NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 8 maj 2006 kl. 19:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Information om kommunalt samverkansorgan.

4.

Årsredovisning 2005 för Stiftelsen ErskMatsgården.

129/2006

5.

Årsredovisning 2005 och koncernredovisning
2005.

128/2006

6.

Nämndernas bokslut 2005.

7.

Tilläggsbudget investeringar 2006.

8.

VA-samverkan.

496/2005

9.

Alkohol- och drogpolitiskt program.

454/2005

10.

Ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB.

35/2005

11.

2005 års kvalitetsredovisning för förskola och
grundskola i Nordanstigs kommun.

80/2006

12.

Årsredovisning 2005 för Inköp Hälsingland.

138/2006

13.

Priskampanj kommunala tomter.

140/2006

14.

Ersättning till valförrättare.

15.

Motion om barnomsorgscheck.

505/2005

16.

Redovisning ej avslutade motioner.

139/2006

17.

Information.

28/2006

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: Ove Wallberg (m) och Britt Sjöberg (s).

ÄRENDE 2

28/2006

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

ÄRENDE 3
Information om kommunalt samverkansorgan.
Styrelsen för Gävleborgs Kommuner och Landsting har beslutat
undersöka möjligheterna att skapa ett Kommunalt Samverkansorgan
(KSO) i länet från 1 januari 2007. Bakom denna ambition finns
erfarenheterna av ett bra samarbete mellan kommuner och landsting.
För att stimulera och skapa en hållbar regional tillväxt och utveckling
behöver länets kommuner och landsting ett KSO som av statsmakterna
är godkänd företrädare för folkviljan och medborgarna i länet.
Bildandet av ett KSO innebär bland annat att vissa statliga
verksamheter förs över från länsstyrelsen till KSO.
Att bilda ett KSO redan 1 januari 2007 förutsätter kommunernas och
landstingets positiva ställningstagande senast i augusti 2006.
Stig Eng (c) informerar och fullmäktige har möjlighet till debatt i
ärendet.

ÄRENDE 4

129/2006

Årsredovisning 2005 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Stiftelsen Ersk-Matsgården har sammanställt årsredovisning och
verksamhetsberättelse för 2005.
Stiftelsen redovisar ett negativt resultat med 19 731 kronor.
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FORTS. ÄRENDE 4
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att styrelsen för stiftelsen får i uppdrag att
till kommunstyrelsens möte i juni redovisa ett förslag till åtgärdsplan för
att stiftelsen ska kunna redovisa ett positivt resultat.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården att till
kommunstyrelsens möte i juni redovisa ett förslag till åtgärdsplan för att
stiftelsen ska kunna redovisa ett positivt resultat.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2005 för Stiftelsen Ersk-Matsgården och
fastställa resultaträkning och balansräkning.

ÄRENDE 5

128/2006

Årsredovisning 2005 och koncernredovisning 2005.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsredovisning och
koncernredovisning för år 2005 för Nordanstigs kommun. Ekonomichef
Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Kommunen redovisar ett positivt resultat med 13 363 tkr vilket är
6 055 tkr mer än budgeterat.
Redaktionella ändringar redovisas på sidorna 11 och 13 i
årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige
godkänner årsredovisning 2005 och koncernredovisning 2005 för
Nordanstigs kommun (budgetberedningens protokoll § 2/2006).
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar att kommunstyrelsen beslutar införa tillägg
enligt skrivelse i protokollet för årsredovisningen 2005. (bilaga)
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar avslag på Ove Wallbergs yrkande.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på budgetberedningens förslag att
föreslår fullmäktige att godkänna årsredovisning 2005 och
koncernredovisning 2005 för Nordanstigs kommun och finner det
antaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på Ove Wallbergs och SvenÅke Erikssons yrkanden och finner Sven-Åke Erikssons yrkande
antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Sven-Åke Erikssons avslagsyrkande röstar Ja.
Den som stöder Ove Wallbergs yrkande röstar Nej.
Med åtta Ja-röster för Sven-Åke Erikssons avslagsyrkande mot två
Nej-röster för Ove Wallbergs yrkande beslutar kommunstyrelsen avslå
Ove Wallbergs yrkande. Tre ledamöter avstod från att rösta (se
omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2005 och koncernredovisning 2005 för
Nordanstigs kommun.
Reservation
Ove Wallberg (m) och Håkan Larsson (m) reserverar sig mot beslutet
till förmån för Ove Wallbergs yrkande.
Ajournering
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 10:20-10:25 för politiska
överläggningar.

