NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen Harmånger.

Tid:

Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00.
1.

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

2.

Delårsbokslut per april 2005 för Nordanstigs
kommun.

3.

Investeringsmedel Mård för konvertering till
pelletseldning.

4.

Investeringsmedel för projekt, Nordanstigs
Bostäder AB.

5.

Taxa för brandskyddskontroll.

6.

Höjning av fastställd felparkeringsavgift.

7.

Priskampanj tomter.

8.

Förslag till nya stadgar för Stiftelsen ErskMatsgården.

9.

Årsredovisning Inköp Hälsingland för 2004.

10.

Motion om kommunens debitering av vatten.

195/2004

11.

Interpellation om vägföreningarnas situation i
Nordanstig.

221/2005

12.

Information.

31/2005

136/2005

Om Du har frågor om ärenden eller bilagor kontakta
Eva Engström, tfn 0652-36103 eller
e-post: eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Charlotte Klötz
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets
justering.

ÄRENDE 2
Delårsbokslut per april 2005 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut för Nordanstigs
kommun per april 2005.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet. Prognosen
för helåret är ett överskridande mot budget med 2 700 tkr. Orsaken till
överskridandet är att anpassningskravet på 1 788 tkr inte är fördelat
samt minskade skatteintäkter med 1 500 tkr.
Kommunstyrelsens beslut
Påtala för fullmäktige att prognosen för helåret är ett överskridande mot
budget med 2 700 tkr. Orsaken till överskridandet är att
anpassningskravet på 1 788 tkr inte är uppfyllt samt minskade
skatteintäkter med 1 500 tkr.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna delårsbokslut per april 2005 för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 3
Investeringsmedel Mård för konvertering till pelletseldning.
Fastigheten där verksamheten MÅRD drivs i Bergsjö uppvärms idag
genom olja. För att följa den energiprincip som kommunen har för att
minska driftskostnaderna ansöker arbetsmarknadsavdelningen
investeringsmedel med 205 tkr för konvertering till pelletseldning.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att de beviljas
investeringsmedel med 205 tkr för pelletskonvertering på MÅRD i
Bergsjö (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll § 52/2005).
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FORTS. ÄRENDE 3
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Utöka investeringsbudgeten för 2005 med 205 tkr för
pelletskonvertering på MÅRD i Bergsjö.

ÄRENDE 4
Investeringsmedel för projekt, Nordanstigs Bostäder AB.
Tekniska kontoret har sammanställt tre projekt slutförda under våren
2005 genomförda av Nordanstigs Bostäder AB. Projekten är:
Ombyggnad bibliotek Gnarp.
Badhusrenovering Bergsjö.
Ombyggnad av varmvattenanläggning Backens skola.
Budgeterade investeringsramar för dessa projekt har överskridits. Dock
kvarstår att kostnaderna klassas såsom investering. Ekonomikontoret
föreslår att överskjutande kostnad äskas i kommunfullmäktige såsom
utökad investeringsbudget 2005.
Beslutsunderlag
1. Teknisk samordnare Göran Norlings tjänsteutlåtande 2005-05-23.
2. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår en utökning av
investeringsbudget 2005 enligt följande: Ombyggnad bibliotek
Gnarp 369 000 kr, Badhusrenovering Bergsjö 240 000 kr,
Ombyggnad av varmvattenanläggning Backens skola 506 000 kr
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2005-05-23).
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att se över organisationen
mellan kommunen och Nordanstigs Bostäder AB samt redogöra för
gällande avtal.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Utöka investeringsbudget 2005 enligt följande:
Ombyggnad bibliotek Gnarp 369 000 kronor.
Badhusrenovering Bergsjö 240 000 kronor.
Ombyggnad av varmvattenanläggning Backens skola 506 000 kronor.
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31/2005

