NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 28 september 2009 kl.

18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Vision 2020 Nordanstigs kommun.

4.

Delårsbokslut per 30 juni 2009 för Nordanstigs
kommun.

5.

Skattesats 2010.

6.

Förslag till ändrade budgetramar för 2010.

7.

Krisledningsplan för Nordanstigs kommun.

8.

Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.

9.

Nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk
förening.

10.

Markbyte mellan Holmen Skog AB och
Nordanstigs kommun.

11.

Begäran om anslag till varselakuten.

12.

Interpellation om verksamhetsområde för vatten
och avlopp i Sörfjärden.

13.

Motion om särskilt boende för senildementa.

14.

Ny vigselförrättare.

15.

Val av ny ledamot i utbildnings- och kulturnämnden
m.m.

16.

Avsägelsen från politiskt uppdrag. Nyval.

17.

Avsägelse från politiskt uppdrag i fullmäktige.
Närradion direktsänder sammanträdet via internet
www.radionordanstig.com
Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Yvonne Kardell
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Dick Lindkvist (S) och Sven-Åke Eriksson (C).

ÄRENDE 2
Allmänhetens frågestund.
Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter,
ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder,
bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och ledande
tjänstemän.
En fråga har inkommit från Anna-Lena Arousell Berglund där hon
frågar varför de flyktingbarn som bor i Harmånger inte går i skolan i på
orten.

ÄRENDE 3
Vision 2020 Nordanstigs kommun.
En arbetsgrupp bestående av representanter från näringslivet,
ungdomar, tjänstemän, politiker och föreningslivet, kallad
Visionsgruppen, har utarbetat ett förslag till Vision 2020 för Nordanstigs
kommun.
Förslaget har redovisats i kommunstyrelsen och i fullmäktige under
våren och är nu klart för antagande.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén Lundin, som ingår i
arbetsgruppen för visionsarbetet, föredrar förslaget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till vision 2020 för
Nordanstigs kommun (arbetsutskottets protokoll § 101/2009).
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FORTS. ÄRENDE 3
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande som Vision 2020 för Nordanstigs kommun:
Nordanstig Naturligtvis
Här förverkligar du dina livsdrömmar.
Vision 2020
I Nordanstig kan du skapa det liv du vill. Här finns valfrihet, närhet till
natur och människor, fantastiska möjligheter till aktiv fritid och ett rikt
kulturliv.
Nordanstigsandan ger tillväxt och gör att företagande, skola, omsorg
och föreningsliv ständigt utvecklas och blommar.
Attraktiv boendemiljö finns mitt i den vackra naturen, från kust till berg
som vårdas ömt för framtida generationer.

ÄRENDE 4
Delårsbokslut per 30 juni 2009 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2009-06-30 med
koncernredovisning samt helårsprognos.
Nämnderna visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot budget
Kommunstyrelsen
inkl affärsdrivande verksamheter
Utbildning & Kultur
Omsorg & Arbetsmarknad

940 tkr
- 1 906 tkr
- 4 340 tkr

Kommunen totalt visar en avvikelse mot budget på –5 306 tkr.
Budgeterat resultat för 2009 är 3 162 tkr. Prognos 2009 visar ett
beräknat resultat på – 5 615 tkr.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar redaktionella
ändringar på sidorna 4, 17, 30, 31, 41 samt på sidan 39 i bilagan.
Håkan Larsson (m) påtalar i prognosen som gäller måluppfyllelse för
utbyggnads av bredband till 96 % av hushållen, gäller till de som har
möjlighet att ansluta.
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FORTS. ÄRENDE 4
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
godkänner delårsbokslut per 2009-06-30 med koncernredovisning samt
helårsprognos. Föreslå åtgärdsplaner för hur de befarade underskotten
hanteras för avgörande i fullmäktige. Vid behov uppdra till nämnderna
att redovisa till kommunstyrelsen kompletteringar till åtgärdsplanerna
Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2009-09-02).
Kommunstyrelsens beslut
1. Redigera dokumentet med de redaktionella ändringar som
framkommit på sidorna 4, 17, 30, 31, 41 samt på sidan 39 i bilagan.
2. Uppdra till utbildnings- och kulturnämnden samt till omsorgs- och
lärandenämnden att till kommunstyrelsen inkomma med en
förklaring hur de ska kunna klara budget 2009.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna delårsbokslut per 2009-06-30 med koncernredovisning samt
helårsprognos.

