NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen Harmånger

Tid:

Måndag 27 september 2004 kl. 19:00.

1.

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

2.

Interpellation om kommunhuset i Harmånger.

244/2004

3.

Bredbandsutbyggnad.

363/2004

4.

Prospekt - aktier Norrsken AB.

480/2003

5.

Installation av IP-telefoni i Harmångers skolor och
förskolor.

311/2004

6.

Omfördelning av medel i budget 2004 för
vårdöverenskommelsen.

364/2004

7.

Ansökan om borgen från Morängsvikens Hamn
ekonomiska förening.

231/2004

8.

Ledningsplan och informations- /beredskapsplan
för Nordanstigs kommun.

190/2004

9.

Trygghetsplan/verksamhetsplan för 2004-2006.

127/2004

10.

Motion om placering av kommunens
informationstavlor efter E4.

610/1999

11.

Motion om byggnadsregler för strandnära
bebyggelse.

73/2002

12.

Årsredovisning 2003 för Inköp Hälsingland.

259/2004

13.

Årsredovisning 2003 för Kommunalförbundet SAM. 308/2004

14.

Granskning av årsredovisning 2003 för
kommunens fonder.

15.

Information.

312/2004
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ÄRENDE 1
Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets
justering.

ÄRENDE 2

244/2004

Interpellation om kommunhuset i Harmånger.
Ivar Broberg (fp) har lämnat in en interpellation ställd till
kommunchefen. Interpellationen innehåller frågor om avtal, hyra,
rättigheter och nyttjanderätt för gamla kommunhuset i Harmånger.
Fullmäktiges beslut
Interpellationen besvaras på fullmäktiges nästa sammanträde.

ÄRENDE 3

363/2004

Bredbandsutbyggnad.
Kommunstyrelsen beslutade i § 48/2001 att anta en IT-infrastrukturplan
för utbyggnad av infrastruktur för digital kommunikation med hög
hastighet, så kallt bredband.
En av teknikerna för att erbjuda bredband till privatpersoner och företag
är att nyttja det befintliga kopparnätet samt telestationer. Denna lösning
kallas idag för ADSL-anslutning.
Fördelen med ADSL gentemot de alternativa lösningarna med fiber
eller radio är att antalet presumtiva kunder är hög i förhållandet till
investeringens storlek, och att de flesta hushåll idag har ett
telefoniabonnemang vilket krävs för att kunna ansluta till ADSL.
Som första etapp i utbyggnaden föreslås att 14 orter (telestationer)
byggs ut med ADSL utrustning.
Kostnaden för utbyggnaden är 8 mkr.
Statlig finansiering samt EU-medel kommer att sökas för projektet.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2004-09-16

4 (4)

FORTS. ÄRENDE 3
Teknisk samordnare Göran Norling föredrar ärendet och berör följande
punkter:
Nuvarande driftsituation
Ledningsfunktion
Referensgrupp
Försäljning och marknadsföring
Beslutsunderlag
Teknisk samordnare Göran Norling föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att bygga ut 14 telestationer for att erbjuda ADSL, samt att
anvisa medel för utbyggnaden (se Göran Norlings tjänsteutlåtande
2004-09-07).
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar att Håkan Larsson (m) och Kristian
Berggren (v) ska ingå i referensgruppen för bredbandsutbyggnaden.
Stig Eng (c) yrkar att Anders Larsson, Hudiksvall ska ingå i
referensgruppen som konsult.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Ove Wallbergs yrkanden
och finner dem antagna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att ta fram ett förslag till
tydligare delegationsordning som passar nuvarande driftssituation.
2. Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att ta fram förslag till
samarbetspartner för driftorganisationen.
3. Bilda en referensgrupp för bredbandsutbyggnaden där följande
personer ska ingå:
Håkan Larsson (m) och Kristian Berggren (v) som förtroendevalda.
Anders Larsson, Hudiksvall, som konsult, samt Thord Wannberg,
Bia Larsson och Göran Norling som tjänstemän. Göran Norling
utses som sammankallande.
4. Uppdra till referensgruppen att utreda organisationsförslaget och
återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning.
5. Uppdra till Teknik & Produktion att påbörja planeringsprocessen
snarast.
6. Uppdra till ekonomichef Margareta Tamm Persson att inför
fullmäktiges möte utarbeta ett förslag till finansieringsplan.
7. Bygga ut 14 telestationer for att erbjuda ADSL.
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FORTS. ÄRENDE 3
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anvisa medel enligt ekonomichef Margareta Tamm Perssons förslag
för utbyggnad av 14 telestationer för att kunna erbjuda ADSL.

