NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 19 december 2005 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

498/2005

3.

Förslag till nya taxor för färdtjänst.

413/2005

4.

Budget 2006 och verksamhetsplan 2007-2008.

513/2005

5.

Revidering av färdtjänstregler.

412/2005

6.

Förslag till tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst. 414/2005

7.

Ansökan om stöd under projektslut. LRC Lovisa.

8.

Utveckling av Tjärnviks industriområde.

214/2004

9.

Närvärme Bergsjö.

328/2005

10.

Köp av fastigheten Hassela-Berge 19:1 i Hassela.

401/2005

11.

Sammanträdesdatum 2006.

515/2005

12.

Information.

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.
Förslag på justerare: Leif Brännström (m) och Stig Jonsson (s).

ÄRENDE 2

498/2005

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

ÄRENDE 3

413/2005

Förslag till nya taxor för färdtjänst.
Trafikgruppen, utsedd av kommunstyrelsen, har sammanställt ett
förslag till nya taxor för färdtjänst.
Förslaget har remitterats till pensionärsorganisationerna och
handikapporganisationerna för yttrande. Trafikgruppen har
sammanställt remissyttrandena.
Beslutsunderlag
1. Trafikgruppen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
beslutar fastställa följande taxor/egenavgifter att tillämpas från
1 januari 2006:
1 zon
2 zon
3 zon
4 zon
5 zon
6 zon

dag

natt

35
50
70
90
110
130

45
60
80
100
120
140

2. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till
pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna.
Yttrande till kommunstyrelsen senast 1 november 2005
(kommunstyrelsens protokoll § 184/2005).
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FORTS. ÄRENDE 3
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) och Bengt-Ola Olsson (s), med stöd av
trafikgruppen, yrkar att taxan ska vara 15 kronor högre än X-Trafik
AB:s zonindeladed taxa samt att taxan ska följa X-Trafiks höjningar.
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att nattaxa ska gälla mellan kl 19:0006:00.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt-Ola Olssons och Sven-Åke
Erikssons yrkanden och finner dem antagna.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Fastställa att taxor för färdtjänst ska vara 15 kronor högre än XTrafik AB:s zonindelade taxor samt att taxan ska följa X-Trafiks
höjningar.
2. Nattaxa ska gälla mellan kl. 19:00-06:00.

ÄRENDE 4

513/2005

Budget 2006 och verksamhetsplan 2007-2008.
Budgetberedningen, ekonomikontoret, kommunstyrelsen, omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden och utbildnings- och kulturnämnden har
utarbetat förslag till budget 2006 och verksamhetsplan för 2007-2008.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet och
redaktionella ändringar i budgetdokumentet.
Ärendets handlingar
1. Förslag till budget 2006 och verksamhetsplan 2007-2008
sammanställning.
2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll § 124/2005.
3. Utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 119/2005.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 225/2005.
5. Budgetberedningens protokoll § 48/2005.
6. Ansvarsfördelning i budget 2006 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2005-11-22).
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FORTS. ÄRENDE 4
7. Kommunfullmäktiges övergripande verksamhetsmål (Stig Engs (c)
skrivelse 2005-11-22).