ÄRENDE 5
Skattesats 2010.
Skattesatsen för nästkommande år ska fastställas av
kommunfullmäktige senast under november månad året innan.
Nuvarande skattesats för 2009 är fastställd till 22:40 kronor per
skattekrona. Arbetsutskottet enas om att föreslå oförändrad skattesats.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar fastställa skattesatsen
för 2010 till 22:40 kronor per skattekrona, oförändrad (arbetsutskottets
protokoll § 99/2009).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa skattesatsen för 2010 till 22:40 kronor per skattekrona
(oförändrad).
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ÄRENDE 6
Förslag till ändrade budgetramar för 2010.
Fullmäktige beslutade i juni 2009 i § 46 att resultatmålet 2010 sätts till
1 % av skatter och generella statsbidrag som därefter minskas med
finansnettot.
Vidare beslutade fullmäktige att anta budgetram 2010 för samtliga
nämnder på 411, 6 mkr, nettokostnad/nettointäkt, exkl.
kapitalkostnader. Kommunstyrelsens utvecklingsmedel får användas till
att genomföra insatser som ger tillväxt utan ökade kostnader de
kommande åren.
Summa nettokostnader
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel
Summa

411 600
2 500
414 100

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar de ekonomiska
konsekvenserna för kommunen utifrån lågkonjunkturen.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att fullmäktige ändrar sina ramar från
411,6 mkr till 420 mkr, dock kvarstår beslutet att resultatmålet 2010
sätts till 1 % av skatter och generella statsbidrag som därefter minskas
med finansnettot.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Upphäva fullmäktiges beslut § 46/2009 punkten 2.
Anta budgetram 2010 för samtliga nämnder på 420 mkr,
nettokostnad/nettointäkt, exkl. kapitalkostnader. Kommunstyrelsens
utvecklingsmedel får användas till att genomföra insatser som ger
tillväxt utan ökade kostnader de kommande åren.
Summa nettokostnader
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel
Summa

420 000 tkr
2 500 tkr
422 500 tkr
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ÄRENDE 7
Krisledningsplan för Nordanstigs kommun.
Kommunerna ska inför varje mandatperiod fastställa en
krisledningsplan. Detta styrs utifrån Lagen om kommuners och
landstingsåtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och
höjd beredskap.
Planen ska baseras på en risk- och sårbarhetsanalys över de
extraordinära händelser som skulle kunna inträffa i fredstid och hur
dessa händelser kan komma att påverka de egna verksamheterna.
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd överlämnar förslag till
krisledningsplan till fullmäktige i Nordanstig för antagande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till krisledningsplan
för Nordanstigs kommun (arbetsutskottets protokoll § 68/2009).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till krisledningsplan för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 8
Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har tidigare ansökt om en justering av den
interna låneräntan för upptaget lån hos Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsen beslut i § 110/2009 att avslå begäran om justering
av interna låneräntan med rekommendationen att Nordanstig Vatten
AB istället upptar lånet externt.
Nordanstig Vatten AB har nu inkommit med begäran om borgen
motsvarande befintligt kommunalt lån för bolaget.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunen som för
egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten ABs låneförpliktelser
2009 upp till ett totalt högsta lånebelopp, borgensram, om
17 852 178 kr, jämte löpande ränta och kostnader. Ramen fördelas på
följande lån med följande villkor. Borgensramen på 17 852 178 kr gäller
i 10 år fr o m 2009. Därefter tas nytt beslut om så behövs.
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FORTS. ÄRENDE 8
Nordanstig Vatten AB skall hålla investeringar med borgensåtagande
försäkrade under hela den tid borgen gäller. Uppdra till firmatecknarna
att underteckna borgensförbindelsen (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2009-09-02).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Som för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten ABs
låneförpliktelser 2009 upp till ett totalt högsta lånebelopp, borgensram,
om 17 852 178 kr, jämte löpande ränta och kostnader. Ramen fördelas
på följande lån med följande villkor.
 Borgensramen på 17 852 178 kr gäller i 10 år fr o m 2009. Därefter
tas nytt beslut om så behövs.
 Nordanstig Vatten AB skall hålla investeringar med
borgensåtagande försäkrade under hela den tid borgen gäller.
Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.

ÄRENDE 9
Nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit med förslag till nya
stadgar. Stämman för föreningen har enhälligt beslutat att fastställa de
nya stadgarna.
Stadgeändringarna avser förtydliganden enligt nedan
 § 6, 7 och 8 valberedningen i föreningen,
 § 7 fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen
och arbetsordning för valberedningen i föreningens företag,
 § 8 styrelsen ska utse en valberedning för föreningens företag och
utse en ordförande i denna beredning,
 § 8 ordinarie föreningsstämma skall fastställa en arbetsordning för
arbetet i valberedningen för föreningens företag samt
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FORTS. ÄRENDE 9
 § 11 För beredning av årsstämmornas beslut i tillsättandefrågor i
föreningens företag skall det finnas en särskild valberedning utsedd
av föreningsstyrelsen.
Ekonomikontoret finner ingen anledning att invända mot
stadgeändringarna.
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige godkänner
stadgeändringarna fastställda vid Kommuninvest ekonomisk
förenings ordinarie föreningsstämma den 2 april 2009 (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2009-07-15).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner nya stadgar för
Kommuninvest ekonomisk förening (arbetsutskottets protokoll
§ 94/2009).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening.

