NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 10 december 2007 kl. 19:00.

1.

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

2.

Ny politisk organisation.

3.

Budget 2008 och verksamhetsplan 2009-2010.

4.

Höjning av taxor och avgifter inom vatten och
avlopp, Nordanstig Vatten AB.

5.

Motion om plats för fullmäktiges sammanträden.

6.

Sammanträdesdatum för 2008.
Närradion direktsänder sammanträdet via internet
www.radionordanstig.com
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Yvonne Kardell
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets
justering.
Förslag på justerare: Karl-Gustaf Kjellin (m) och Ulf Lövgren (s).

ÄRENDE 2
Ny politisk organisation.
Ledningsgruppen presenterade vid kommunstyrelsens arbetsutskotts
sammanträde 25 oktober 2007 ett förslag till ändrad organisation.
Förslaget innebär att utbildnings- och kulturnämnden och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden upphör och att det istället bildas en
driftsnämnd med en tillhörande förvaltning, där båda nämndernas
verksamheter och delar av kommunstyrelsens verksamheter ingår.
Avsikten med organisationsförändringen är att renodla
kommunstyrelsens uppdrag att leda, styra och följa upp kommunens
verksamheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutade att inriktningen är att en ny politisk
organisation antas som innebär att den politiska organisationen ändras
så att en driftsnämnd bildas med 13 ledamöter och 13 ersättare med
ansvar för nuvarande utbildnings- och kulturnämndens, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens samt delar av kommunstyrelsens
ansvarsområden. Till det bildas en driftsförvaltning. Den nya
organisationen ska gälla från och med 1 april 2008. Uppdra till
förvaltningen att genomföra samverkan med de fackliga
representanterna. Ärendet behandlas på ett extra
kommunstyrelsesammanträde 29 november 2007 kl. 08:00
(kommunstyrelsens protokoll § 237/2007).
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar bifall till en driftsnämnd.
Monica Olsson (s) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs och Monica Olssons
yrkanden och finner Ove Wallbergs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
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FORTS. ÄRENDE 2
Den som stöder Ove Wallbergs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Monica Olssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster för Ove Wallbergs yrkande mot sex Nej-röster för
Monica Olssons yrkade antar kommunstyrelsen Ove Wallbergs
yrkande.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Besluta att en ny politisk organisation antas som innebär att en
driftsnämnd bildas med 13 ledamöter och 13 ersättare med ansvar
för nuvarande utbildnings- och kulturnämndens, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens samt delar av kommunstyrelsens
ansvarsområden.
2. Den nya driftsnämnden ska gälla från och med 1 april 2008.
Reservation
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet.
Ajournering
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 08:20-08:30 för politiska
överläggningar.

