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§ 49

Dnr 32/2008

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.
Inga frågor har inkommit.

Justerandes signatur
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§ 50
Information om regionindelningsarbetet.
Representanter för visionen Region MittSverige informerar om deras
pågående regionindelningsarbetet. Deltar gör Thomas Hägg från Åre
kommun, Anita Bdioui från Sundsvalls kommun, Maria Söderberg från
Krokoms kommun och Sten Olof Danielsson från Ånge kommun.
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§ 51

Dnr 258/2008

Årsredovisning 2007 för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har sammanställt årsredovisning och
verksamhetsberättelse för år 2007.
Bolaget visar ett negativt resultat med 9 tkr.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2007 för Nordanstig Vatten AB (arbetsutskottets protokoll
§ 87/2008).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2007 för Nordanstig Vatten AB (kommunstyrelsens protokoll
§ 83/2008).
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning 2007 för Nordanstig Vatten AB.

Justerandes signatur
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§ 52

Dnr 371/2008

Årsredovisning 2007 för Fjärrvärmeverksamheten.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsredovisning för
fjärrvärmeverksamheten i Nordanstigs kommun för år 2007.
Verksamheten visar ett negativt resultat med -867 tkr.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning för fjärrvärmeverksamheten för år 2007
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2008-05-16).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
för fjärrvärmeverksamheten i Nordanstigs kommun för år 2007
(kommunstyrelsens protokoll § 129/2008).
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning för fjärrvärmeverksamheten i Nordanstigs
kommun för år 2007.

Justerandes signatur
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§ 53
Årsredovisning 2007 för Inköp Gävleborg.
Inköp Gävleborg har inkommit med årsredovisning för år 2007.
Redovisningen gäller från 1 september 2007 till 31 december 2007.
Inköp Gävleborg visar ett negativt resultat med -280 078 kronor.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottets föreslår att fullmäktige beviljar förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 samt godkänner
årsredovisning 2007 för Inköp Gävleborg (arbetsutskottets protokoll
§ 103/2008).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar
förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 samt
godkänner årsredovisning 2007 för Inköp Gävleborg
(kommunstyrelsens protokoll § 130/2008).
Fullmäktiges beslut
1. Bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
2. Godkänna årsredovisning 2007 för Inköp Gävleborg.

Justerandes signatur
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§ 54

Dnr 370/2008

Delårsbokslut 1 per 30 april 2008 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2008-04-30 med
koncernredovisning samt helårsprognos.
Nämnderna visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot budget
Kommunstyrelsen
inkl affärsdrivande verksamheter
Utbildning & Kultur
Omsorg & Arbetsmarknad

0 tkr
- 3 800 tkr
- 800 tkr

Kommunen totalt visar en avvikelse mot budget på -3 173 tkr.
Budgeterat resultat för 2008 är 880 tkr. Prognos 1/2008 visar ett
beräknat resultat på -2 293 tkr på helår.
Åtgärdsprogram där nämnderna redovisar hur de planerar att klara
uppdraget de fått från fullmäktige inom tilldelade resurser måste
redovisas. Förvaltningscheferna har redovisat i nämndsboksluten som
presenterats nämnderna förslag till åtgärder. Nämnderna kan föreslå
att uppdrag kan tas bort helt eller delvis för att klara uppdraget inom
tilldelad budget. På detta sätt ges kommunstyrelsen och därmed
kommunfullmäktige möjlighet att välja mellan att minska uppdraget eller
utöka ramen.
Ekonomikontoret föreslår att Kommunstyrelsen bereder
nämndsförslagen på åtgärdsplaner för hur prognos 1 avvikelse mot
budget skall föreslås fullmäktige.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet samt
redovisar en redaktionell ändring på sidan 19 i delårsbokslutet.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner delårsbokslut per 2008-04-30 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 2008-06-04).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige Godkänna delårsbokslutet
med ändringen att prognosen för målet Soliditeten exklusive
ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30 % på sidan 9, ändras till att
målet kommer att uppnås men att ytterligare insatser behövs.
Uppdra till ledningsgruppen att arbeta för ett positivt resultat vid
årets slut (kommunstyrelsens protokoll § 122/2008).