8. Nämndernas uppdrag och mål (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2005-11-24.
9. Investeringsbudget 2006 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2005-11-21).
10. Investeringsbehov 2006 (Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
protokoll § 125/2005).
11. Budget 2006 (Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll
§ 144/2005).
Yrkanden
3. Höjning av taxa
Sven-Erik Sjölund (s) yrkar avslag på höjd Va-taxa lägenhetsavgift.
4. Fullmäktiges verksamhetsmål
Borgargruppen yrkar ändra Alla i kommunen ansvariga ändras till
Kommunen ska arbeta för …
Sven-Erik Sjölund (s) yrkar att delpunkten 5 utgår.
5. Fullmäktiges finansiella mål
Håkan Larsson (m) yrkar ändring i delpunkten 5 så att skall ändras till
bör. Han yrkar vidare ändring i delpunkten 6 så att låneskuld ändras till
amortering av låneskulden.
Forts. § 244
Sven-Åke Erikssons (c) yrkar att delpunkten 5 ska vara oförändrad.
11. Investeringsbudget 2006
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till ekonomichefens förslag med en
utökad investeringsbudget med 4 mkr till sammanlagt 15 mkr.
Bredband ökas med 1 mkr, övriga 3 mkr läggs till kommunstyrelsen att
fördela.
Ove Wallberg (m) yrkar att investeringsbudgeten utökas till 13 mkr
samt att posten för Tjärnvik minskas med 2 mkr.
Håkan Larsson (m) yrkar att posten Tjärnvik minskas med 2 mkr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition utifrån ekonomichefens
sammanställning av kommunstyrelsens och budgetberedningens
förslag.
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1. Beräkningsgrund invånarantal
Ordföranden ställer proposition på punkten 1 och finner den antagen.
2. Beräkningsgrund befolkningsminskning
Ordföranden ställer proposition på punkten 2 och finner den antagen.
3. Höjning av taxa
Ordföranden ställer proposition på delpunkterna 1-3 och finner dem
antagna, därefter proposition på delpunkten 4 och Sven-Erik Sjölunds
(s) avslagsyrkande och finner delpunkten 4 antagen.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag om höjd Va-taxa
lägenhetsavgift röstar Ja.
Den som stöder Sven-Erik Sjölunds avslag röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sex Ja-röster mot fem Nej-röster beslutar kommunstyrelsen enligt
kommunstyrelsens förslag. Två ledamöter avstod från att rösta (se
omröstningsbilaga).
Propositionsordning
3. Höjning av taxa
Ordföranden ställer proposition på delpunkten 5 och finner den
antagen.
4. Fullmäktiges verksamhetsmål
Ordföranden ställer proposition på delpunkterna 1-4 och finner dem
antagna, därefter proposition på delpunkten 5 med borgargruppens
ändringsyrkande mot Sven-Erik Sjölunds avslagsyrkande och finner
borgargruppens yrkande antaget.
5. Fullmäktiges finansiella mål
Ordföranden ställer proposition på delpunkten 5, Håkan Larssons (m)
ändringsyrkande mot Sven-Åke Erikssons (c) bifallsyrkande och finner
Sven-Åke Erikssons yrande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Sven-Åke Erikssons yrkande röstar Ja.
Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med fem Ja-röster för Sven-Åke Erikssons yrkande mot åtta Nej-röster
för Håkan Larssons yrkande beslutar kommunstyrelsens enligt Håkan
Larssons yrkande (se omröstningsbilaga).
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Propositionsordning
5. Fullmäktiges finansiella mål
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande på
delpunkten 6 och finner det antaget.
6. Tilldela kommunstyrelsens som nämnd
Ordföranden ställer proposition på punkten 6 och finner den antagen.
7. Tilldela utbildnings- och kulturnämnden
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag under
punkten 7 och utbildnings- och kulturnämndens förslag om 180 tkr
högre nettokostnad och finner budgetberedningens förslag antaget.
8. Tilldela omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Ordföranden ställer proposition på punkten 8 och finner den antagen.
9. Anta Verksamhetsplaner 2007-2008.
Ordföranden ställer proposition på punkten 9 och finner den antagen.
10. Anta ansvarsfördelning i Budget 2006 samt Verksamhetsplaner
2007-2008.
Ordföranden ställer proposition på punkten 10 och finner den antagen.