ÄRENDE 3
Budget 2008 och verksamhetsplan 2009-2010.
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till budget för kommunens
samtliga verksamheter för år 2008 samt verksamhetsplan för 20092010.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 157/2007.
2. Omsorgs- och arbetsmarkandsnämndens protokoll §§ 143, 162 och
173/2007.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 227/2007.
4. Ledningsgruppens överväganden och förslag med anledning av
nämndernas budgetförslag 2007-11-15.
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FORTS. ÄRENDE 3
5. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2007-11-12.
6. Protokoll från samverkansgrupp.
7. Kommunstyrelsens protokoll § 252/2007.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar redaktionella
ändringar på sidan 21, första stycket, i Budget 2008.
Propositionsordning
Yrkanden och propositionsordningar ställs utifrån ekonomichef
Margareta Tamm Perssons uppställning i tjänsteutlåtande 2007-11-12
(se bilaga).
Yrkanden
Håkan Larsson (m) yrkar under punkten 3.9 att andra stycket ska gälla
exklusive avvecklingskostnader.
Petra Modée (v) yrkar avslag på den nya formuleringen under punkten
3:15.
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar under punkten 3.16 att målet om ökat
anslag till kultur- och föreningsliv ska vara kvar. Finansieras med höjd
avgift i musikskolan med 100 kronor samt höjda avgifter för
motorvärmarplatser i anslutning till kommunens arbetsplatser till
800 kronor.
Håkan Larsson (m) yrkar att musikskolans avgift ska höjas med
200 kronor.
Ove Wallberg (m) yrkar att utbildnings- och kulturnämnden ska bjuda in
föräldrarföreningarna till ett gemensamt möte om kvalitetsfrågor i
skolan.
Petra Modée (v) yrkar avslag på Ove Wallbergs yrkande.
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att taxan för VA-anslutning höjs till 100 tkr
inklusive moms från och med 2008-01-01.
Sven-Åke Eriksson (m) yrkar att stycket i högra kolumnen på sid. 15 i
Budget 2008, tas bort.
Sven-Åke Eriksson (m) yrkar avslag på utbildnings- och
kulturnämndens förslag om sammanslagning av verksamheterna
vuxenutbildning, invandrarenhet samt arbetsmarknad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition utifrån beslutsunderlagets tolv punkter
och de yrkanden som lagts.
Ordföranden ställer proposition på punkten 1 och finner den antagen.
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FORTS. ÄRENDE 3
Ordföranden ställer proposition på punkten 2.1-2.4 och finner dem
antagna.
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande om
höjd musikskoleavgift med 100 kronor och Håkan Larssons yrkande
om höjning med 200 kronor och finner Sven-Åke Erikssons yrkande
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande om
höjd avgift för motorvärmarplatser i anslutning till kommunens
arbetsplatser till 800 kronor och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande om att
taxan för VA-anslutning höjs till 100 tkr inklusive moms från och med
2008-01-01 och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på punkterna 3.1-3.3 och finner dem
antagna.
Ordföranden ställer proposition på förslag om ändrad text under
punkten 3.4 och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på punkterna 3.5-3.8 och finner dem
antagna.
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande under
punkten 3.9 och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på punkterna 3.10-3.14 och finner dem
antagna.
Ordföranden ställer proposition på ny formulering under punkten 3.15
och Petra Modées avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
antar den nya formuleringen.
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande att
behålla målet under punkten 3.16 och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på punkterna 4-11 och finner dem
antagna.
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande att ta
bort stycket i högra kolumnen på sidan 15 i Budget 2008 och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande att
utbildnings- och kulturnämnden ska bjuda in till ett gemensamt möte
om kvalitetsfrågor i skolan, och Petra Modées avslagsyrkande och
finner Petra Modées avslagsyrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2007-11-30

6 (11)

FORTS. ÄRENDE 3
Den som stöder Petra Modées avslagsyrkande röstar Ja.
Den som stöder Ove Wallbergs yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster för Petra Modées avslagsyrkande mot en Nej-röst för
Ove Wallbergs yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Petra Modées
avslagsyrkande. Tre ledamöter avstod från att rösta (se
omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons avslagsyrkande
på utbildnings- och kulturnämndens förslag om sammanslagning av
verksamheterna vuxenutbildning, invandrarenhet samt arbetsmarknad
och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på punkten tolv och finner den antagen.
Kommunstyrelsens beslut
Behandla höjd avgift för motorvärmare på kommunens arbetsplatser på
kommunstyrelsen extra möte 29 november 2007 med inriktningen att
avgiften höjs till 800 kronor per år.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta att beräkningsgrunden för 2008-2010 års skatteintäkter och
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal
1 november 2007
9 775 personer
1 november 2008
9 750 personer
1 november 2009
9 725 personer
2. Anta följande förslag till taxor:
2.1 Höja avfallstaxan för deponiverksamheten på Homotippen med
14 % från och med 2008-01-01.
2.2 Höja avgiften för renhållningstaxan med 2,5 % från och med
2008-04-01.
2.3 Höja slamavgiften med 52 % från och med 2008-01-01.
2.4 Höja grundbeloppet för bygglov till 35 kronor från och med
2008-01-01.
2.5 Höja taxan i musikskolan till 350 kronor per termin för blockflöjt
och 600 kronor per termin för övriga instrument, från och med
2008-01-01.
3. Anta fullmäktiges målområden:
3.1 Befolkningsutvecklingen skall vändas i positiv riktning.
3.2 Senarelägga debutåldern och minska bruket av tobak och
alkohol hos ungdomar.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2007-11-30