Justerandes signatur
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Forts. § 54
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna delårsbokslutet med ändringen att prognosen för målet
Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30 % på
sidan 9, ändras till att målet kommer att uppnås men att ytterligare
insatser behövs.
2. Uppdra till ledningsgruppen att arbeta för ett positivt resultat vid
årets slut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55
Utbildnings- och kulturnämndens äskande om tilläggsbudget
2008.
Utbildnings- och kulturnämnden har inkommit med äskande om utökad
budget för 2008.
Nämnden har i uppdrag att anpassa verksamheten utifrån gällande
ekonomiska förutsättningar enligt budgetram 2008. En genomlysning
av nämndens verksamheter har genomförts. Nämnden hemställer om
ett omställningsbidrag motsvarande 3 105 tkr för att minska de
negativa effekterna och för att verksamheten skall vara stabil under
nästa läsår.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ledningsgruppens
förslag på finansiering av utbildnings- och kulturnämndens äskande.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden hemställer hos fullmäktige om ett
omställningsbidrag motsvarande 3 105 tkr för att minska de
negativa effekterna och för att verksamheten skall vara stabil under
nästa läsår (utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 29/2008).
2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till ledningsgruppen att föreslå
finansiering av utbildnings- och kulturnämndens äskande till
kommunstyrelsens sammanträde 29 maj (arbetsutskottets protokoll
§ 100/2008).
3. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till ledningsgruppen att på
kommunstyrelsens nästa sammanträde presentera förslag till
finansiering av utbildnings- och kulturnämndens äskande
(kommunstyrelsens protokoll § 94/2008).
4. Ledningsgruppen föreslår att fullmäktige överför återstående
3 000 tkr från avvecklingsenhetens buget till programpunkt 26
Barnomsorg och grundskola (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande
2008-06-10).
5. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att återstående
3 000 tkr på avvecklingsenhetens budget överförs till programpunkt
26 Barnomsorg och grundskola. Uppdra till kommunstyrelsen att
beakta behovet av 1 800 tkr i avvecklingskostnader i budgetarbetet
för 2009 (kommunstyrelsens protokoll § 124/2008).
Yrkanden
Ove Wallberg (m) med flera yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carina Malmborg (v) yrkar avslag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 55
Charlotte Klötz (fp) yrkar att utbildnings- och kulturnämnden ska få
uppdraget att presentera en struktur- och bemanningsplan för skolan
på fullmäktiges nästa sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Klötz yrkande och finner
det avslaget.
Omröstning begärs. Fulläktige godkänner följande propositionsordning:
Den som stöder Charlotte Klötz yrkande röstar Ja.
Den som det ej vill röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 12 Ja-röster för Charlotte Klötz yrkande mot 17 Nej-röster för
avslag, beslutar fullmäktige avslå Charlotte Klötz yrkande (se
omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer därefter proposition på Ove Wallbergs yrkande och
finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Återstående 3 000 tkr på avvecklingsenhetens budget överförs till
programpunkt 26 Barnomsorg och grundskola.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att beakta behovet av 1 800 tkr i
avvecklingskostnader i budgetarbetet för 2009.

Justerandes signatur
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§ 56

Dnr 306/2008

Fullmäktiges mål 2009.
I samband med budget för 2008 beslutade fullmäktige anta följande
målområden:
1. Befolkningsutvecklingen skall vändas i positiv riktning.
2. Senarelägga debutåldern och minska bruket av tobak och alkohol
hos ungdomar.
3. Fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten i samhället för
handikappade i enlighet med riksdagens proposition.
4. Nordanstigs kommun ska verka för en region där Gävleborgs län
och Sundsvallsregionen ingår.
5. Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka
med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar
grundskolan.
6. Fortsätta arbetet med att utarbeta detaljplaner för kommunens
utvecklingsområden. Prioriterade områden är Morängsviken och
Sörfjärden.
7. Senast under 2008 skall energiförsörjningen på fjärrvärmenätet
produceras till minst 98 % av biobränsle.
8. Medverka till minst fem nya företagsetableringar samt till minst 50
nya arbetstillfällen under perioden 2008-2010.
9. God omsorg för dementa genomsyrad av respektfullt bemötande för
att ge de äldre trygghet.
10. Öka anslaget till kultur- och föreningsliv.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige har diskuterat målen inför år 2009. Utifrån fullmäktiges
diskussion har kommunstyrelsen fått uppdraget att bereda
fullmäktiges mål för 2009 som fullmäktige kommer att anta i
samband med att budgetramarna antas på fullmäktiges
sammanträde 16 juni (fullmäktiges protokoll § 48/2008).
2. Kommunsekreterare Eva Engströms tjänsteutlåtande 2008-05-14.
3. Arbetsutskottetsprotokoll § 97/2008.
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar följande
fullmäktigemål för 2009:
1. Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka
med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar
grundskolan.
2. Andelen äldres upplevelse av trygghet ska öka under åren 20092011.