ÄRENDE 6
Nämndernas bokslut 2005.
Utbildnings- och kulturnämndens och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens bokslut 2005 redovisas som information i
kommunstyrelsen.
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FORTS. ÄRENDE 6
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att kommunstyrelsen meddelar fullmäktige
att nämnderna och kommunstyrelsen uppfyllt de uppställda
ekonomiska målen och verksamhetsmålen för 2006 utan anmärkning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kommunstyrelsens information om att utbildnings- och
kulturnämnden, omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och
kommunstyrelsen uppfyllt de uppställda ekonomiska målen och
verksamhetsmålen för 2006 utan anmärkning.

ÄRENDE 7
Tilläggsbudget investeringar 2006.
Verksamheterna har inkommit med äskanden om att överföra ej
nyttjade medel på beslutade investeringar 2005. En del projekt är
påbörjade med inte avslutade, en del är ännu inte påbörjade.
Beslutsunderlag
Budgetberedningens protokoll § 4/2006.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Överföra de projektmedel som beviljas 2005 men ännu inte avslutats:
Kommunstyrelsen som nämnd
Reinvesteringar
Nytt lönesystem
Markinköp
Mellanfjärdens AR-verk
Förstudie Sörfjärden
IT infrastrukturutbyggnad

18 021
141 664
120 000
391 232
200 000
1 577 584
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Utbildnings- och kulturnämnden
Reinvesteringar
Utredning förskole- och skollokaler
Anpassning, Ilsbo skola

-8
84 000
106 000

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
IT-baserat verksamhetsstöd
Reinvesteringar
Patienttelefoner Bållebo