ÄRENDE 4

480/2003

Prospekt - aktier Norrsken AB.
Kommunalförbundet SAM har presenterat ett prospekt för
aktieförsäljning av kommunalförbundets aktier till kommunerna i
Gävleborgs län samt Landstinget Gävleborg.
Norrsken AB är en oberoende regional operatör vars mål är att göra ITkommunikation tillgänglig till lågt pris och hög kvalitet. Norrsken verkar
operatörsoberoende för regionalutveckling mot kundsegmenten
operatörer, offentlig förvaltning samt företag som verkar på flera orter.
Kommunstyrelsen har i § 26/2004 beslutat acceptera SAM:s
erbjudande enligt bifogat prospekt under följande förutsättningar:
1. Länets samtliga kommuner och landstinget accepterar erbjudandet.
2. Landstinget blir kund hos Norrsken AB så snart det är möjligt med
hänsyn till gällande avtal.
3. Kommunens borgensåtagande gentemot kommunalförbundet SAM
minskar med 85 tkr.
4. Anslå 84 650 kronor för ändamålet ur investeringsbudgeten 2004.
Björn Jonsson, vd i Norrsken AB, besöker kommunstyrelsen och
informerar om utvecklingen.
Kommunstyrelsens beslut
Upphäva kommunstyrelsens beslut § 26/2004.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Nordanstigs kommun accepterar kommunalförbundet SAM:s
erbjudande enligt bifogat prospekt under följande förutsättningar:
1. Länets samtliga kommuner och landstinget accepterar erbjudandet.
2. Kommunens borgensåtagande gentemot kommunalförbundet SAM
minskar med 85 tkr.
3. Anslå 84 650 kronor för ändamålet ur investeringsbudgeten 2004.
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311/2004

Installation av IP-telefoni i Harmångers skolor och förskolor.
Utbildnings- och kulturnämnden har på sammanträdet i augusti 2004
behandlat behovet av förändringar inombefintlig växel på förskolan och
skolan i Harmånger.
Historik
1. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att ge ordföranden och
förvaltningschefen uppdrag att utarbeta förslag till finansiering och
skyndsamt aktualisera frågan hos kommunstyrelsen för beslut (se
utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 95/2004).
2. Utbildningschef Berndt Nordberg föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att godkänna investeringen och föreslagen finansiering (se
Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande 2004-08-12).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Finansiera installation av IP-telefoni i Harmångers skolor och förskolor
enligt följande:
40 000 kronor ut utbildnings- och kulturnämndens investeringsmedel.
60 000 kronor ur kommunstyrelsens investeringsmedel.
100 000 kronor ur utbildnings- och kulturnämndens driftsbudget.

ÄRENDE 6

364/2004

Omfördelning av medel i budget 2004 för vårdöverenskommelsen.
Socialchef Ann-Christine Pettersson och utbildnings- och kulturchef
Berndt Nordberg har sammanställt fördelningen av budget för
vårdöverenskommelsens andel av generella statsbidraget 2004, totalt
1 309 tkr (nationella handlingsplanen).
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FORTS. ÄRENDE 6
Följande fördelning föreslås:
Omsorg och arbetsmarknad tilldelas 1 097 500 kronor för insatser i
samarbetsprojekt med utbildning och kultur samt landstinget avseende
kurator i primärvården,
förstärkning av ungdomsmottagning med barnmorska,
kompetensutveckling m.m.,
psykisk ohälsa vuxna samt
primärvård och äldrevård.
Utbildning och kultur tilldelas 211 500 kronor för insatser i
samarbetsprojekt med omsorg och arbetsmarknad samt lanstinget
avseende
mobil familjecentral,
föräldracirkel samt
kompetensutveckling m.m.
Beslutsunderlag
Socialchef Ann-Christine Pettersson, utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordberg samt ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att
kommunstyrelsen godkänner fördelning av budget avseende
vårdöverenskommelsens (nationella handlingsplanen) andel av
generella statsbidraget 2004, totalt 1 309 tkr. Omsorg och
arbetsmarknad tilldelas 1 097 500 kronor och utbildning och kultur
tilldelas 211 500 kronor (se skrivelse 2004-09-07).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fördela budget för vårdöverenskommelsens andel av generella
statsbidraget 2004, totalt 1 309 tkr enligt följande:
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden tilldelas 1 097 500 kronor
Utbildnings- och kulturnämnden tilldelas 211 500 kronor.

