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Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Torsdag 29 november 2007 kl. 08:00-09:30.

Beslutande

Se närvarolista.

Övriga deltagande

Eva Engström
Sekreterare
Thord Wannberg
Kommunchef
Margareta Tamm Persson Ekonomichef

Utses att justera

Stig Jonsson(s)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2007-11-29.

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

251 - 253

Eva Engström

Ordförande
Stig Eng

Justerande
Stig Josson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2007-11-29

Anslaget sätts upp

Anslaget tas ner
2007-11-30
Kommunkontoret i Bergsjö.

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Eva Engström
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§ 251
Politiskt organisationsförändring.
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.
Kommunstyrelsen fattade på sammanträdet 22 november 2007 ett
inriktningsbeslut 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.
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:
Den som stöder Ove Wallbergs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Monica Olssons yrkande röstar Nej.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 251
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.

Justerandes signatur
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§ 252
Budget 2008 och verksamhetsplan 2009-2010.
Kommunstyrelsen behandlade förslag till budget vid kommunstyrelsens
sammanträde 22 november.
Kompletterande beslut i ärendet behandlas vid dagens sammanträde.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att avgiften för musikskolan höjs till
350 kronor per termin för blockflöjt och 600 kronor per termin för övriga
instrument.
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att motorvärmare i anslutning till
kommunens arbetsplatser höjs till 800 kronor per år för 2008 och
därefter årligen följer konsumentprisindex höjningar.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att nämndernas
intäkter och kostnader justeras enligt föreslagna taxehöjningar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Eriksson yrkanden och
finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på ekonomichefens förslag till nya
ramar för nämnderna och finner dem antagna.
Kommunstyrelsens beslut
Höja avgiften för motorvärmare i anslutning till kommunens
arbetsplatser till 800 kronor per år för 2008 och som därefter årligen
följer konsumentprisindex höjningar.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Höja taxan i musikskolan till 350 kronor per termin för blockflöjt och 600
kronor per termin för övriga instrument.
Justera ramarna enligt nedan:
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.
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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 252
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

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 253
Höjning av taxor och avgifter inom vatten och avlopp, Nordanstig
Vatten AB.
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB föreslår en avgiftshöjning av
brukningsavgiften 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.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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