskjutit medel för att behålla
bemanningen med fyra brandmän och en brandförman under 2010.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att Nordanstigs kommun tillskjuter medel till
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för deltidsbrandmän i
Hassela fram till och med 2014-12-31. Om andra lösningar blir möjliga
genom ny teknik eller nya regelverk när det gäller bl.a. rökdykning, kan
beslutet omprövas. Finansiering för 2011 får regleras i bokslut för 2011.
För 2012-2014 anslås medel för respektive budgetår, ca 380 tkr per år.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Nordanstigs kommun tillskjuter medel till Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd för deltidsbrandmän i Hassela fram till och med
2014-12-31.
Om andra lösningar blir möjliga genom ny teknik eller nya regelverk när
det gäller bl.a. rökdykning, kan beslutet omprövas.
Finansiering för 2011 får regleras i bokslut för 2011. För 2012-2014
anslås medel för respektive budgetår, ca 380 tkr per år.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2011-06-15

8 (14)

ÄRENDE 6
Justering av taxa för bygglov.
Plan- och bygglagen har förändrats och träder i kraft 2 maj 2011.
Förändringar i lagen innebär att taxan för plan- och bygglov måste
justeras.
Sveriges kommuner och landsting har skickat ut ett förslag till alla
kommuner med plan- och bygglovstaxa och kart- och mättaxa.
Fullmäktige beslutade 30 maj 2011 att återremittera ärendet för
tydligare beslutsunderlag.
Stadsarkitekt Christina Englund och byggnadsinspektör Per Bladh
föredrar den nya taxan och exempel i kostnader.
Beslutunderlag
1. Byggnadsnämnden föreslår att fullmäktige antar Sveriges
kommuner och landstings förslag till ny taxa för plan- och bygglov
för 2011 inklusive kart- och mättaxa, med tillägg för avgift för
strandskyddsdispens 4 000 kronor, jämfört med nuvarande avgift
som är 3 500 kronor (byggnadsnämndens protokoll § 19/2011).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta Sveriges
kommuner och landstings förslag till ny taxa för plan- och bygglov
för 2011 inklusive kart- och mättaxa, med tillägg för avgift för
strandskyddsdispens 4 000 kronor, jämfört med nuvarande avgift
som är 3 500 kronor (arbetsutskottets protokoll § 67/2011)
3. Byggnadsinspektör Per Bladhs tjänsteutlåtande 2011-05-04.
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar Sveriges kommuner
och landstings förslag till ny taxa för plan- och bygglov för 2011
inklusive kart- och mättaxa, med tillägg för avgift för
strandskyddsdispens 4 000 kronor, jämfört med nuvarande avgift
som är 3 500 kronor.
Anta en anpassning av avgiftsnivån enligt Justeringsfaktor N
som 0,8 (kommunstyrelsens protokoll § 136/2011).
5. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för att få ett tydligare
beslutsunderlag (fullmäktiges protokoll § /2011).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta Sveriges kommuner och landstings förslag till ny taxa för planoch bygglov för 2011 inklusive kart- och mättaxa, med tillägg för
avgift för strandskyddsdispens 4 000 kronor, jämfört med
nuvarande avgift som är 3 500 kronor.
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FORTS. ÄRENDE 6
2. Anta en anpassning av avgiftsnivån enligt Justeringsfaktor N
som 0,8.
3. Taxan gäller från 1 juli 2011.

ÄRENDE 7
Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Nordanstigs kommun.
Under hösten 2010 genomfördes enkätundersökningen LUPP, som
Ungdomsstyrelsen tagit fram. Alla elever i årskurs 7-9 och årskurs 2 på
gymnasiet fick möjlighet att göra undersökningen. Tillsammans med
Region Gävleborg fick även ett urval av 19-25 åringarna möjlighet att
delta.
Enkäten resulterade i en rapport som kom ut under våren 2011, där
man kunde läsa om hur unga i Nordanstig har det idag. Efter detta togs
förslaget till ett ungdomspolitiskt handlingsprogram fram genom
metoden "ungdomsrådslag".
Avsikten med handlingsprogrammet är att öka ungas delaktighet och
inflytande i samhället, minska ungas psykiska ohälsa, ge bättre
beslutsunderlag tillbeslutsfattare i kommunen och den egna
organisationen samt att fler ungdomar väljer Nordanstig nu och i
framtiden.
Ungdomssamordnare Kristina Källström-Gernes och kvalitets- och
utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar
ungdomspolitiskt handlingsprogram för Nordanstigs kommun 2011
(Mona Franzén-Lundins och Kristina Källström-Gernes tjänsteutlåtande
2011-05-11).
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar ungdomspolitiskt
handlingsprogram för Nordanstigs kommun 2011 (arbetsutskottets
protokoll § 81/2011-05-26).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 7
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta ungdomspolitiskt handlingsprogram för Nordanstigs kommun
2011.