7 (11)

3.3 Fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten i samhället för
handikappade i enlighet med riksdagens proposition.
3.4 Nordanstigs kommun ska verka för en region där Gävleborgs
län och Sundsvallsregionen ingår.
3.5 Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka
med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnas
grundskolan.
3.6 Fortsätta arbetet med att utarbeta detaljplaner för kommunens
utvecklingsområden. Prioriterade områden är Morängsviken och
Sörfjärden.
3.7 Senast under 2008 skall energiförsörjningen på fjärrvärmenätet
produceras till minst 98 % av biobränsle.
3.8 Medverka till minst fem nya företagsetableringar samt till minst
50 nya arbetstillfällen under perioden 2008-2010.
3.9 Resultatet för 2009 och 2010 skall budgeteras så att resultat
före finansnetto skall vara 4 % av skatteintäkter samt generella
statsbidrag.
2008 skall resultatet vara lägst 880 tkr dvs 2,4 % av skatteintäkter
samt generella statsbidrag, exklusive avvecklingskostnader.
3.10 Investeringsvolymen skall anpassas successivt för att år 2009
vara i samma nivå som avskrivningarna.
3.11 Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst
30 %.
3.12 Likviditeten skall vara lägst 100 %, dvs
omsättningstillgångarna skall vara högre än den kortfristiga
skulderna.
3.13 Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.
3.14 Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.
3.15 God omsorg för dementa genomsyrad av respektfullt
bemötande för att ge de äldre trygghet.
3.16 Öka anslaget till kultur- och föreningsliv.
4. Tilldela kommunstyrelsen som nämnd uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid. 19-22 i Budget 2008. Det innebär
45 981 tkr i intäkter, 116 969 tkr i kostnader inklusive
kapitalkostnader, summa 70 988 tkr i nettokostnader.
5. Tilldela utbildnings- och kulturnämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid. 23-25 i Budget 2008. Det innebär
7 135 tkr i intäkter, 196 280 tkr i kostnader inklusive
kapitalkostnader, summa 189 145 tkr i nettokostnader.
6. Tilldela omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid. 26-29 i Budget 2008. Det innebär
61 568 tkr i intäkter, 236 893 tkr i kostnader inklusive
kapitalkostnader, summa 175 325 tkr i nettokostnader.
7. Anta Verksamhetsplaner 2009-2010 nettokostnader exkl
kapitalkostnader enligt sid. 31 i Budget 2008 och
verksamhetsplaner 2009-2010.
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FORTS. ÄRENDE 3
8. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt
med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till
dess fullmäktige fattar annat beslut.
9. Anta ansvarsfördelning i Budget 2008 samt Verksamhetsplaner
2009-2010:
Kommunfullmäktige beslutar om respektive nämnds uppdrag/mål
samt resurstilldelning.
Nämnden fördelar uppdrag/mål samt resurser på programpunkter.
Nämnden kan under löpande budgetår omfördela uppdrag samt
resurser inom nämndens ansvarsområde om så krävs för att
uppfylla fullmäktiges uttalade uppdrag.
Förvaltningschefen kan inom löpande budgetår omfördela uppdrag
samt resurser inom respektive programpunkt om så krävs för att
uppfylla nämndens uttalade uppdrag.
10. Anta investeringsbudget för 2008:
Investeringsutrymmet för 2008 är 7 000 tkr. Kommunfullmäktige
föreslås uppdra till kommunstyrelsen att fördela beloppet på
prioriterade investeringsprojekt inom nämnderna kommunstyrelsen,
utbildnings- och kulturnämnden samt omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden. Inför fördelning krävs aktualisering som
särskilt ärende till kommunstyrelsen med investeringskalkyler som
bifogas ärendet till kommunstyrelsen för beslut.
11. Anta investeringsutrymme på 10 000 tkr (avskrivningsbeloppet)
vardera för åren 2009-2010.
12. Avslå utbildnings- och kulturnämndens förslag om sammanslagning
av verksamheterna vuxenutbildning, invandrarenhet, samt
arbetsmarknad.
13. Stryka stycket i högra kolumnen på sidan 15 i Budget 2008.
14. I övrigt anta förslag till budget 2008 och verksamhetsplan för 20092010.
Reservation
Ove Wallberg (m) reserverar sig mot beslutet att inte ge utbildningsoch kulturnämnden i uppdrag att kalla samman föräldrarföreningarna
för att informera om kvalitetsaspekterna i skolan. Anledningen till
förslaget är den turbulens kring framtida skolan i Nordanstigs kommun.
Ledamöterna för socialdemokraterna, miljöpartiet och vänsterpartiet
reserverar sig mot budget 2008. De kommer vid fullmäktiges möte
10 december att lägga fram förslag på förändrad resurstilldelning inom
olika verksamheter.
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ÄRENDE 4
Höjning av taxor och avgifter inom vatten och avlopp, Nordanstig
Vatten AB.
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB föreslår en avgiftshöjning av
brukningsavgiften för vatten och avlopp inom Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande förslag till nya brukaravgifter för vatten och avlopp:
§ 13.1 Gällande va-taxa ändras:
Grundavgiften höjs från 1 235 kronor till 1 710 kronor.
Priset per m3 levererat vatten och avlopp sänks från 23:88 till
18 kronor per m3.
Lägenhetsavgiften höjs från 1 372:50 till 2 290 kronor.
2. § 13.2 Gällande s.k. ackordstaxa dvs. fastigheter där förbrukning ej
fastställs genom mätning tas avgift ut enligt 13.1 efter antagen
förbrukning om 200 m3 per lägenhet.
3. Anta följande förslag till nya avgiftsnivåer gällande vatten- och
avloppsanläggningsavgifter:
2007
Framdragande av servisl./FP (VS) 75 000
Enbart vatten=reduktion 25 %
56 250
Enbart avlopp=reduktion 25 % 56 250

