NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen Harmånger.

Tid:

Måndag 3 maj 2004 kl. 19:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågor.

3.

Information.

4.

Årsredovisning 2003 för Stiftelsen ErskMatsgården.

5.

Ändring av regelsystem för över- och underskott.

6.

Årsredovisning för 2003 samt koncernredovisning.

7.

Budgetramar för 2005.

8.

Ansökan om borgen från Bergsjö IF.

76/2004

9.

Motion om gatubelysning i kommunen.

179/2001

10.

Motion om egen telefon på äldreboende.

516/2002

11.

Avsägelse från politiskt uppdrag. Ove Wallberg (m) 95/2004

12.

Information.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller
e-post: eva.engstrom@nordanstig.se
Efter sammanträdet kallar Nordanstigs Bostäder AB och
Nordanstigs Fastighets AB till sina bolagsstämmor.
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
Allmänhetens frågor.

ÄRENDE 3
Information.
Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg informerar om det
pågående arbetet med projekt Gymnasieskola Hälsingland.

ÄRENDE 4
Årsredovisning 2003 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Stiftelsen Ersk-Matsgården har sammanställt årsredovisning och
verksamhetsberättelse för 2003.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Fastställa resultaträkning och balansräkning för år 2003.
2. Bevilja styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2003.
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ÄRENDE 5
Ändring av regelsystem för över- och underskott.
Fullmäktige antog i § 35/2002 regler för över- och underskott i
Nordanstigs kommun. Budgetberedningen överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen att ta beslut om hur regelsystemet ska hanteras för
2003 samt i framtiden.
På sammanträdet kompletteras handlingarna med omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens § 50/2004 där nämnden föreslår att
underskottet –14 156 tkr som redovisats i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens bokslut 2003 inte ska belasta nämndens
budget för 2004.
Beslutsunderlag
Budgetberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar hur
regelsystemet skall hanteras för bokslutet 2003 samt i framtiden (se
budgetberedningens protokoll § 12/2004).
Yrkanden
Håkan Larsson (m) och Kristian Berggren (v) yrkar att regelsystemet
fortfarande ska gälla.
Centerparitet och kristdemokraterna yrkar att inga underskott ska
överföras till 2004 samt att underskottet på 7,6 mkr ska fördelas under
år 2005.
Moderaterna och vänsterpartiet yrkar att inga underskott ska överföras
till 2004 samt att underskottet på 18,4 mkr ska fördelas på åren 20052007 med fördelningen 40 % år 2005, 30 % år 2006 och 30 % år 2007.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larsson och Kristian
Berggrens yrkande att regelsystemet fortfarande ska gälla, och finner
det antaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på de båda yrkande att inga
underskott ska överföras till 2004 och finner det antaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på de båda yrkande om hur
underskottet ska fördelas och finner centerpartiets och
kristdemokraternas förslag om att underskottet på 7,6 mkr ska fördelas
under år 2005 antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder centerpartiets och kristdemokraternas yrkande röstar
Ja.
Den som stöder moderaterna och vänsterpartiets yrkande röstar Nej.
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FORTS. ÄRENDE 5
Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster för centerpartiets och kristdemokraternas yrkande,
mot fem Nej-röster för moderaterna och vänsterpartiets yrkande
beslutar kommunstyrelsen enligt centerpartiets och kristdemokraternas
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer slutligen proposition på omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens förslag om att underskottet –14 156 tkr som
redovisats i omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens bokslut 2003, inte
ska belasta nämndens budget för 2004, och finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Regelsystemet för över- och underskott ska fortfarande gälla.
2. Inga överskott från 2003 ska överföras till 2004.
3. Underskott på 7,6 mkr från år 2003 ska fördelas under år 2005.
4. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens underskott på –
14 156 tkr som redovisats i bokslut 2003 ska inte belasta nämndens
budget för 2004.
Reservation
Håkan Larsson (m), Ove Wallberg (m), Börje Lindblom (fp), Bengt Alm
(m) och Kristian Berggren (v) reserverar sig mot beslutets punkt 3.
Ajournering
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 09:20-10:15 och mellan kl.
10:25-10:30 för politiska överläggningar.

ÄRENDE 6
Årsredovisning för 2003 samt koncernredovisning.
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisning samt
koncernredovisning för år 2003.
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen att hävda synnerliga skäl
för realisationsförlusten avseende avyttrad fastighet (kommunhuset i
Harmånger) år 2003 och att denna kostnad skall hållas utanför kravet
på balans i kommunens ekonomi.
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FORTS. ÄRENDE 6
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa att
nedskrivning (direktavskrivning) vid avyttringen av kommunhuset i
Harmånger (488 tkr) skall hållas utanför kravet på balans i
kommunens ekonomi (se Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2004-04-07).
2. Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige
att godkänna årsredovisning 2003 samt godkänna
koncernredovisning 2003 (se Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2004-04-07).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktiges beslut
1. Fastställa att nedskrivning (direktavskrivning) vid avyttringen av
kommunhuset i Harmånger (488 tkr) skall hållas utanför kravet på
balans i kommunens ekonomi.
2. Godkänna årsredovisning 2003 samt godkänna koncernredovisning
2003.