500 000
40 882
116 417

ÄRENDE 8

496/2005

VA-samverkan.
Kommunstyrelsen har tidigare uppdragit till Teknik och Produktion att
utreda samverkan för vatten- och avloppsverksamheten.
Förslag till va-samverkan i bolagsform mellan Sundsvalls, Timrå och
Nordanstigs kommuner har utarbetats.
Historik
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdrag till kommunchef Thord
Wannberg och VA-chef Kaj Engström att fortsätta förhandlingarna
om samarbete med MittSverige Vatten. Återkomma till
kommunstyrelsen med kalkyler och effektanalys med inriktning på
samverkan från och med 1 januari 2007 (kommunstyrelsens
protokoll § 135/2005).
2. VA-chef Kaj Engström föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge
Teknik och produktion i uppdrag att fortsätta arbetet med
genomförande av samverkan med MittSverige Vatten AB, att
upprätta erforderliga avtal och att vidtaga andra åtgärder enligt
tjänsteutlåtandet. Datum för samgåendet föreslås till 1 september
2006 (Kaj Engströms tjänsteutlåtande 2005-10-26).
3. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Teknik och produktion att
fortsätta arbetet med genomförande av samverkan med MittSverige
Vatten AB. Upprätta erforderliga avtal och att vidtaga andra
åtgärder enligt Kaj Engströms tjänsteutlåtande 2005-10-26. Datum
för samgåendet föreslås till 1 september 2006 (kommunstyrelsens §
229/2005).
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FORTS. ÄRENDE 8
4. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord
Wannberg att till nästa kommunstyrelsemöte presentera ett förslag
till beslut. Inriktningen ska vara att Nordanstigs kommun köper
mellan 2 och 5 % av aktierna i MittSverige Vatten AB
(kommunstyrelsens protokoll § 2006-04-16).
Beslutsunderlag
1. VA-chef Kaj Engström föreslår att kommunstyrelsen beslutar ingå
va-samverkan med MittSverige Vatten AB där ingående kommuner
idag är Sundsvall och Timrå kommuner. Att kommunstyrelsen
föreslår att fullmäktige beslutar enligt bilagda beslutsunderlag. Att
Nordanstigs kommun köper 2 % av aktierna i MittSverige Vatten
AB. Att datumet för samgåendet skall vara 2007-01-01 (Kaj
Engströms tjänsteutlåtande 2006-04-07).
2. MBL-förhandlingar enligt § 11 med personalbilaga över berörd
personal har utförts med samtliga fackförbund i centrala
samverkansgruppen 2006-04-19. Centrala samverkansgruppen har
inget att erinra mot förslaget.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till Kaj Engströms förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna förslaget till va-samverkan i bolagsform mellan
Sundsvall, Timrå och Nordanstigs kommuner i enlighet med PM
2006-03-01.
2. Uppdra åt kommunstyrelsen att bilda ett aktiebolag med firma
”Nordanstigs Vatten Aktiebolag” med ett aktiekapital om
100 000 kronor och med bolagsordning som överensstämmer med
bilaga 3 till PM 2006-03-01.
3. Bevilja kommunstyrelsen ett anslag på 110 000 kronor för
tecknande av aktier i Nordanstigs Vatten AB (u.b) och för kostnader
i samband med bolagsbildningen att täckas av medel som upptagits
i kommunens investeringsbudget.
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FORTS. ÄRENDE 8
4. Bemyndiga kommunstyrelsen att, träffa avtal med Nordanstig
Vatten AB (u.b.) om överlåtelse av fastigheter, anläggningar och
ledningar för va-verksamhet som redovisats i förteckning som
fogats till PM 2006-03-01 av kommunstyrelsen ävensom medverka
till att avtal träffas mellan Nordanstigs kommun och Nordanstig
Vatten AB (u.b.) efter skriftligt medgivande av Nordanstigs
Ekoteknik KB beträffande övriga fastigheter, anläggningar och
ledningar för va-verksamheten.
5. Godkänna att Nordanstig Vatten AB (u.b) köper 100 aktier i
MittSverige Vatten AB av Timrå Vatten AB mot en köpeskilling
motsvarande aktiernas nominella värden.
6. Förklara sig inte ha något att erinra mot att Nordanstig Vatten AB
(u.b) träffar aktieägaravtal med Sundsvall Vatten AB och Timrå
Vatten AB i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 2 till PM
2006-03-01.
7. Va-verksamhetsdrivande personal inom Nordanstigs kommun
bereds tillfälle att övergå till anställning i MittSverige Vatten AB.
8. Bemyndiga kommunstyrelsen att verkställa slutliga uppgörelser
mellan kommunen och Nordanstig Vatten AB (u.b).
9. Uppmana Nordanstig Vatten AB (u.b) att i sitt namn hos
länsstyrelsen ansöka om allmänförklaring av de allmänna vaanläggningarna inom Nordanstig.
10. Uppdra åt kommunstyrelsen att i övrigt träffa de avtal och vidtaga
de åtgärder som erfordras vid överförande av va-verksamheten
Nordanstig Vatten AB (u.b) och MittSverige Vatten AB.
11. Samgåendet ska gälla från och med 2007-01-01.

ÄRENDE 9

454/2005

Alkohol- och drogpolitiskt program.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har utarbetat ett förslag till
Alkohol- och drogpolitiskt program.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att fullmäktige
beslutar anta förslag till alkohol- och drogpolitiskt program för
Nordanstigs kommun (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
protokoll § 2006-03-13).
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FORTS. ÄRENDE 9
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till alkohol- och drogpolitiskt program för Nordanstigs
kommun.