ÄRENDE 7

231/2004

Ansökan om borgen från Morängsvikens Hamn ekonomiska
förening.
Morängsviken Hamn ekonomisk förening ansöker om kommunal
borgen för checkräkningskredit om totalt 500 tkr i Handelsbanken,
Gnarp. Föreningen kommer att genomföra ett hamnprojekt för att
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FORTS. ÄRENDE 7
återsälla Morängsviken till segelbart djup. Badstrand, båtbryggor och
en vågbrytande pir ger möjlighet till ett 30-tal båtplatser.
Ordföranden i Morängsviken Hamn ekonomisk förening, Torbjörn Mård,
besöker kommunstyrelsen och berättar om föreningens planer med
projektet.
Historik
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att
kommunstyrelsen beviljar Morängsviken Hamn ekonomisk förening
tidsbegränsad kommunal borgen för en checkräkningskredit på 500
tkr under tiden 2005-01-01 till 2006-12-31 under förutsättning att
Morängsviken Hamn ekonomisk förening beviljas finansiering av
hamnprojekt via mål 2 och bidrag av länsstyrelse och
länsarbetsnämnd. Därefter kan ingen förlängning av den
kommunala borgen förväntas. Uppdra till firmatecknarna att
underteckna borgensförbindelsen (se Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2004-05-06).
2. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
ekonomichefen för vidare utredning. Representant för
Morängsvikens Hamn ekonomisk förening inbjudes att närvara när
ärendet behandlas i kommunstyrelsen. Ärendet tas upp på
kommunstyrelsens nästa sammanträde (se kommunstyrelsens
protokoll § 121/2004).
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar bifall till ekonomichefens tjänsteutlåtande om
beviljan av borgen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja Morängsviken Hamn ekonomisk förening tidsbegränsad
kommunal borgen för en checkräkningskredit på 500 tkr under tiden
2005-01-01 till 2006-12-31 under förutsättning att Morängsviken
Hamn ekonomisk förening beviljas finansiering av hamnprojekt via
mål 2 och bidrag av länsstyrelse och länsarbetsnämnd. Därefter
kan ingen förlängning av den kommunala borgen förväntas.
2. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.
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190/2004

Ledningsplan och informations- /beredskapsplan för Nordanstigs
kommun.
Beredskapssamordnare Gunnar Lööf föredrar den reviderade
ledningsplanen och informations-/beredskapsplanen.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta förslag till ledningsplan samt informations-/beredskapsplan.
2. Uppdra till ansvarig tjänsteman att ajourhålla namnen i planen.

ÄRENDE 9

127/2004

Trygghetsplan/verksamhetsplan för 2004-2006.
Brottsförebyggande rådet har utarbetat ett förslag till trygghetsplan/
verksamhetsplan för lokala brottsförebyggande rådet inför åren 20042006.
Historik
1. Brottsförebyggande rådet föreslår att kommunstyrelsen skickar
planen till berörda remissinstanser (se anteckningar 2004-03-29).
2. Kommunstyrelsen beslutar att remittera
Trygghetsplan/verksamhetsplan för lokala brottsförebyggande rådet
till berörda instanser (se kommunstyrelsens protokoll § 80/2004).
Yttranden
Två yttranden har inkommit.
Utbildnings- och kulturnämnden:
Tillstyrka föreläggande förslag på Trygghetsplan/verksamhetsplan inför
2004-2006.
Gnarps PRO:
Vi finner att enda sättet att komma åt tryggheten i samhället är att vi
bryr oss mer om varandra. En fråga: Varför inte gå ut med allmänna
möten om tryggheten?
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta trygghetsplan/verksamhetsplan för lokala brottsförebyggande
rådet inför åren 2004-2006.
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610/1999