Justerandes signatur
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Forts. § 56
3. Bibehålla en positiv befolkningsutveckling med målet att antalet
medborgare ska öka med 1 % under åren 2009-2011.
4. Medverka till minst fem nya företagsetableringar samt till att minst
50 nya arbetstillfällen skapas under perioden 2008-2010.
5. Under perioden 2009-2011 ska minst tre av kommunens
utvecklingsområden detaljplaneras.
6. Under perioden 2009-2011 ska debutåldern för bruk av tobak,
alkohol och andra droger hos ungdomar höjas med 6 månader och
användandet ska minska.
7. År 2010 ska kommunens ansvarsområden vara anpassade för
funktionshindrade i enlighet med riksdagens proposition
1999/200:79 Från patient till medborgare – en nationell
handlingsplan för handikappolitiken.
Följande mål tas bort:
•Senast under 2008 skall energiförsörjningen på fjärrvärmenätet
produceras till minst 98 % av biobränsle. (Genomfört)
•Öka anslaget till kultur- och föreningsliv. (Realistiskt?)
•Nordanstigs kommun ska verka för en region där Gävleborgs län
och Sundsvallsregionen ingår. (Behålls som nämndsmål för
kommunstyrelsen)
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar tillägga två mål:
Den årliga skattetillväxten skall vara minst som den beräknade
tillväxten i förhållande till andra kommuner inom arbetsmarknadsregion
Sundsvall.
Det långsiktiga ekonomiska målet för Nordanstigs kommun skall vara
att öka skattekraften i kommunen med 10 % till 2016 i förhållande till
skattekraften 2008.
Annelee Larsson (s) yrkar tillägga i mål nr 3: minst 1 %.
Charlotte Klötz (fp) yrkar att målet om ökat kulturanslag kvarstår som
ett fullmäktigemål.
Dick Lindkvist (s) yrkar att uttrycket ett narkotikafritt Nordanstig tillförs
mål nr 6.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mål nr 1
och 2 och finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mål nr 3
och Annelee Larssons yrkande om att lägga till ordet minst och finner
det antaget.

Justerandes signatur
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Forts. § 56
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mål nr 4
och 5 och finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mål nr 6
och Dick Lindkvist yrkande om att lägga till verka för narkotikafritt
Nordanstig och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mål nr 7
och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs första tilläggsmål och
finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs andra tilläggsmål
och finner det ej antaget.
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Klötz yrkande om ökat
kulturanslag och finner det ej antaget.
Fullmäktiges beslut
Anta följande fullmäktigemål för 2009:
1. Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka
med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar
grundskolan.
2. Andelen äldres upplevelse av trygghet ska öka under åren 20092011.
3. Bibehålla en positiv befolkningsutveckling med målet att antalet
medborgare ska öka med minst 1 % under åren 2009-2011.
4. Medverka till minst fem nya företagsetableringar samt till att minst
50 nya arbetstillfällen skapas under perioden 2008-2010.
5. Under perioden 2009-2011 ska minst tre av kommunens
utvecklingsområden detaljplaneras.
6. Under perioden 2009-2011 ska debutåldern för bruk av tobak,
alkohol och andra droger hos ungdomar höjas med 6 månader och
användandet ska minska. Kommunen ska verka för ett narkotikafritt
Nordanstig.
7. År 2010 ska kommunens ansvarsområden vara anpassade för
funktionshindrade i enlighet med riksdagens proposition
1999/200:79 Från patient till medborgare – en nationell
handlingsplan för handikappolitiken.
8. Den årliga skattetillväxten skall vara minst som den beräknade
tillväxten i förhållande till andra kommuner inom
arbetsmarknadsregion Sundsvall.
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§ 57

Dnr 227/2008

Budgetramar 2009.
Verksamhetsplan som antogs i samband med budget 2008 är fastställd
till 428 mkr för 2009 och 438 mkr för 2010.
För 2009 var de 428 mkr uppdelade per nämnd enligt följande:
Kommunstyrelsen
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden

58,9 mkr
177,6 mkr
191,5 mkr

Arbetsutskottet har föreslagit att ramen för samtliga verksamheter ska
vara 427 mkr. Denna ram ska inkludera 2 mkr som kommunstyrelsens
förfogandemedel vilket finansieras genom att utbildnings- och
kulturnämnden minskar sin ram med 1,4 mkr och ekonomichefen ökar
avkastningen på finansiella tillgångar med 600 tkr. Ramarna för
nämnderna fastställs till
Kommunstyrelsen
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden

57 410 tkr
178 890 tkr
189 300 tkr

Kommunchef Thord Wannberg och förvaltningscheferna Annkristine
Elfvendal och Mats Collin har tidigare föredragit det pågående
budgetarbetet för respektive verksamhetsområde.
Kommunchef Thord Wannberg och förvaltningscheferna Annkristine
Elfvendal och Mats Collin har föredragit förslag till investeringsbudget
för åren 2009-2011 för respektive verksamheter.
Arbetsutskottet har diskuterat förvaltningarnas olika alternativen till
indragningar för att klara föreslagen budgetram.
Historik
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Thord Wannberg
och förvaltningscheferna Annkristine Elfvendal och Mats Collin att
presentera ett budgetförslag per programpunkt med
konsekvensbeskrivning på arbetsutskottets sammanträde 22 april
2008.
Beräkningsgrund:
Kommunstyrelsen
57,4 mkr
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
176,1 mkr
Utbildnings- och kulturnämnden
191,5 mkr
Resultat före finansnettot skall vara 4 % av skatteintäkter samt
generella statsbidrag (arbetsutskottets protokoll § 82/2008).
2. På arbetsutskottets sammanträde 22 april presenterade
förvaltningscheferna ett förslag till budget för 2009 med
konsekvensbeskrivning för arbetsutskottet att ta ställning till.
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Forts. § 57
3. Arbetsutskottet beslutar ge följande direktiv i budgetarbetet:
Utbildnings- och kulturnämnden
Natt- och helgbarnomsorg ska införas under en provperiod. Analys
ska genomföras av verksamheten.
Fortsätta beräkningarna av olika alternativ för högstadium.
Avvakta budgetering av vårdbidrag.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Neddragningar på arbetsmarknadsavdelningen – är det lönsamt om
man ser till helheten?
Arbetsutskottets sammanträde 5 maj flyttas till 12 maj kl. 08:15.
Extra möte med arbetsutskottet planteras till 4 september kl. 13:00
(arbetsutskottets protokoll § 84/2008).
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till ledningsgruppen att fortsätta
arbetet med budgetramen för år 2009 för respektive verksamhet.
Ramen för samtliga verksamheter ska vara 427 mkr. Denna ram
ska inkludera 2 mkr som kommunstyrelsens förfogandemedel
vilket finansieras genom att utbildnings- och kulturnämnden
minskar sin ram med 1,4 mkr och ekonomichefen ökar
avkastningen på finansiella tillgångar med 600 tkr. Ramarna för
nämnderna fastställs till
KS
57 410 tkr
UK
189 300 tkr
OA 178 890 tkr
Förvaltningarnas investeringsäskanden behandlas på
arbetsutskottets sammanträde 9 juni 2008.
Resultat före finansnettot skall vara 3 % av skatteintäkter samt
generella statsbidrag.
Uppdra till förvaltningarna att utarbeta nämndsmål för 2009
(arbetsutskottets protokoll § 96/2008).
2.

Justerandes signatur

Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar
Resultatmålet 2009 sätts till 3 % av skatter och generella
statsbidrag som därefter minskas med finansnettot.
Anta ramar på programpunktsnivå, nettokostnad/nettointäkt.
Kommunstyrelsen förfogandemedel får användas till att täcka
kostnader för olika nödvändiga åtgärder som ej var kända då
budgeten antogs i november 2008. Dessutom vara en ”buffert”
om skatteintäkter och generella statsbidrag minskar under
budgetprocessen fram till slutligt beslut.
Det slutliga budgeterade resultatet ändras beroende på
ökade/minskade skatteintäkter samt generella statsbidrag efter
att kommunstyrelsens förfogandemedel har använts för att
reducera det lägre resultatet.Finansnettot skall budgeteras till
lägst -2 346 tkr (arbetsutskottets protokoll § 98/2008).
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Forts. § 57
3.

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ett nytt förslag
till beslut som bland annat innebär att fullmäktige antar ramar på
nämndsnivå samt att den slutliga fördelningen på programpunkter
sker i budgetbeslut i november 2008 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2008-05-26).

4.

Kommunstyrelsens protokoll § 93/2008.

Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ove Wallberg (m) yrkar att resultatmålet ska vara 4 %.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Ove Wallbergs
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder 3 % i resultatmål röstar Ja.
Den som stöder 4 % i resultatmål röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 22 Ja-röster för 3 % mot sex Nej-röster för 4 % beslutar
fullmäktige enligt Stig Engs yrkande om 3 % i resultatmål. En ledamot
avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande på övriga punkter
och finner dem antagna.
Fullmäktiges beslut
1. Resultatmålet 2009 sätts till 3 % av skatter och generella
statsbidrag som därefter minskas med finansnettot.
2. Anta ramar på nämndsnivå, nettokostnad/nettointäkt.
Resultatbudget 2009 (tkr)
Exklusive kapitalkostnader

Justerandes signatur

Nettokostnad/Nettointäkt

Kommunstyrelsen

57 410

Utbildning & Kultur

189 319

Omsorg & Arbetsmarknad

178 890

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL17 (32)
2008-06-30

Kommunstyrelsens
förfogandemedel

2 000

Summa

427 619

3. Kommunstyrelsens förfogandemedel får användas till att täcka
kostnader för olika nödvändiga åtgärder som ej var kända då
budgeten antogs i november 2008. Dessutom vara en ”buffert” om
skatteintäkter och generella statsbidrag minskar under
budgetprocessen 2008 fram till slutligt beslut.
4. Det slutliga budgeterade resultatet ändras beroende på
ökade/minskade skatteintäkter samt generella statsbidrag efter att
kommunstyrelsens förfogandemedel har använts för att reducera
det lägre resultatet.
5. Finansnettot skall budgeteras till lägst -2 346 tkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 58