11. Anta investeringsbudget 2006
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons (m) och Ove
Wallbergs (m) yrkande om att posten Tjärnvik minskas med 2 mkr och
finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons (c) yrkande om
att Bredband utökas till 2 mkr och finner det antaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på om investeringsbudgeten
ska utökas till 15 mkr enligt Sven-Åke Eriksson (c) eller till 11 mkr enligt
Ove Wallberg (m) 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 Ove Wallbergs yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sex Ja-röster för Sven-Åke Erikssons yrkande mot sju Nej-röster
för Ove Wallbergs yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Ove
Wallbergs yrkande.
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Propositionsordning
12. I övrigt anta förslag till Budget 2006 och Verksamhetsplan för 20072008
Ordföranden ställer proposition på punkten 12 och finner den antagen.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta att Budget 2006 beräknas utifrån ett antagande att
Nordanstigs kommun har 9 809 invånare 1 november 2005.
2. Anta beräkningsgrund 2006-2008 utgörs av en
befolkningsminskning på 75 personer per år.
3. Anta följande förslag till taxor:
1. Höja avfallstaxan med 165 kronor/ton fr. o m 2006-01-01.
2. Höja taxan för insamling av hushållssopor med 7 % fr. o m
2006-01-01.
3. Höja taxan för slamtömning av externa brunnar med 20 %
fr. o m 2006-01-01.
4. Höja Va-taxans lägenhetsavgift med 100 kronor fr. o m
2006-01-01 (se budgetdokument).
5. Fastställa att taxor för färdtjänst ska vara 15 kronor högre än
X-Trafik AB:s zonindelade taxor samt att taxan ska följa
X-Trafiks höjningar. Nattaxa ska gälla mellan kl. 19:00-06:00.
4. Anta övergripande verksamhetsmål för fullmäktige:
1. Alla verksamheter, som kommunen ansvarar för, skall arbeta
för att ge medborgarna trygghet och visa respekt för individens
behov och önskemål.
2. Befolkningsutvecklingen skall vändas i positiv riktning.
3. Alla elever skall lämna grundskolan med godkända betyg.
4. Sjukfrånvaron skall minskas på kommunens arbetsplatser.
5. Kommunen ska arbeta för att Nordanstig ska ingå som en
kommun i en framtida Norrlandsregion.
5. Anta finansiella mål för fullmäktige:
1. Resultatet för varje år skall budgeteras så att resultat före
finansnettot från och med 2007 skall vara 4 % utav
skatteintäkter samt generella statsbidrag.
2. Investeringsvolymen skall ökas successivt för att år 2007 vara i
samma nivå som avskrivningarna.
3. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall successivt
förbättras för att år 2007 vara lägst 20 %.
4. Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna
skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
5. Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.
6. Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.
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6. Tilldela kommunstyrelsen som nämnd uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid. 16-20 i Budget 2006 samt
Verksamhetsplan 2007-2008. Det innebär 54 905 tkr i intäkter,
133 060 tkr i kostnader inklusive kapitalkostnader, summa
78 155 tkr i nettokostnader.
7. Tilldela utbildnings- och kulturnämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid. 21-24 i Budget 2006 samt
Verksamhetsplan 2007-2008. Det innebär 12 120 tkr i intäkter,
176 412 tkr i kostnader inklusive kapitalkostnader, summa
164 292 tkr i nettokostnader.
8. Tilldela omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid. 25-26 i Budget 2006 samt
Verksamhetsplan 2007-2008. Det innebär 60 710 tkr i intäkter,
217 615 tkr i kostnader inklusive kapitalkostnader, summa
156 905 tkr i nettokostnader.
9. Anta Verksamhetsplaner 2007-2008.
10. Anta ansvarsfördelning i Budget 2006 samt Verksamhetsplaner
2007-2008:
1. Kommunfullmäktige beslutar om respektive nämnds
uppdrag/mål samt resurstilldelning.
2. 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.
3. Förvaltningschefen kan inom löpande budgetår omfördela
uppdrag samt resurser inom respektive programpunkt om så
krävs för att uppfylla nämndens uttalade uppdrag.
11. Anta investeringsbudget 2006:
Nämnd