ÄRENDE 8
Årsredovisning 2010 för kommunstyrelsens fonder.
Årsredovisning har upprättats för 2010 års verksamhet i Nordanstigs
kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning för Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtanden 2011-05-16).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2010 för Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond.

ÄRENDE 9
Årsredovisning Nordanstigs Ekoteknik KB 2010.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsredovisning för
Nordanstigs Ekoteknik KB för år 2010.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning för Nordanstigs Ekoteknik KB för år 2010
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2011-05-16).
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FORTS. ÄRENDE 9
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning för Nordanstigs Ekoteknik KB för år 2010.

ÄRENDE 10
Årsredovisning Bergsjö Närvärme KB 2010.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsredovisning för
Bergsjö Närvärme för år 2010.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning för Bergsjö Närvärme KB för år 2010
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2011-05-16).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning för Bergsjö Närvärme KB för år 2010.

ÄRENDE 11
Årsrapport fjärrvärmeverksamheten 2010.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsrapport för
fjärrvärmeverksamheten för år 2010, Nordanstigs kommun.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsrapport för fjärrvärmeverksamheten för år 2010,
Nordanstigs kommun (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2011-05-16).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsrapport för
fjärrvärmeverksamheten för år 2010, Nordanstigs kommun
(arbetsutskottets protokoll § 84/2011-05-26).
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FORTS. ÄRENDE 11
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsrapport för fjärrvärmeverksamheten för år 2010,
Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 12
Årsredovisning 2010 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Stiftelsen Ersk-Matsgården har inkommit med årsredovisning för
verksamhetsåret 2010.
Stiftelsen redovisar ett positivt resultat med 39 800 kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning 2010
för Stiftelsen Ersk-Matsgården (arbetsutskottets protokoll § 69/2011).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2010 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.

ÄRENDE 13
Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Håkan Larsson (M) avsäger sig sina politiska uppdrag som ledamot i
Nordanstig Vatten AB och som ersättare i Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.
Fullmäktige har att godkänna Håkan Larssons avsägelse samt välja ny
ledamot i Nordanstig Vatten AB och ny ersättare i Norrhälsinglands
miljö- och räddningsnämnd för återstoden av mandatperiod 2011-2014.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2011-06-15

13 (14)

ÄRENDE 14
Redovisning av 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.
Beslutsunderlag
1. Ledningskontoret föreslår att redovisningen av ej avslutade
motioner godkänns.
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen av
ej avslutade motioner (arbetsutskottets protokoll § 89/2011-06-20).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen av ej avslutade motioner.

ÄRENDE 15
Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar enligt Socialtjänstlagen
(SoL) för 4:e kvartalet 2010 till fullmäktige enligt följande:
Kvartalsrapport till Socialstyrelsen 1:a kvartalet 2011:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Nej, SoL IFO, individ- och familjeomsorg.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrottet?
Svar: Ja, SoL IFO, individ- och familjeomsorg
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden delger fullmäktige kvartalsrapport
2011-01 gällande ej verkställda beslut för SoL, IFO individ- och
familjeomsorg (omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 84/2011).
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(arbetsutskottets protokoll § 90/2011-05-26).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.
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ÄRENDE 16
Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Halbast Dilan (S) avsäger sig sina samtliga politiska uppdrag. Halbast
Dilan är ersättare i fullmäktige och i kommunstyrelsen, ledamot i
omsorgs- och lärandenämnden samt ersättare i Regionfullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna Halbast Dilands avsägelse samt
1. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för
socialdemokraterna för mandatperioden 2011-2014.
2. Välja ny ersättare i kommunstyrelsen.
3. Välja ny ledamot i omsorgs- och lärandenämnden.
4. Välja ny ersättare i Regionfullmäktige.
Valen avser återstoden av mandatperioden 2011-2014.