Dnr 651/2007

Ny politisk organisation.
Under budgetarbetet inför budget 2008 framkom ett förslag till
organisationsförändring som innefattar en driftsnämnd och en
förvaltning. Förslaget innebär att kommunstyrelsens uppgift renodlas till
att leda, styra och följa upp kommunens verksamheter.
Kommunstyrelsen beslutade 17 januari 2008 att inrätta en gemensam
driftsförvaltning.
Fullmäktige beslutade 10 december 2007 att återremittera ärendet om
ny politisk organisation för vidare utredning.
Ordföranden Stig Eng (c) föredrog i kommunstyrelsen et förslag till
politisk organisation som innebär att den gemensamma förvaltningen
styrs av två nämnder med ett samordningsutskott. Nuvarande
utbildnings- och kulturnämnden får då ansvar för förskola/grundskola,
särskola, resursteam, kultur och musikskola.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att den politiska organisationen ändras så
att den gemensamma förvaltningen styrs av två nämnder med ett
samordningsutskott. Verksamheterna fördelas på nämnderna enligt
följande:
Utbildnings- och kulturnämnden
Förskola, Grundskola, Särskola, Resursteam, Kultur, Musikskola
och Fritid.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Handikapp- och äldreomsorg, Individ- och familjeomsorg,
Arbetsmarknadsavdelningen, Invandrarenheten, Frivillig skola,
Bistånd/MAS/Fastighet, IT-strateg, Personal/löne, Bemanning,
Scanning/Faktura, Reception/Växel, Trafik samt Kost och Städ.
Kommunstyrelsen
Information, Utveckling, Planering, Samhällsbyggnadskontor,
Renhållning, Kansli, Ekonomi, Näringsliv, Turism, EU.
Ett samordningsutskott bildas.
Uppdra till kommunstyrelsen att upprätta förslag till nya
reglementen och delegationsordningar samt föreslå eventuella
namnändringar på nämnderna (arbetsutskottets protokoll §
99/2008).
2. Kommunstyrelsens protokoll § 97/2008.
3. Kommunstyrelsen föreslår att omflyttningen av programpunkter
mellan nämnderna ska gälla från och med 1 januari 2009
(kommunstyrelsens protokoll § 127/2008).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
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Forts. § 58
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar att serviceförvaltningens tre avdelningar
Utbildning, Handikapp- och äldreomsorg samt
IFO/AMA/Invandrarenhet/Frivilligskola ska gälla från och med
1 oktober 2008. Avdelningen Stöd och Service ska gälla från och med
1 januari 2009.
Annelee Larsson (s) yrkar att AMA, Invandrarenheten samt frivilliga
skolans verksamheter flyttas till utbildnings- och kulturnämnden.
Ove Wallberg (m) yrkar att serviceförvaltningen ska styras av en
nämnd.
Carina Malmborg (v) yrkar att verksamheten för fritids placeras under
utbildnings- och kulturnämnden.
Dick Lindkvist (s) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Ola Hall (sd) yrkar att ärendet återremitteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på om serviceförvaltningen ska styras
av en eller två nämnder och finner att den ska styras av två nämnder.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag till
avdelningar och Annelee Larssons yrkande och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Annelee Larssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 19 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot åtta Nej-röster för
Annelee Larssons yrkande beslutar fullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag. Två ledamöter avstod från att rösta (se
omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Malmborgs tilläggsyrkande
och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande om tidpunkter för
genomförande och finner det antaget.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 58
Fullmäktiges beslut
Ändra den politiska organisationen så att den gemensamma
förvaltningen styrs av två nämnder med en samordningsberedning.
Verksamheterna fördelas på nämnderna enligt följande:
Utbildnings- och kulturnämnden
Förskola
Grundskola
Fritidshem
Särskola
Resursteam
Kultur
Musikskola
Fritid
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Handikapp- och äldreomsorg
Individ- och familjeomsorg
Arbetsmarknadsavdelningen
Invandrarenheten
Frivillig skola
Bistånd/MAS/Fastighet
IT-strateg
Personal/löne
Bemanning
Scanning/Faktura
Reception/Växel
Trafik
Kost och Städ
Kommunstyrelsen
Information
Utveckling
Planering
Samhällsbyggnadskontor
Renhållning
Kansli
Ekonomi
Näringsliv
Turism
EU
En samordningsberedning inrättas under utbildnings- och
kulturnämnden och omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 58
Omflyttningen av programpunkter mellan nämnderna ska gälla från och
med 2008-10-01 för serviceförvaltningens avdelningar utbildning,
Handikapp- och äldreomsorg samt IFO/AMA/Invandrarenhet/Frivillig
skola. Övriga programpunkter ska gälla från och med 1 januari 2009.
Organisationen ska utvärderas per 2009-12-31.
Uppdra till kommunstyrelsen att upprätta förslag till nya reglementen
och delegationsordningar samt föreslå eventuella namnändringar på
nämnderna.
Reservation
Ove Wallberg (m) reserverar sig mot beslutet att behålla två nämnder.
Annelee Larsson (s), Carina Malmborg (v), Sarah Faxby-Bjerner (mp),
Börje Lindblom (fp), Charlotte Klötz (fp) och Boerje Bohlin (s)
reserverar sig mot fördelningen av verksamhet mellan nämnderna.
Ajournering
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 22:25-22:30 för politiska
överläggningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 59