ÄRENDE 10

35/2005

Ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB.
Ägardirektiven för Nordanstigs Bostäder AB ska ses över.
Kommunstyrelsen har utsett en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta
ett förslag till reviderat ägardirektiv. Arbetsgruppen har bestått av SvenÅke Eriksson (c), Bengt-Ola Olsson (s) och Peter Fagerhov (kd) med
uppdrag att utarbeta ett förslag till reviderat ägardirektiv för Nordanstigs
Bostäder AB.
Arbetsgruppen har lämnat ett förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till nytt ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB.

ÄRENDE 11

80/2006

2005 års kvalitetsredovisning för förskola och grundskola i
Nordanstigs kommun.
Utbildnings- och kulturförvaltningen har upprättat kvalitetsredovisning
för förskole- och skolverksamheten i Nordanstigs kommun.
Redovisningen följer förordningen om kvalitetsredovisning (SFS
2005:609).
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FORTS. ÄRENDE 11
Historik
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar godkänna upprättad
kvalitetsredovisning för år 2005. Uppdra till utbildnings- och
kulturchefen att komplettera redovisningen med presenterat tillägg
samt att införa motsvarande beskrivning av de personella resurserna
för IV-programmet. Komplettera redovisningen med en beskrivning av
invandrade elevers situation i skolan (utbildnings- och kulturnämndens
protokoll § 27/2006).
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden föreslå kommunfullmäktige att i
samband med Bokslut 2005 fastställa kvalitetsredovisningen med
gjorda tillägg. Kvalitetsredovisningen utgör också
verksamhetsberättelse för Nordanstigs kommuns förskola, skola och
fritidshem (utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 27/2006).
Kommunstyrelsens beslut
Använda kvalitetsredovisningen som diskussionsunderlag vid
kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna upprättad kvalitetsredovisning för år 2005.

ÄRENDE 12

138/2006

Årsredovisning 2005 för Inköp Hälsingland.
Kommunalförbundet Inköp Hälsingland har lämnat årsredovisning för
2005 för godkännande.
Revisorerna har granskat Kommunalförbundet Inköp Hälsinglands
verksamhet och räkenskaper för år 2005 och tillstyrker att
årsredovisning godkänns samt att förbundsdirektionen beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna årsredovisning 2005 för Kommunalförbundet Inköp
Hälsingland.
2. Bevilja Kommunalförbundet Inköp Hälsingland ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2005.
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140/2006

Priskampanj kommunala tomter.
Stocka Byutveckling har inkommit med en begäran om att kommunen
liksom 2005, erbjuder kommunägda tomter i Stocka till försäljning för
999 kronor under våren/sommaren med kulmen under
Nordanstigsmässa i höst.
Svar önskas senast 30 april.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Marknadsföra kommunens tomter till försäljning för ett kampanjpris
på 999 kronor per tomt under tiden 1 juli 2006 – 30 september
2006.
2. Som regelverk för kampanjens förutsättningar vid bebyggelse anta
följande:
Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra ett för permanent
bruk avsett bostadshus. Köparen får inte utan kommunens
medgivande överlåta fastigheten innan byggnadsskyldigheten har
fullgjorts. Denna skyldighet skall anses fullgjord när bostadshuset är
färdigt för inflyttning.
Om köparen inte inom två år från tillträdesdagen har fullgjort
byggnadsskyldigheten eller om köparen innan denna fullgjorts utan
kommunens medgivande överlåter fastigheten har kommunen rätt
till ett vite på 55 000 kronor.
Kommunstyrelsen kan medge skälig tidsförlängning vid försening av
skäl som kan godtas av kommunen. Parterna skall därvid träffa ett
skriftligt avtal angående den nya tidsfristen.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att besluta om fördelningssätt vid flera
intressenter på samma fastighet.