Investerings
objekt

Mindre
investeringar (**)

Totalt / nämnd

(tkr)
Kommunstyrelsen som
kommunstyrelse (*)

4 750

4 750

Kommunstyrelse som nämnd

6 000
300

VA reinvesteringar
Bredband
Tjärnvik
Utbildning & Kultur
Utemiljö skolor/förskolor
Bergsjö bibliotek
handikappanpassning mm

1 700
2 000
2 000
300
150
70

950
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240
20
100
25
45
1 300
300

Ärendehanteringssystem

1 000

Summa
12 100
900
13 000
*) = Investeringsutrymme för objekt inom Kommunstyrelsen, Utbildning & Kultur samt
Omsorg & Arbetsmarknad som kräver aktualisering som särskilt ärende till
kommunstyrelsen. Dessa objekt kräver investeringskalkyler som bifogas ärendet till
kommunstyrelsen inför beslut.
**) = Mindre investeringar av underhållskaraktär 300 tkr till vardera nämnd (KS, UK
och OA). Dock till ett värde av minst ½ basbelopp och en varaktighet av minst tre år.

12. I övrigt anta förslag till budget 2006 och verksamhetsplan för
2007-2008.
Reservation
Ledamöterna i socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet om
höjning av Va-taxa lägenhetsavgift i beslutets punkt 3.
Sven-Erik Sjölund (s) och Ulf Lövgren (s) reserverar sig mot beslutet
om fullmäktiges övergripande mål delpunkten 5 i beslutets punkt 4.

ÄRENDE 5

412/2005

Revidering av färdtjänstregler.
Trafikgruppen, utsedd av kommunstyrelsen, har sammanställt ett
förslag till reviderade färdtjänstregler.
Förslaget har remitterats till pensionärsorganisationerna och
handikapporganisationerna för yttrande. Trafikgruppen har
sammanställt remissyttrandena och lämnar ett förslag till beslut.
Historik
1. Trafikgruppen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
beslutar fastställa reviderade tillämpningsföreskrifter att gälla från 1
januari 2006. Bedömningen av färdtjänstärenden förs över till XTrafik från 1 januari 2006.
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2. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till
pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna.
Yttrande till kommunstyrelsen senast 1 november 2005
(kommunstyrelsens protokoll § 183/2005).
Beslutsunderlag
Trafikgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt tidigare
förslag med tillägg:
20 enkelresor till Hudiksvall eller Sundsvalls tätort skall vara kvar.
I tillämpningsföreskrifterna, under rubriken Arbetsresor, stryka
skrivningen och skall vara schemalagd.
I rubriken Begränsningar ändra andra meningen till Antalet resor kan
begränsas beroende på att sjukdomsbilden eller funktionshindrets art
ger resenären olika förutsättningar att nyttja kollektivtrafiken.
(Trafikgruppens anteckningar 2005-11-08).
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar att ärendet utvärderas efter 2 år.
Stig Eng (c) yrkar efter ett år.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs och sitt yrkande och
finner sitt yrkande om utvärdering efter 1 år antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Fastställa reviderade tillämpningsföreskrifter att gälla från 1 januari
2006 med tillägg:
20 enkelresor till Hudiksvall eller Sundsvalls tätort skall vara kvar.
I tillämpningsföreskrifterna, under rubriken Arbetsresor, stryka
skrivningen och skall vara schemalagd.
I rubriken Begränsningar ändra andra meningen till Antalet resor
kan begränsas beroende på att sjukdomsbilden eller
funktionshindrets art ger resenären olika förutsättningar att nyttja
kollektivtrafiken.
2. Bedömningen av färdtjänstärenden förs över till X-Trafik från
1 januari 2006. Utvärdering skall ske efter 1 år.
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414/2005

Förslag till tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst.
Trafikgruppen, utsedd av kommunstyrelsen, har sammanställt ett
förslag till tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst.
Förslaget har remitterats till pensionärsorganisationerna och
handikapporganisationerna för yttrande. Trafikgruppen har
sammanställt remissyttrandena.
Beslutsunderlag
1. Trafikgruppen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
beslutar fastställa tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst att gälla
från 1 januari 2006.
2. Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till
pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna.
Yttrande till kommunstyrelsen senast 1 november 2005
(kommunstyrelsens protokoll § 185/2005).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst att gälla från
1 januari 2006.

ÄRENDE 7
Ansökan om stöd under projektslut. LRC Lovisa.
Projektägaren LRC Lovisa, Lokalt resurscentrum för kvinnor i
Hudiksvall – Nordanstig, ideell förening ansöker om ett kortfristigt stöd
(lån) om 130 000 kronor fram till 30 september 2006 för att slutföra
projektet Plats Nordanstig. Tidigare har även projektledaren för projekt
Plats Nordanstig ansökt om samma kortfristiga lån räntefritt.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen avslår ansökan från
LRC Lovisa om kortfristigt lån på 130 000 kr. Bevilja LRC Lovisa
tidsbegränsad kommunal borgen för en kortfristigt lån på 100 000 kr
under tiden 2005-12-08 – 2006-12-31 under förutsättning att LRC
Lovisa beviljas ovanstående lån av Hudiksvalls Sparbank. Därefter kan
ingen förlängning av den kommunala borgen förväntas. Uppdra till
firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen (Thord
Wannbergs och Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2005-12-08).
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Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå ansökan från LRC Lovisa om kortfristigt lån på 130 000 kr.
2. Bevilja LRC Lovisa tidsbegränsad kommunal borgen för ett
kortfristigt lån på 100 000 kronor under tiden 2005-12-08 –
2006-12-31 under förutsättning att LRC Lovisa beviljas
ovanstående lån av Hudiksvalls Sparbank. Därefter kan ingen
förlängning av den kommunala borgen förväntas.
3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.

