NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 26 september 2011 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Delårsbokslut 2011 för Nordanstigs kommun.

4.

Miljöbokslut 2010 för Nordanstigs kommun.

5.

Kultur- och fritidsvaneundersökning 2011.

6.

Gemensamma utgångspunkter för barn och
ungdomar i Gävleborg.

7.

Förlusttäckningsgaranti Nordanstig Vatten AB.

8.

Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.

9.

Tydligt medlemsansvar – Kommuninvest.

10.

Årsredovisning 2010 för Region Gävleborg.

11.

Motion om tillägg i kommunens
kapitalplaceringspolicy.

12.

Motion om fler hyreslägenheter samt
seniorboende.

13.

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen och ny
ersättare i Regionfullmäktige.

14.

Interpellation om kommunstyrelsens tillsynsansvar
över olika verksamheter i kommunen gentemot
fullmäktiges mål och uppdrag.

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: Sten-Olof Kardell (M) och Jan-Ola Hall (SD).

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
Delårsbokslut 2011 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut för kommunens
verksamheter per 30 juni 2011.
Nämnderna visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot budget
Kommunstyrelsen
inkl affärsdrivande verksamheter
Utbildning & Kultur
Omsorg & Lärande

-700 tkr
- 1 631 tkr
-2 308 tkr

Kommunen totalt visar en avvikelse mot budget på - 4 639 tkr.
Budgeterat resultat för 2011 är 2 001 tkr. Prognos 2011 visar ett
beräknat resultat på 1 035 tkr.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet med
kompletterande uppgifter och redaktionella ändringar.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna delårsbokslut
per 2011-06-30 med koncernredovisning samt helårsprognos
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2011-08-31).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att kommunstyrelsen får en redovisning av elevernas
resultat läsåret 2010/2011, samt en redovisning av ekonomiskt bistånd.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att delårsbokslutet godkänns med
redovisade redaktionella ändringar.
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FORTS. ÄRENDE 3
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Sven-Åke Erikssons
yrkanden och finner dem antagna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till utbildnings- och kulturnämnden att på nästa
kommunstyrelse redovisa elevernas resultat läsåret 2010/2011för
årskurs 9.
2. Uppdra till omsorgs- och lärandenämnden att på nästa
kommunstyrelse redovisa verksamheten för ekonomiskt bistånd.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna delårsbokslut per 2011-06-30 med koncernredovisning samt
helårsprognos.

ÄRENDE 4
Miljöbokslut 2010 för Nordanstigs kommun.
Enligt kommunens klimat- och energiplan framgår att planen ska följas
upp och utvärderas årligen.
Beslutunderlag
1. Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att kommunstyrelsen tackar
för redovisningen (Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande 2011-07-11).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
miljöbokslut 2010 för Nordanstigs kommun. Uppdra till
kommunstyrelsen att följa upp arbetet utifrån rapportens slutsatser
(arbetsutskottets protokoll § 94/2011).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna miljöbokslut 2010 för Nordanstigs kommun.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att följa upp arbetet utifrån rapportens
slutsatser.
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ÄRENDE 5
Kultur- och fritidsvaneundersökning 2011.
Kommunen har genomfört en kultur- och fritidsvaneundersökning till
500 slumpvis utvalda invånare i åldrarna 13-74 år.
Frågorna i enkäten handlade om utbudet av kultur- och fritidsaktiviteter
i kommunen och vad de själva gör eller skulle vilja göra på fritiden.
203 personer har svarat på enkäten vilket gör en svarsfrekvens av
40,6 %. Detta är inte tillräckligt underlag som svarsfrekvens för denna
typ av enkät och kommunen väljer att göra en sammanställning utifrån
hur respondenterna (de som svarat) svarat på frågorna.
Senaste kultur- och fritidsvaneundersökningen genomfördes 2002.
Sammanfattning av resultatet:
24 % av de som svarat instämmer helt, instämmer till stor del att
aktiviteterna inom fritidsutbudet är bra. I resultatet från 2002 är 26 %
nöjda med de fritidsaktiviteter som finns.
32 % av dem som svarat instämmer helt, instämmer till stor del att
kulturaktiviteterna i kommunen är bra. I resultatet från 2002 är 36 %
nöjda och med kulturutbudet.
Så många som 58 % tycker att det är viktigt att kultur- och fritidsutbudet
är bra vid valet av bostadsort.
Kultur- och fritidsvaneenkäten är ett underlag för kommunens
verksamhetsplanering. Genom att analysera svaren syns det tydligt var
kommunen kan förbättra insatser, både inom kulturverksamheten och
inom fritidsverksamheten.
Många tänkvärda förslag har kommit in där respondenterna har lämnat
egna förslag. Materialet kommer att bearbetas under sommaren och
hösten 2011 och är ett underlag för arbetet med mål och budget 20132014.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige beslutar
godkänna rapporten gällande kultur- och fritidsvaneundersökning
2011 i Nordanstigs kommun (utbildnings- och kulturnämndens
protokoll § 52/2011).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner rapporten.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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FORTS. ÄRENDE 5
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna rapporten.