ÄRENDE 14
Ersättning till valförrättare.
Valnämnden har utarbetat ett förslag till höjning av ersättning till
valförrättare i Nordanstigs kommun.
Nämnden föreslår att arvodena höjs med 200 kronor för förrättare i
vallokal, med 100 kronor för förrättare på röstmottaningsställen samt att
arvodet för extra hjälp höjs från 80 kronor/timme till 90 kronor/timme.
Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll § 4/2006.
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FORTS. ÄRENDE 14
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande arvoden för valförrättare från och med valåret 2006:
Stora distrikt (öppet 9-12 timmar)
(Ilsbo, Jättendal, Bergsjö, Hassela, Gnarp, Harmånger)
Ordförande
Vice ordförande
Övriga ledamöter

1 800 kronor
1 700 kronor
1 400 kronor

Små distrikt (öppet 7 timmar)
(Älgered, Stocka, Strömsbruk)
Ordförande
Vice ordförande
Övriga ledamöter

1 400 kronor
1 300 kronor
1 000 kronor

Röstmottagningsställen (öppet 2-3 timmar)
(Institutionsröstning)
Ordförande
Vice ordförande

ÄRENDE 15

600 kronor
600 kronor

505/2005

Motion om barnomsorgscheck.
Anna-Lena Arousell-Berglund (kd) och Peter Fagerhov (kd) har lämnat
en motion där de föreslår att kommunen inför en barnomsorgscheck för
att öka valfriheten inom barnomsorgen. Vidare föreslår de att
familjedaghem ska få bedrivas med egna barn och/eller andras samt
att dagbarnvårdare för sina egna förskolebarn har rätt till check
motsvarande om omsorgstid på 34 timmar/vecka och för sina skolbarn
rätt till check motsvarande 10 timmar/vecka om barnet har plats i det
egna hemmet.
Historik
1. Fullmäktige beslutar lämna motionen till utbildnings- och
kulturnämnden för utredning (fullmäktiges protokoll § 72/2005).
2. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att motionen avslås på
grund av det oklara rättsläget (utbildnings- och kulturnämndens
protokoll § 5/2006).

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2006-04-26

14 (15)

FORTS. ÄRENDE 15
3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till utbildnings- och
kulturnämnden för vidare utredning med beaktande av de inkomna
namninsamlingarna samt om rättsläget har förändrats
(kommunstyrelsens protokoll § 26/2006).
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige avslår motionen
om barnomsorgscheck, eftersom rättsläget inte har förändrats sedan
frågan senast behandlades (utbildnings- och kulturnämndens protokoll
§ 36/2006).
Yrkanden
Monica Olsson (s) yrkar bifall till utbildnings- och kulturnämndens
förslag.
Stig Eng (c) yrkar bifall till utbildnings- och kulturnämndens förslag med
tillägget: Familjedaghem får bedrivas med egna barn och andras barn.
Sven-Erik Sjölund (s) yrkar avslag på Stig Engs tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Monica Olssons yrkande om
bifall till utbildnings- och kulturnämndens förslag och finner det antaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på sitt tilläggsyrkande och
Sven-Erik Sjölunds avslagsyrkande och finner sitt tilläggsyrkande
antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen antar följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs tilläggsyrkande röstar Ja.
Den som stöder Sven-Erik Sjölunds avslagsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster för Stig Engs tilläggsyrkande mot sex Nej-röster för
Sven-Erik Sjölunds avslagsyrkande beslutar kommunstyrelsen enligt
Stig Engs tilläggsyrkande.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen om barnomsorgscheck.
2. Familjedaghem får bedrivas med egna barn och andras.
3. Motionen är därmed besvarad.
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FORTS. ÄRENDE 15
Reservation
Monica Olsson (s), Sven-Erik Sjölund (s), Stig Jonsson (s), Ulf
Lövgren (s) och Bengt-Ola Olsson (s) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 16

139/2006

Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisning av ej avslutade motioner.

ÄRENDE 17
Information.