ÄRENDE 8

214/2004

Utveckling av Tjärnviks industriområde.
Kommunstyrelsen har tidigare informerats om lägesbeskrivningen för
projektets fortgång när det gäller utvecklingen av Tjärnviks
industriområde. I projektet ingår en utbyggnad av väg inom en
femårsperiod. För det krävs det att kommunen tillsammans med
industrierna lånar ut sammanlagt åtta miljoner kronor till Vägverket som
senare betalas tillbaka.
Kommunstyrelsen har att föreslå fullmäktige att bevilja utlåning av
medel till Vägverket fram till år 2007 för utbyggnad av väg i Tjärnviks
industriområde samt att inarbeta utlåningskostnaden i budget för 2006.
Historik
1. Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig positiv till att låna ut 2 mkr
till Vägverket fram till år 2007 för utbyggnad av väg i Tjärnviks
industriområde. Lånet ska finansieras inom koncernen. Uppdra till
ledningskontoret att utarbeta en projektansökan för
Tjärnviksprojektet där kommunen står som ägare. Ansökan ska
presenteras för kommunstyrelsen i augusti år 2004 för
godkännande (kommunstyrelsen protokoll § 92/2004).
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2. Godkänna ansökan om projekt för miljöanpassad
transportknutpunkt i Norrhälsingland. Avtalet ska medföra att
medfinansiärdelen av eventuella överkostnader delas av övriga
aktörer. Uppdra till kommunchef Thord Wannberg och Stig Eng (c)
att söka investeringsstöd från länsstyrelsen med minst 2 miljoner
kronor. Inarbeta driftkostnaden på 2 miljoner kronor i 2006 år
budget (kommunstyrelsens protokoll § 144/2004).
3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till ekonomichef Margareta
Tamm Persson att verkställa utlåningen av högst 2 mkr till
Vägverket fram till år 2007 för utbyggnad av väg i Tjärnviks
industriområde samt att inarbeta utlåningskostnaden i budget för
2006 (kommunstyrelsens protokoll § 165/2005).
Beslutsunderlag
Kommunchef Thord Wannberg och ekonomichef Margareta Tamm
Persson föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar uppdra till
kommunchef samt ekonomichef att upprätta lånehandlingar (räntefritt)
utifrån av alla parter godkänt avtal. Uppdra till ekonomichef att utbetala
enligt upprättad lånehandling (Thord Wannbergs och Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2005-11-28).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Uppdra till kommunchef samt ekonomichef att upprätta
lånehandlingar (räntefritt) utifrån av alla parter godkänt avtal.
2. Uppdra till ekonomichef att utbetala enligt upprättad lånehandling.

ÄRENDE 9

328/2005

Närvärme Bergsjö.
Kommunstyrelsen har tidigare i § 168/2004 givit Stig Eng (c) och
kommunchef Thord Wannberg uppdraget att tillsammans med Teknik &
Produktion förhandla med Mellanskog om operatörsrollen i framtiden.
Historik
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Stig Eng (c) och kommunchef
Thord Wannberg att fortsätta förhandlingarna med Mellanskog
(kommunstyrelsens protokoll § 96/2005).