2008
100 000
75 000
75 000

4. De nya taxorna gäller från och med 1 januari 2008 och anges
inklusive moms.

ÄRENDE 5
Motion om plats för fullmäktiges sammanträden.
Monica Olsson (s) och Stig Jonsson (s) har lämnat en motion där de
föreslår att fullmäktiges sammanträden förläggs på olika ställen i
kommunen från och med hösten 2007.
Fullmäktiges ordförande Yvonne Kardell (c) föreslår att fullmäktiges
sammanträden som regel ska förläggas i fullmäktigesalen i Harmånger
men att sträva efter att förlägga två sammanträden per år på annan ort.
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FORTS. ÄRENDE 5
Beslutsunderlag
1. Kommunsekreterare Eva Engström föreslår att arbetsutskottet
föreslår fullmäktige att avslå motionen.
Uppdra till fullmäktiges presidium att sträva efter att förlägga två
sammanträden per år på annan ort än Harmånger.
Motionen är därmed besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande
2007-10-31).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen.
Uppdra till fullmäktiges presidium att stäva efter att förlägga två
sammanträden per år på annan ort än Harmånger samt att
motionen därmed är besvarad (arbetsutskottets protokoll
§ 178/2007).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar att fullmäktiges sammanträde kan förläggas till annan
ort än Harmånger vid speciella tillfällen.
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.
2. Uppdra till fullmäktiges presidium att vid speciella tillfällen förlägga
fullmäktiges sammanträden på annan ort än Harmånger.
3. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 6
Sammanträdesdatum för 2008.
Fullmäktige ska fastställa sammanträdesdagar för 2008.
Ledningskontoret har sammanställt ett förslag till sammanträdesdagar.
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FORTS. ÄRENDE 6
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa följande datum för sammanträdesdagar för fullmäktige under
2008:
4 februari
31 mars
28 april
2 juni
29 september
3 november
1 december
Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning och
Sundsvalls Tidning.
Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2008.