Dnr 369/2008

Lokal utvecklingsplan för Nordanstigs kommun.
Den lokala utvecklingsplanen för Nordanstigs kommun har tagits fram i
en samverkansprocess där näringslivet och politiker tillsammans med
kommunens tjänstemän analyserat förutsättningarna i kommunen ur en
mängd olika perspektiv. Därefter har ett antal prioriterade
utvecklingsområden identifierats i avsikt att de skall vara vägledande
för kommande prioriteringar av utvecklingsresurser och medel.
Utvecklingsplanen syftar till att lyfta fram utvecklingsområden som
bedöms viktiga för att göra kommunen mer attraktiv och
konkurrenskraftig. I linje med den regionala utvecklingsplanen för länet
är målet att främja en väl fungerande hållbar boende och
arbetsmarknad, byggt på god servicenivå för alla.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslag till lokal
utvecklingsplan för Nordanstigs kommun (kommunstyrelsens protokoll
§ 121/2008).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Charlotte Klötz (fp) yrkar att planen ska diskuteras mer ingående till
hösten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Charlotte Klötz
yrkanden och finner dem antagna.
Fullmäktiges beslut
1. Anta förslag till lokal utvecklingsplan för Nordanstigs kommun.
2. Fullmäktig kommer att diskutera planens innehåll mer ingående
under hösten 2008.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 60

Dnr 315/2008

Kapitaltäckningsgaranti Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med ansökan om
kapitaltäckningsgaranti från Nordanstigs kommun.
Vid delårsbokslut 1 för Nordanstig Vatten AB visar resultatet -1 085 tkr.
Enligt ABL 13 § har bolagsstyrelsen skyldighet att upprätta en
kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget
kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.
Med en kapitaltäckningsgaranti förbinder sig Nordanstigs kommun att
genom tillskott svara för att Nordanstig Vattens egna kapital vid varje
tillfälle minst uppgår till det registrerade aktiekapitalet.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
medge Nordanstig Vatten AB kapitaltäckningsgaranti för år 2008 till ett
maximalt belopp på 1 miljon kronor samt att uppdra till firmatecknarna
att underteckna handlingen (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2008-05-28).
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till arbetsutskottet att föra en dialog
med Nordanstig Vatten AB om en långsiktig lösning
(kommunstyrelsens protokoll § 101/2008).
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar medge Nordanstig
Vatten AB kapitaltäckningsgaranti för år 2008 till ett maximalt belopp på
1 miljon kronor samt uppdra till firmatecknarna att underteckna
handlingen (kommunstyrelsen protokoll § 101/2008).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Medge Nordanstig Vatten AB kapitaltäckningsgaranti för år 2008 till
ett maximalt belopp på 1 miljon kronor.
2. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingen.

Justerandes signatur
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§ 61

Dnr 376/2008

Ansökan om kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstigs Vatten AB har inkommit med ansökan om
kommunalborgen (2008-05-28). Enligt den långsiktiga finansplan som
Nordanstigs Vatten AB framtagit på uppdrag av kommunstyrelsens
arbetsutskott uppgår lånebehovet för reinvesteringar till 10 400 tkr.
Därefter har ytterligare behov av reinvesteringar framkommit så att
lånebehovet uppgår till maximalt 13 000 tkr under 2008.
I Nordanstigs Vatten AB:s långsiktiga finansplan ingår även
finansieringen av nytt verksamhetsområde i Sörfjärden som beräknas
till 17 000 tkr.
Enligt fullmäktiges § 40/2008 rekommenderas Nordanstig Vatten AB
att externt upplåna behoven för reinvesteringar i befintliga anläggningar
samt övriga lånebehov.
Totalt högsta lånebelopp som Nordanstigs kommun föreslås ingå med
borgen för Nordanstigs Vatten AB:s låneförpliktelser är 30 000 tkr för år
2008.
Beslutsunderlag
1. Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2008-06-03.
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att som för egen
skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s låneförpliktelser 2008
upp till ett totalt högsta lånebelopp, borgensram, om 30 000 tkr,
jämte löpande ränta och kostnader. Ramen fördelas på följande lån
med följande villkor: 17 000 tkr avseende nytt verksamhetsområde
Sörfjärden. 13 000 tkr avseende reinvesteringar i befintliga
anläggningar. Borgensramen på 30 000 tkr gäller i 10 år fr o m
2008. Därefter tas nytt beslut om så behövs. Nordanstig Vatten AB
skall hålla investeringar med borgensåtagande försäkrade under
hela den tid borgen gäller (kommunstyrelsens protokoll
§ 125/2008).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 61
Fullmäktiges beslut
Som för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s
låneförpliktelser 2008 upp till ett totalt högsta lånebelopp, borgensram,
om 30 000 tkr, jämte löpande ränta och kostnader. Ramen fördelas på
följande lån med följande villkor:

Justerandes signatur

•

17 000 tkr avseende nytt verksamhetsområde Sörfjärden.