ÄRENDE 6
Gemensamma utgångspunkter för barn och ungdomar i
Gävleborg.
Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg har utarbetat ett förslag
till revidering av policyn Gemensamma utgångspunkter för arbetet med
barn och ungdomar.
Den för kommuner och landsting i Gävleborg gemensamma policyn för
arbetet med barn och ungdomar tillkom för sex år sedan och har haft
och har alltjämt en viktig funktion för att vägleda verksamheter i
kommuner och landsting i hur de ska samverka runt målgruppen. Syftet
är bland annat att vi tillsammans ska leva upp till Barnkonventionen.
Initiativet har tagits av Nätverk Närvård, samverkansarena för länet för
landstings- och kommunpolitiker.
Nordanstigs kommunfullmäktige antog tidigare policy 2008-09-29 § 74.
Omsorgs- och lärandenämnden och utbildnings- och kulturnämnden
har beslutat att ställa sig bakom den föreslagna revideringen.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige antar
upprättat policydokument ”Gemensamma utgångspunkter för
arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och
kommunerna i Gävleborg” daterat 2011-03-18 (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 123/2011).
2. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige antar
upprättat policydokument ”Gemensamma utgångspunkter för
arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och
kommunerna i Gävleborg” daterat 2011-03-18 (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 55/2011).
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FORTS. ÄRENDE 6
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar upprättat
policydokument ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med
barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i
Gävleborg” daterat 2011-03-18 (arbetsutskottets protokoll
§ 104/2011).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta upprättat policydokument ”Gemensamma utgångspunkter för
arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i
Gävleborg” daterat 2011-03-18.

ÄRENDE 7
Förlusttäckningsgaranti Nordanstig Vatten AB.
Nordanstigs Vatten AB har inkommit med en begäran om reduktion av
bolagets kostnader.
Denna begäran är en följd av att kommunfullmäktige beslutade att inte
höja taxan år 2010. Dock höjdes taxan år 2011. Höjningen 2011
kompenserar ändå inte det bortfall som är en följd av beslutet om
oförändrade taxor år 2010.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
beslutar medge Nordanstig Vatten AB förlusttäckningsgaranti för år
2011 om maximalt belopp på 1 500 tkr. Utbetalas 2012 för år 2011
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2011-07-11).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige medger Nordanstig Vatten
AB en förlusttäckningsgaranti för år 2011 om maximalt belopp på 1
500 tkr. Utbetalas 2012 för år 2011 (arbetsutskottets protokoll
§ 97/2011).
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FORTS. ÄRENDE 7
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Medge Nordanstig Vatten AB en förlusttäckningsgaranti för år 2011 om
maximalt belopp på 1 500 tkr. Utbetalas 2012 för år 2011.
Jäv
Sven-Åke Eriksson (C) anmäler sig jävig och deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 8
Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.
Kommunfullmäktige beslutade i § 61/2008 att ingå borgen för
kommunens helägda bolag Nordanstig Vatten AB om sammanlagt
30 miljoner kronor. Vidare beslutade kommunfullmäktige i § 62/2009 att
borga för ytterligare 17,8 miljoner kronor.
Genom att ersätta dessa beslut med ett sammanfattande beslut som
avser hela lånebeloppet förenklas hanteringen och tydliggör vilket
belopp kommunen borgar för.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
48 miljoner kronor, jämte löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp. I de fall kommunen ställt borgen som
säkerhet för Nordanstig Vatten AB:s låneförpliktelser enligt fullmäktiges
beslut § 61/2008 respektive § 62/2009 skall kommunens borgensbeslut
respektive borgensförpliktelse upphöra att gälla när lånet har
återbetalats (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2011-08-24).
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FORTS. ÄRENDE 8
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
48 miljoner kronor, jämte löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
2. I de fall kommunen ställt borgen som säkerhet för Nordanstig
Vatten AB:s låneförpliktelser enligt fullmäktiges beslut § 61/2008
respektive § 62/2009 skall kommunens borgensbeslut respektive
borgensförpliktelse upphöra att gälla när lånet har återbetalats.

ÄRENDE 9
Tydligt medlemsansvar – Kommuninvest.
Medlemmarna i Kommuninvest ekonomisk förening beslutade vid
stämman 2011 att medlemmarna ska ingå dels ett förtydligat
regressavtal som ersätter nuvarande regressavtal, dels ett garantiavtal
om medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar
avseende derivat.
De nya avtalen behöver antas i medlemskommunernas respektive
fullmäktige senast 31 oktober 2011.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
beslutar att med Kommuninvest ekonomisk förening och
medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB ingå
nytt regressavtal, att regressavtalet ska ersätta nuvarande
regressavtal, benämnd ”Avtal”, daterad med början den 7 maj 1993,
att med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande
Nordanstigs kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s
FORTS. ÄRENDE 9
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motpartsexponeringar avseende derivat, att uppdra till
firmatecknarna att underteckna ovan angivna avtal för Nordanstigs
kommuns räkning (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2011-07-15).
2. Arbetsutskottets protokoll § 106/2011.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Ingå nytt regressavtal med Kommuninvest ekonomisk förening och
medlemmarna i föreningen samt Kommuninvest i Sverige AB.
2. Regressavtalet ska ersätta nuvarande regressavtal, benämnd
”Avtal”, daterad med början den 7 maj 1993.
3. Med Kommuninvest i Sverige AB ingå avtal gällande Nordanstigs
kommuns ansvar för Kommuninvest i Sverige AB:s
motpartsexponeringar avseende derivat.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna ovan angivna avtal för
Nordanstigs kommuns räkning.