Taxa för brandskyddskontroll.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har föreslagit att
kommunfullmäktige ska fastställa taxa för brandskyddskontroll i
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. Från och med år 2004 gäller
att brandskyddskontroll ska ske som en separat förrättning av person
som uppfyller fastställt behörighetskrav enligt föreskrift från
Räddningsverket. Tidigare var brandskyddskontrollen integrerad med
sotningen och utfördes av alla som utförde sotning.
Skorstensfejarmästare Kjell Jonsson besökte kommunstyrelsens
sammanträde och föredrog ärendet.
Beslutsunderlag
1. Kommunfullmäktige i Hudiksvalls kommun beslutar att fastställa
taxa för brandskyddskontroll i Hudiksvalls kommun. Beslutet gäller
under förutsättning att Nordanstigs kommun fattar motsvarande
beslut (Hudiksvalls kommunfullmäktige § 5/2005).
2. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för komplettering
av handlingar med tillämpningsföreskrifter. Ärendet behandlas på
kommunstyrelsens nästa möte (kommunstyrelsens protokoll
§ 87/2005).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa taxa för brandskyddskontroll i Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 6
Höjning av fastställd felparkeringsavgift.
Nordanstigs Bostäder AB ansöker om en höjning av fastställd
felparkeringsavgift.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har diskuterat bolagets problem
med felparkerade fordon inom bolagets bostadsområden. Den
kontrollavgift som bolaget kan belägga felparkerade fordon med får inte
överstiga den avgift som är fastställd i kommunen, 75 kronor.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB föreslår att avgiften för
felparkerade fordon höjs till 300 kronor (styrelsen för Nordanstigs
Bostäder AB:s protokoll § 37/2005).
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FORTS. ÄRENDE 6
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Höja avgiften för felparkerade fordon till 300 kronor inom bolagets
bostadsområden.

ÄRENDE 7
Priskampanj tomter.
Nordanstigs Utveckling har under våren 2005 genomfört ortsträffar på
flera ställer i kommunen. Avsikten med träffarna var att bilda grupper
som själva kan arbeta med att marknadsföra sin kommundel.
Stig Eng (c) föreslår att de kommunalt ägda tomterna som finns listade
på kommunens hemsida ska marknadsföras med ett attraktivt
kampanjpris under en viss tid om de bebyggs med bostadshus.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att tomterna under viss tid ska
marknadsföras för 20 000 kronor, under förutsättning att de bebyggs
under viss tid. Teknik o produktion föreslås ta fram ett regelverk för
marknadsföringskampanjen.
Ulf Lövgren (s) yrkar att tomterna ska marknadsföras för 999 kronor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons och Ulf
Lövgrens yrkanden och finner Sven-Åke Erikssons yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Sven-Åke Erikssons yrkande röstar Ja.
Den som stöder Ulf Lövgrens yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med fem Ja-röster för Sven-Åke Erikssons yrkande mot sex Nej-röster
för Ulf Lövgrens yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Ulf Lövgrens
yrkande. Två ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
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FORTS. ÄRENDE 7
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Marknadsföra kommunens tomter till försäljning för ett kampanjpris
på 999 kronor per tomt till och med 1 oktober 2005.
2. Uppdra till teknik och produktion att utarbeta ett regelverk för
marknadsföringskampanjen.
Reservation
Stig Eng (c), Yvonne Kardell (c), Sven-Åke Eriksson (c) och Nils
Nordlund (fp) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 8

136/2005

Förslag till nya stadgar för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till nya stadgar för Stiftelsen
Ersk-Matsgården. Styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården har godkänt
förslaget och överlämnar det till fullmäktige för beslut.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta nya stadgar för Stiftelsen Ersk-Matsgården.

ÄRENDE 9
Årsredovisning Inköp Hälsingland för 2004.
Kommunalförbundet Inköp Hälsingland har lämnat årsredovisningen för
år 2004 för godkännande.
Revisorerna har granskat Kommunalförbundet Inköp Hälsinglands
verksamhet och räkenskaper för år 2004 och tillstyrker att
årsredovisning godkänns samt att förbundsdirektionen beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
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FORTS. ÄRENDE 9
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna årsredovisning 2004 för Kommunalförbundet Inköp
Hälsingland.
2. Bevilja Kommunalförbundet Inköp Hälsingland ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2004.

ÄRENDE 10

195/2004

Motion om kommunens debitering av vatten.
Ulf Lövgren (s) har lämnat en motion där ha föreslår att kommunen
utreder möjligheten att ta bort den rörliga kostnaden för
vattenabonnenter och bara ha en fast kostnad.
Historik
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 35/2004).
Beslutsunderlag
Teknik & produktion föreslår att motionen avslås (Kaj Engströms
tjänsteutlåtande 2005-03-02).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.
2. Motionen är därmed avslutad.

ÄRENDE 11

221/2005

Interpellation om vägföreningarnas situation i Nordanstig.
Åke Bertils (s) har lämnat en interpellation ställd till kommunstyrelsens
ordförande som innehåller frågor om vägföreningarnas situation i
Nordanstig.
Fullmäktiges beslut
Interpellationen besvaras på fullmäktiges nästa sammanträde.
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