ÄRENDE 7
Budgetramar för 2005.
Budgetberedningen antog ledningsgruppens förslag till ramar 2005
(exklusive kapitalkostnader).
Kommunstyrelsen

59 018 tkr

Utbildning & Kultur

152 750 tkr

Omsorg & Arbetsmarknad

154 302 tkr

Beslutsunderlag
Budgetberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar tilldela
nämnderna följande ramar för 2005 exklusive kapitalkostnader:
Kommunstyrelsen
59 018 tkr
Utbildning & Kultur
152 750 tkr
Omsorg & Arbetsmarknad
154 302 tkr
(Se budgetberedningens protokoll § 13/2004.)
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FORTS. ÄRENDE 7
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktiges beslut
Tilldela nämnderna följande ramar för 2005 exklusive kapitalkostnader:
Kommunstyrelsen
Utbildning & Kultur
Omsorg & Arbetsmarknad

ÄRENDE 8

59 018 tkr
152 750 tkr
154 302 tkr

76/2004

Ansökan om borgen från Bergsjö IF.
Bergsjö IF har inkommit med ansökan om förlängning av kommunal
borgen för ett tio-årigt banklån om totalt 450 tkr.
Bergsjö IF har tidigare beviljats kommunal borgen för ett lån på 450 tkr
för färdigställande av omklädningsrum, klubbstuga och kansli vid nya
fotbollsplanen i Bergsjö samt byggande av klubbstuga vid Älvåsen i
Hassela. Bergsjö IF har på senare år gjort om detta lån till en
checkräkningskredit på 300 tkr.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår kommunstyrelsen att
fullmäktige upphäver tidigare beslutad kommunal borgen fullmäktiges
beslut § 5/1994. Bevilja Bergsjö IF kommunal borgen för ett banklån på
300 tkr tidsbegränsat till max 10 år. Uppdra till firmatecknarna att
underteckna borgensförbindelsen (se Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2004-03-01).
Yrkanden
Stig Jonsson (s) yrkar bifall till Margareta Tamm Perssons förslag med
tillägget att en amorteringsplan ska ingå.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Jonssons yrkande och finner
det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 8
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Upphäva tidigare beslutad kommunal borgen fullmäktiges beslut
§ 5/1994.
2. Bevilja Bergsjö IF kommunal borgen för ett banklån på 300 tkr
tidsbegränsat till max 10 år. Amorteringsplan ska upprättas.
3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.

ÄRENDE 9

179/2001

Motion om gatubelysning i kommunen.
Börje Lindblom (fp) har lämnat en motion om gatubelysning i
kommunen. Han har genom vägverket fått veta att de på grund av
trafiksäkerhetsskäl anordnar gatubelysning i hela kommunens
centralorter där vägverket ansvarar för vägarna.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till fullmäktiges presidium
för fördelning (se fullmäktiges protokoll § 41/2001).
2. Se Mats Sahlins tjänsteutlåtande 2002-05-27.
3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för en
kostnadsberäkning per centralort (se kommunstyrelsens protokoll
§ 144/2002).
4. Se Va-Renhållningschef Kaj Engströms tjänsteutlåtande
2004-02-19.
Yrkanden
Bengt-Ola Olsson (s) yrkar bifall.
Börje Lindblom (fp) yrkar återremiss.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska
återremitteras.
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FORTS. ÄRENDE 9
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
röstar Ja.
Den som stöder att ärendets ska återremitteras röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster för att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde mot två Nej-röster för att ärendet ska återremitteras,
antar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde. En ledamot avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer därefter proposition på Bengt-Ola Olssons
bifallsyrkande och finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta VA-Renhållningschef Kaj Engströms tjänsteutlåtande som svar
på motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 10

516/2002

Motion om egen telefon på äldreboende.
Ivar Broberg (fp) har lämnat en motion där han föreslår att patienter på
Bållebo korttidsavdelning får möjlighet till egen telefon på sina rum.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetschef Margaretha Larsson föreslår att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden äskar investeringsmedel (175 tkr) från
kommunstyrelsen till kostnaderna för komplettering av fastighetsnät,
inköp av telefoner samt anslutningsavgifter för 48 jack (se
Margaretha Larssons tjänsteutlåtande 2004-02-06).
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FORTS. ÄRENDE 10
2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att
kommunstyrelsen beviljar 175 000 kronor i investeringsmedel till
kostnader för komplettering av fastighetsnät, inköp av telefoner
samt anslutningsavgifter för 48 jack på Bålle korttidsavdelning.
Motionen är därmed besvarad (se omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens protokoll § 25/2004).
Yrkanden
Bengt Alm (m) yrkar bifall till att kommunstyrelsen ställer sig positiv till
motionen.
Sven-Erik Sjölund (s) yrkar att investeringen ska behandlas i samband
med investeringsbudgeten i kommunstyrelsen i april.
Sven-Åke Eriksson yrkar att ärendet behandlas av budgetberedningen
innan det går till kommunstyrelsen i april.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt Alms, Sven-Erik Sjölunds och
Sven-Åke Erikssons yrkanden och finner dem antagna.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till bugetberedningen att bereda finansiering av ärendet inför
kommunstyrelsens sammanträde i april 2004.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta motionen under förutsättning att medel beviljas ur
investeringsbudgeten.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 11

95/2004

Avsägelse från politiskt uppdrag. Ove Wallberg (m)
Ove Wallberg (m) lämnar under sammanträdet in en skrivelse där han
avsäger sig sitt uppdrag som vice ordförande i kommunstyrelsen.
Fullmäktige har möjlighet enligt kommunallagens (KL) 5 kap. 11 § om
förkortad kungörelsetid att ta upp brådskande ärenden som ej kungjorts
enligt KL 5 kap. 8-9 §, om hela fullmäktige är överens om att ärendet
ska tas upp för behandling och om hela fullmäktige är överens om
beslutet.
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FORTS. ÄRENDE 11
Fullmäktiges ordförande Charlotte Klötz (fp) frågar om fullmäktige kan
välja ny vice ordförande i kommunstyrelsen vid dagens sammanträde,
men finner att fullmäktige inte är eniga. Därmed kan ärendet inte
behandlas vid dagens sammanträde.
Fullmäktiges beslut
Ärendet behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde.