ÄRENDE 10
Årsredovisning 2010 för Region Gävleborg.
Region Gävleborg har lämnat årsredovisning för verksamhetsåret
2010.
Region Gävleborg visar ett positivt resultat med 1 211 866 kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning 2010
för Region Gävleborg (arbetsutskottets protokoll § 107/2011).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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FORTS. ÄRENDE 10
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2010 för Region Gävleborg.

ÄRENDE 11
Motion om tillägg i kommunens kapitalplaceringspolicy.
Charlotte Klötz (FP), Börje Lindblom (FP) och Ove Wallberg (-) har
inkommit med en motion där de föreslår att fullmäktige beslutar göra ett
tillägg i kommunens kapitalplaceringspolicy där det klart framgår at
placering av kapital inte får ske i aktier eller fonder där Monsanto eller
andra biokemiföretag som hanterar GMO-livsmedel är inblandade.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2011-0714.
2. Arbetsutskottet föreslår att motionen anses beviljad då revidering av
den nuvarande Placeringspolicyn pågår. Vid framtagandet av
förslag till Kapitalplaceringspolicy kommer etiska, moraliska och
miljöhänsyn att beaktas. Motionen är därmed besvarad
(arbetsutskottets protokoll § 112/2011).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 11
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anse motionen beviljad då revidering av den nuvarande
Placeringspolicyn pågår. Vid framtagandet av förslag till
Kapitalplaceringspolicy kommer etiska, moraliska och miljöhänsyn
att beaktas.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 12
Motion om fler hyreslägenheter samt seniorboende.
Börje Lindblom (FP) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunen undersöker möjligheterna om att bygga hyreslägenheter på
de orter där efterfrågan är störst. Även s.k. seniorboende bör utredas
om behov finns. Avsikten är att genom kraftfulla åtgärder öka
befolkningsåtgärder och därmed skatteunderlaget i kommunen.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Kerstin Oremarks och vd för Nordanstigs Bostäder AB
Richard Brännströms tjänsteutlåtande 2011-07-15.
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Det bostadsbehov
som finns i kommunen och de faktorer som styr möjligheterna till
nyproduktion av bostäder är beroende av många samverkande
faktorer. Konkurrensregler och lagstiftningens krav på
affärsmässighet gör det svårt att nyproducera bostäder i
Nordanstigs Bostäder AB:s regi. Kommunen öppnar för
bostadsbyggande genom att ta fram översikts- och detaljplaner för
bl.a. LIS-områden. Möjligheterna finns då för privata intressenter att
förvärva tomter och bygga bostäder. Eftersom kommunen har
ansvar för bostadsförsörjningen i kommunen uppdras till
kommunstyrelsen att ta fram ett bostadsförsörjningsprogram som
mer detaljerat undersöker förutsättningarna för nyproduktion. Med
detta svar anses motionen besvarad (arbetsutskottets protokoll
§ 113/2011).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
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FORTS. ÄRENDE 12
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Det bostadsbehov som finns i kommunen och de faktorer som styr
möjligheterna till nyproduktion av bostäder är beroende av många
samverkande faktorer. Konkurrensregler och lagstiftningens krav på
affärsmässighet gör det svårt att nyproducera bostäder i Nordanstigs
Bostäder AB:s regi.
Kommunen öppnar för bostadsbyggande genom att ta fram översiktsoch detaljplaner för bl.a. LIS-områden. Möjligheterna finns då för
privata intressenter att förvärva tomter och bygga bostäder.
Eftersom kommunen har ansvar för bostadsförsörjningen i kommunen
uppdras till kommunstyrelsen att ta fram ett
bostadsförsörjningsprogram som mer detaljerat undersöker
förutsättningarna för nyproduktion.
Med detta svar anses motionen besvarad.

ÄRENDE 13
Val av ny ersättare i kommunstyrelsen och ny ersättare i
Regionfullmäktige.
Fullmäktige har att välja ny ersättare i kommunstyrelsen och ny
ersättare i Regionfullmäktige efter Halbast Dilan (S).
Valet avser återstoden av mandatperioden 2011-2014.
ÄRENDE 14
Interpellation om kommunstyrelsens tillsynsansvar över olika
verksamheter i kommunen gentemot fullmäktiges mål och
uppdrag.
Ove Wallberg (FP) ställer en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Monica Olsson (S) om kommunstyrelsens tillsynsansvar
över olika verksamheter i kommunen gentemot fullmäktiges mål och
uppdrag.