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2005-12-09

14 (17)

FORTS. ÄRENDE 9
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord
Wannberg att genomföra en teknisk och ekonomisk utredning av
utbyggnad med en kompletterande anläggning, så kallad satellit.
Ärendet redovisas på kommunstyrelsens möte i november. I övrigt
godkänna informationen med uppdrag att fortsätta förhandlingarna
(kommunstyrelsens protokoll § 163/2005).
3. Kommunstyrelsen informeras om att förhandlingar med Mellanskog
Bränsle AB genomförs under november 2005 med bl.a. behandling
av förslag till avtal om övertagande och godkänner informationen
(kommunstyrelsens § 234/2005).
Beslutsunderlag
Kommunchef Thord Wannberg och Stig Eng (c) föreslår följande:
1. Nordanstigs Kommun övertar ansvaret för driften av
värmeanläggningen fr.o.m. 20060101.
2. Nordanstigs Bostäder fortsätter som tidigare med driftansvaret för
värmecentralen.
3. Mellanskogs Bränsle AB erlägger som ersättning till Nordanstigs
Kommun 1 189 tkr på tillträdesdagen.
4. Nordanstigs kommun erlägger 314 tkr för övertagande av
anläggningstillgångar.
5. Kommunen erlägger som köpeskilling för lager( trädbränslen, olja,
m.m.) och inventarier ett belopp som efter inventering fastställes på
tillträdesdagen av parterna.
6. Utsedda förhandlare föreslår kommunstyrelsen godkänna förslaget
till överenskommelse och upprätta avtal (Stig Engs och
kommunchef Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2005-11-24).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Nordanstigs Kommun övertar ansvaret för driften av
värmeanläggningen fr.o.m. 20060101.
2. Nordanstigs Bostäder fortsätter som tidigare med driftansvaret för
värmecentralen.
3. Mellanskogs Bränsle AB erlägger som ersättning till Nordanstigs
Kommun 1 189 tkr på tillträdesdagen.
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4. Nordanstigs kommun erlägger 314 tkr för övertagande av
anläggningstillgångar.
5. Kommunen erlägger som köpeskilling för lager( trädbränslen, olja,
m.m.) och inventarier ett belopp som efter inventering fastställes på
tillträdesdagen av parterna.
6. Utsedda förhandlare föreslår kommunstyrelsen godkänna förslaget
till överenskommelse och upprätta avtal.

ÄRENDE 10

401/2005

Köp av fastigheten Hassela-Berge 19:1 i Hassela.
Vägverket har erbjudit kommunen att köpa mark som vägverket inte
behöver för sin verksamhet.
Fullmäktige har i § 54/2005 beslutat att av Vägverket köpa
fastigheterna Bergsjö Kyrkby 5:7, Bergsjö Berge 4:5 samt Gnarps Böle
1:31 för en fastställd köpesumman av 975 kronor.
Vägverket erbjuder nu kommunen att köpa ännu en fastighet,
fastigheten Hassela-Berge 19:1i Hassela. Kostanden för denna
fastighet ingår i priset för de övriga tre fastigheterna.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Av Vägverket köpa fastigheten Hassela-Berge 19:1 i Hassela.
2. Uppdra till teknik och produktion att upprätta köpehandlingar.
3. Köpet ingår i tidigare fastighetsköp av fastigheterna Bergsjö Kyrkby
5:7, Bergsjö Berge 4:5 och Gnarps Böle 1:31 som fullmäktige
tidigare beslutat (54/2005), och medför ingen ökad kostnad för
kommunen.
4. Uppdra till kommunens firmatecknare att underteckna
köpehandlingarna.
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515/2005

Sammanträdesdatum 2006.
Kommunstyrelsen ska fastställa sammanträdesdagar för 2006.
Ordförandena i kommunstyrelsen och fullmäktige har sammanställt ett
förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa följande datum för sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
under 2006:
19 januari
16 februari
16 mars
20 april
18 maj
15 juni
7 september
12 oktober
9 och 30 november
9 februari och 5 oktober planeras halvdagssammanträde för
visionsdiskussioner.
Uppdra till presidiet att återkomma med en planering för
kommunstyrelsens verksamhetsår 2006.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa följande datum för sammanträdesdagar för fullmäktige under
2006:
6 februari
6 mars
3 april
12 juni
25 september
30 oktober
27 november
18 december
Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning och
Sundsvalls Tidning.
Uppdra till presidiet att återkomma med en planering för fullmäktiges
verksamhetsår 2006.
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