ÄRENDE 10
Markbyte mellan Holmen Skog AB och Nordanstigs kommun.
Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg har på uppdrag av
arbetsutskottet förhandlat med Holmen Skog AB om byte av mark
mellan Nordanstigs kommun och Holmen Skog AB.
Förhandlingarna är klara när det gäller byte av mark för Holms kulturoch fornminnesförening samt för Svartberget i Hassela, Hälsinglands
Medeltid.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg föreslår markbyte som en
kultursatsning från Nordanstigs kommuns sida enligt följande:
Nordanstigs kommun överlåter del av Gingsta 1:24 till Holmen Skog AB
i utbyte av del av fastigheten Holmgården i Harmånger samt del av
Svartberget i Hassela (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2009-09-02).
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FORTS. ÄRENDE 10
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Byta Nordanstigs kommuns fastighet del av Gingsta 1:24 om 39,9
ha mot Holmen Skog AB:s fastigheter del av Holmgården , ca 13,3
ha varav 3,7 ha vatten, samt ett område i Hassela, Svartberget om
ca 28,5 ha.
2. Uppdra till firmatecknarna att skriva under avtalen.
3. Markbytet skall ses som en kultursatsning från Nordanstigs
kommuns sida.

ÄRENDE 11
Begäran om anslag till varselakuten.
Visionsgruppen har utarbetat ett förslag till Vision 2020 för Nordanstigs
kommun enligt uppdrag från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har
att anslå medel för kostnaderna för arbetet, 250 tkr.
Beslutsunderlag
1. Näringslivschef Anders Nordéns tjänsteutlåtande 2009-08-11.
2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen anslår 250 tkr för
arbetet med Vision 2020 ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel för
2009 (arbetsutskottets protokoll § 110/2009).
Kommunstyrelsens beslut
Anslå 250 tkr för arbetet med Vision 2020 ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för 2009.

ÄRENDE 12
Interpellation om verksamhetsområde för vatten och avlopp i
Sörfjärden.
Charlotte Klöts (FP) har inkommit med en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Stig Eng och gäller
verksamhetsområdet för vatten och avlopp i Sörfjärden. Frågorna är:
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FORTS. ÄRENDE 12
Kan du tänka dig att stoppa processen och ta en seriös diskussion
med invånarna i Sörfjärden?
Om bättre förslag för både miljö och befolkning kommer fram är du då
villig att riva upp beslutet?

ÄRENDE 13
Motion om särskilt boende för senildementa.
Börje Lindblom (fp) och Charlotte Klötz (fp) har lämnat en motion där
de föreslår att kommunen undersöker möjligheterna att genomföra ett
särskilt boende för senildementa.
Motionen har lämnats till omsorgs- och lärandenämnden för yttrande.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden lämnar yttrande över motionen
(omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 29/2009).
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen med utredare
Berit Burmans utlåtande som motivering (arbetsutskottets protokoll
§ 67/2009).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Avslå motionen med utredare Berit Burmans utlåtande som motivering.

ÄRENDE 14
Ny vigselförrättare.
Nordanstigs kommun bör kunna erbjuda allmänheten möjlighet till
borgerlig vigsel. Som vigselförrättare har kommunen vanligen förordat
den person som innehar kommunchefstjänsten.
Kommunen bör därför ansöka om att den nya kommunchefen Kerstin
Oremark förordnas som vigselförrättare.
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FORTS. ÄRENDE 14
Beredande organ
1. Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen
ansöka om att kommunchef Kerstin Oremark förordnas att tills
vidare vara behörig som vigselförrättare (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2009-07-30).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar ansöka hos
Länsstyrelsen om att kommunchef Kerstin Oremark förordnas att
tills vidare vara behörig som vigselförrättare (arbetsutskottets
protokoll § 96/2009).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Ansöka hos Länsstyrelsen om att kommunchef Kerstin Oremark
förordnas att tills vidare vara behörig som vigselförrättare.

ÄRENDE 15
Val av ny ledamot i utbildnings- och kulturnämnden m.m.
Stig Hogebrandt (C) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot
i fullmäktige och i utbildnings- och kulturnämnden samt ersättare i
kommunstyrelsen. Avsägelsen gäller från och med 31 augusti 2009.
Fullmäktige har tidigare godkänt Stig Hogebrandts avsägelse samt hos
länsstyrelsen begärt ny sammanräkning för centerpartiet för återstoden
av mandatperioden 2007-2010.
Fullmäktige har vid dagens sammanträde att välja ny ledamot i
utbildnings- och kulturnämnden och ny ersättare i kommunstyrelsen
för återstoden av mandatperioden 2007-2010.

ÄRENDE 16
Avsägelsen från politiskt uppdrag. Nyval.
Carina Malmborg (V) har inkommit med avsägelse från sina politiska
uppdrag som ledamot i fullmäktige och ersättare i utbildnings- och
kulturnämnden.
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FORTS. ÄRENDE 16
Fullmäktige har att godkänna Carina Malmborgs avsägelse samt hos
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för vänsterpartiet för
återstoden av mandatperioden 2007-2010.
Fullmäktige ska även att välja ny ersättare i utbildnings- och
kulturnämnden för samma tidsperiod.

ÄRENDE 17
Avsägelse från politiskt uppdrag i fullmäktige.
Anette Nordlund (KD) har inkommit med avsägelse från sitt politiska
uppdrag som ersättare i fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna Anette Nordlunds avsägelse samt hos
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för kristdemokraterna för
återstoden av mandatperioden 2007-2010.