•

13 000 tkr avseende reinvesteringar i befintliga anläggningar.

•

Borgensramen på 30 000 tkr gäller i 10 år fr o m 2008. Därefter tas
nytt beslut om så behövs.

•

Nordanstig Vatten AB skall hålla investeringar med
borgensåtagande försäkrade under hela den tid borgen gäller.

Utdragsbestyrkande
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§ 62

Dnr 526/2007

Köp av mark i Sörfjärden, Gnarp.
Kommunstyrelsen har ett uppdrag utifrån Översiktsplanen att arbeta för
att planera och exploatera kommunens utvecklingsområden.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar de förhandlingar som pågår om
köp av mark i Sörfjärden, Gnarp.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet uppdrar till kommunchef Thord Wannberg att på
kommunstyrelsens sammanträde 13 december 2007 presentera
förslag till köpeavtal för markköp av fastigheter i Sörfjärden, Gnarp
(arbetsutskottets protokoll § 205/2007).
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord
Wannberg att slutföra förhandlingarna om markköp i Sörfjärden
(kommunstyrelsens protokoll § 261/2007).
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar byta del av Gnarps
Berge 12:1 mot del av Gnarps Masugn 3:1 och del av Rogsta 2:1
med Holmen Skog AB. Fastställa 1 800 tkr som kommunens
köpeskilling för mellanskillnaden. Godkänna upprättat
överlåtelseavtal. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
handlingarna (arbetsutskottets protokoll § 86/2008).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner följande
överenskommelse om fastighetsreglering med Aktiebolaget
Iggesunds Bruk: Byta delar av Gnarps Berge 12:1 mot delar av
Gnarps Masugn 3:1 och delar av Rogsta 2:1 i Gnarp. Fastställa
1 880 tkr som kommunens köpeskilling för mellanskillnaden.
Godkänna upprättat överlåtelseavtal. Uppdra till firmatecknarna att
underteckna handlingarna (kommunstyrelsens protokoll
§ 126/2008).
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna följande överenskommelse om fastighetsreglering med
Aktiebolaget Iggesunds Bruk:
2. Byta delar av Gnarps Berge 12:1 mot delar av Gnarps Masugn 3:1
och delar av Rogsta 2:1 i Gnarp.
3. Fastställa 1 880 tkr som kommunens köpeskilling för
mellanskillnaden.
4. Godkänna upprättat överlåtelseavtal.
5. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 63

Dnr 148/2008

Ny bolagsordning för Samkraft AB.
Ett antal energibolag har gått samman för att utreda förutsättningar för
etableringar av förnybar kraft produktion i Gävleborgs län och dess
närhet. De energibolag och kommuner som samarbetar kring detta är
Bollnäs Energi AB, Elektra, Edsbyns Elverk AB, Gävle Energi AB,
Hofors Elverk AB, Ljusdals Energi AB, Nordanstigs kommun, Ockelbo
kommun, Sandviken Energi AB, Söderhamns Energi AB samt
Älvkarleby Fjärrvärme AB.
I § 24/2008-03-31 beslutade fullmäktige att
Principiellt godkänna att delta i bildandet av ett gemensamt bolag som
ska bygga, driva och underhålla anläggningar för förnybar
kraftproduktion.
Teckna 1,25 % av aktierna i Samkraft AB under bildande till ett
nominellt värde av 250 000 kronor.
Kostnaden finansieras ur likvida medel.
Godkänna förslag till bolagsordning för Samkraft Aktiebolag.
Vid bolagsstämman presenterades ett förslag till ny bolagsordning för
Samkraft AB.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner förslag till ny
bolagsordning för Samkraft AB samt uppdrar till firmatecknarna att
underteckna handlingarna (kommunstyrelsens protokoll § 136/2008).
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna förslag till ny bolagsordning för Samkraft AB.
2. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Dnr 436/2007