Motion om placering av kommunens informationstavlor efter E4.
Vänsterpartiet genom Ulf Norman (v) har tidigare lämnat en motion där
de föreslår att kommunens informationstavlor placeras vid
kommungränserna.
Beslutsunderlag
Stadsarkitekt Sam Sandström: Det är viktigt för kommunen och dess
näringsliv med bra informationstavlor. Kommunens informationstavlor
bör upprustas och bästa placeringen bör utredas. Fullmäktige bör
också anslå medel för detta (se Sam Sandströms tjänsteutlåtande
2004-01-14).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande som svar på motionen:
Det är viktigt för kommunen och dess näringsliv med bra
informationstavlor. Kommunens informationstavlor bör upprustas
och bästa placeringen bör utredas.
2. Fullmäktige bör anslå medel för detta.
3. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 11

73/2002

Motion om byggnadsregler för strandnära bebyggelse.
Börje Lindblom (fp) har lämnat en motion där han föreslår att nya regler
för strandnära bebyggelse, både vid havet och vid insjöar ska
utarbetas.
Beslutsunderlag
Stadsarkitekt Sam Sandström föreslår följande svar på motionen: Det
är viktigt för kommunens utveckling med strandnära bebyggelse, vilket
framgår av kommunens pågående översiktsplaneplanering. Lämpliga
markområden redovisas i översiktsplanen som utvecklingsområden.
Det är livsviktigt för kommunen att kunna erbjuda bra och attraktiva
boendemiljöer. Kommunen har även begärt att länsstyrelsen upphäver
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FORTS. ÄRENDE 11
det utvidgade strandskyddet enligt miljöbalken som för närvarande är
300 meter. Kommunen anser att strandskyddet ej skall vara längre än
det generella strandskyddet på 100 meter.
Motionen är därmed besvarad (Se Sam Sandströms tjänsteutlåtande
2004-01-14).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande som svar på motionen:
Det är viktigt för kommunens utveckling med strandnära
bebyggelse, vilket framgår av kommunens pågående
översiktsplaneplanering. Lämpliga markområden redovisas i
översiktsplanen som utvecklingsområden. Det är livsviktigt för
kommunen att kunna erbjuda bra och attraktiva boendemiljöer.
Kommunen har även begärt att länsstyrelsen upphäver det
utvidgade strandskyddet enligt miljöbalken som för närvarande är
300 meter. Kommunen anser att strandskyddet ej skall vara längre
än det generella strandskyddet på 100 meter.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 12

259/2004

Årsredovisning 2003 för Inköp Hälsingland.
Kommunalförbundet Inköp Hälsingland har lämnat årsredovisningen för
år 2003 för godkännande.
Revisorerna har granskat Kommunalförbundet Inköp Hälsinglands
verksamhet och räkenskaper för år 2003 och tillstyrker att
årsredovisning godkänns samt att förbundsdirektionen beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna årsredovisning 2003 för Kommunalförbundet Inköp
Hälsingland.
2. Bevilja Kommunalförbundet Inköp Hälsingland ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2003.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

ÄRENDE 13

FÖREDRAGNINGSLISTA
2004-09-16

12 (12)

308/2004

Årsredovisning 2003 för Kommunalförbundet SAM.
Kommunalförbundet SAM har lämnat årsredovisningen för år 2003 för
godkännande.
Revisorerna har granskat Kommunalförbundet SAM:s verksamhet och
tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet samt att
årsredovisningen för 2003 godkänns.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna årsredovisning 2003 för Kommunalförbundet SAM.
2. Bevilja Kommunalförbundet SAM ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2003.

ÄRENDE 14

312/2004

Granskning av årsredovisning 2003 för kommunens fonder.
Revisionen har lämnat granskningsyttrande över 2003 års verksamhet i
Nordanstigs kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna
Sundins Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt
Per Olof Schönströms minnesfond. Inga anmärkningar har lämnats.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2003 som
ansvariga för Stiftelsen Per och Anna Sundins Stipendiefond, Stiftelsen
Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof Schönströms minnesfond.

ÄRENDE 15
Information.