Val av ersättare i Fiberstaden AB.
Fullmäktige har beslutat att gå in som delägare i Fiberstaden AB, enligt
fullmäktiges § 41/2008. Fullmäktige ska därmed utse en
styrelseledamot med ersättare samt kommunens representant vid
bolagsstämmor.
Fullmäktige valde Håkan Larsson (m) som ledamot vid fullmäktiges
förra sammanträde. Val av ersättare sker vid dagens sammanträde.
Historik
1. Fullmäktige beslutar välja Håkan Larsson (m) som ledamot i
Fiberstadens styrelse för återstoden av mandatperioden 2007-2010.
Ersätta väljs på fullmäktiges nästa sammanträde. Välja Stig Eng (c)
som kommunens representant vid Fiberstadens bolagsstämmor
med Yvonne Kardell (c) som ersättare. Valet gäller för återstoden
av mandatperioden 2007-2010 (fullmäktiges protokoll § 42/2008).
2. Valberedningsnämnden föreslår att fullmäktige väljer Ulf Sundblad,
Bergsjö, som ersättare i Fiberstaden AB under återstoden av
mandatperioden 2007-2010 (valberedningsnämndens protokoll
§ 1/2008).
Fullmäktiges beslut
Välja Ulf Sundblad, Bergsjö, som ersättare i Fiberstaden AB under
återstoden av mandatperioden 2007-2010.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 65

Dnr 362/2008

Val av ny ledamot i Nordanstig Vatten AB.
Styrelseledamoten i Nordanstig Vatten AB, Håkan Larsson (m), har
föreslagit att styrelsen utökas med en ersättarplats.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige ändrar bolagsordningen så
att styrelsen även kan bestå av en ersättarplats (arbetsutskottets
protokoll § 112/2008).
2. Kommunstyrelsen beslutar att inte föreslå någon ändring i
bolagsordningen och rekommenderar valberedningsnämnden att
föreslå att fullmäktige väljer en fjärde ledamot till styrelsen för
Nordanstig Vatten AB (kommunstyrelsens protokoll § 136/2008).
3. Valberedningsnämnden föreslår att fullmäktige väljer Alf Bohlin,
Jättendal, som ledamot i styrelsen för Nordanstig Vatten AB under
återstoden av mandatperioden 2007-2010 (valberedningsnämndens
protokoll § 2/2008).
Fullmäktiges beslut
Välja Alf Bohlin, Jättendal, som ledamot i styrelsen för Nordanstig
Vatten AB under återstoden av mandatperioden 2007-2010.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 66
Motion om särskilt boende för senildementa.
Börje Lindblom (fp) och Charlotte Klötz (fp) lämnar en motion där de
föreslår att kommunen undersöker möjligheterna att genomföra ett
särskilt boende för senildementa.
Fullmäktiges beslut
Överlämna motionen till kommunstyrelsens för beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 67
Ärenden flyttas till nästa sammanträde.
Efter ett långt möte föreslår fullmäktiges presidium att de ärenden som
återstår på dagordningen behandlas på fullmäktiges sammanträde i
september 2008.
Fullmäktiges beslut
Återstående ärenden på dagordningen behandlas på fullmäktiges
sammanträde 29 september 2008.

Justerandes signatur

•

Alternativa driftsformer inom omsorgsverksamheten.

•

Avsägelse från politiskt uppdrag i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden. Nyval.

•

Avsägelse från politiskt uppdrag i utbildnings- och kulturnämnden.
Nyval.

•

Motion om stukturförändringar inom skolorganisationen.

•

Redovisning av ej avslutade motioner.

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
Datum: 2008-06-30

LEDAMÖTER

(m)
Ove Wallberg
(m)
Karl-Gustaf Kjellin
(m)
Petra Frelin Dahlgren
(m)
Bengt Alm
(s)
Stig Jonsson
(s)
Monica Olsson
(s)
Sven-Erik Sjölund
(s)
Katarina Bylin
(s)
Boerje Bohlin
(s)
Britt Sjöberg
(s)
Åke Bertils
(s)
Annelee Larsson
(s)
Ulf Lövgren
(s)
Bengt-Ola Olsson
(s)
Gun Forssell Spång
(fp)
Charlotte Klötz
(fp)
Börje Lindblom
(c)
Stig Eng
(c)
Sven-Åke Eriksson
(c)
Yvonne Kardell
(c)
Christina Hedström
(c)
Anders Broberg
(c)
Helena Bikoff
Thomas von Wachenfeldt (c)
Barbro Högström-Larsson (c)
(c)
Stig Hogebrandt
(c)
Hans-Åke Bergman
(v)
Carina Malmborg
(mp)
Sarah Faxby-Bjerner
(kd)
Peter Fagerhov
(sd)
Jan Ola Hall

Summa

TJÄNSTGÖRANDE
ERSÄTTARE
JA
X

NEJ

JA

§ 55
CK
JA
X

Avsl
NEJ
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§ 57
3% 4%
JA NEJ
X

AVSTÅR

§ 58
Ks
JA
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

Hfalbast Dilan
Kjell Flodin

X
X

X
X

Dick Lindkvist

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

AL
NEJ

AVSTÅR
X

X
X

X

Sida 32

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pernilla Kardell

X

X

Rolf Colling

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

24

5

12

X
X

X

7

X

17

X

X

22 6

X

1

19

8
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