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Ledamöter
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Tid:

Fullmäktigesalen i Harmånger.
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1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Medborgarundersökning.

4.

Vision 2020.

5.

Åtgärder budget 2009.

6.

Budgetramar och fullmäktiges mål 2010.

7.

Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.

8.

Kommunal borgen för Samkraft AB.

9.

Krisledningsplan för Nordanstigs kommun.

10.

Årsredovisning 2008 för Inköp Gävleborg.

11.

Årsredovisning 2008 för kommunstyrelsens fonder.

12.

Årsredovisning 2008 för Bergsjö Närvärme KB.

13.

Årsredovisning 2008 för Fjärrvärmeverksamheten.

14.

Nordanstigs Fastighets AB delägare i Bergsjö
Närvärme KB.

15.

Motion om särskilt boende för senildementa.

16.

Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Peter Fagerhov (KD)

17.

Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Stig Hogebrandt (C)

18.

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
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: Christina Hedström (C) och Boerje Bohlin (S).

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
Medborgarundersökning.
Ledningskontoret har genomfört en medborgarundersökning – Vad
tycker du om din kommun?
Utvecklingssamordnare Mona Franzén-Lundin föredrar en
sammanställning av enkätsvaren. Enkäten efterfrågar medborgarens
syn på Nordanstig som en plats att bo på, deras syn på kommunens
verksamheter samt möjligheten till inflytande i kommunen.
Enkäten har skickats till 500 slumpmässigt utvalda personer.
Svarsfrekvensen är 38 %.

ÄRENDE 4
Vision 2020.
Visionsgruppen besöker kommunstyrelsen och redovisar sitt arbete
med att utarbeta en vision för kommunen:
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FORTS. ÄRENDE 4
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 e den vackra naturen, från kust till berg
som vårdas ömt för framtida generationer.
Visionsgruppen består av Anders Nordén, Jennie Sanchez, Kicki
Gernes, Mona Franzén-Lundin, Carina Nilsson, Staffan Långström och
Micke Roos (frånvarande vid dagens möte).
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till visionsgruppen att presentera arbetet för fullmäktige
22 juni 2009.
2. Planera en visionsdag för kommunstyrelsen med framtidsfrågor,
visionen, översiktsplanen m.m.

ÄRENDE 5
Åtgärder budget 2009.
I samband med förstärkt månadsuppföljning per mars 2009
(ks 23 april) beslutade kommunstyrelsen att uppdra till nämnderna att
omgående redovisa förslag till åtgärder för att hålla budget år 2009.
Vid arbetsutskottets sammanträde 14 maj uppdrogs till
ledningsgruppen att på kommunstyrelsens möte 4 juni presentera en
handlingsplan för kostnadsreduceringar under åren 2009-2012 med
konsekvensbeskrivning.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 19 maj uppdrogs till utbildningsoch kulturnämnden och omsorgs- och lärandenämnden att på
kommunstyrelsens möte 4 juni 2009 lämna rapport om åtgärder för att
klara budget 2009.
En tjänstemannagrupp bestående av förvaltnings- och
verksamhetschefer samt ekonomer har följt upp det redan påbörjade
arbetet att ta fram förslag till kostnadsreduceringar i verksamheten åren
2009-2012. Kostnadsreduceringar med va 30 mkr krävs för att den
kommunala organisationen ska anpassas till en budgetram på
411 600 tkr som arbetsutskottet föreslår för 2010.
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FORTS. ÄRENDE 5
Kommunchef Kerstin Oremark och förvaltningscheferna Annkristine
Elfvendal och Mats Collin föredrar balanspaketet samt nämndernas
förslag till åtgärder. Annkristine Elfvendal föredrar kompletterande
uppgifter om framtida åtaganden när det gäller skolbibliotek.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ledningsgruppens
förslag till omfördelning och tillägg av investeringsbudget för 2009, bl.a.
för att finansiera ett IT-stöd för målstyrnings- och uppföljningsarbetet.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Kerstin Oremark överlämnar förslag för beredning i
arbetsutskottet (Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande 2009-05-28).
2. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att biblioteksfilialerna
snarast möjligt stängs, samt att förvaltningen ges i uppdrag att
undersöka om ett samarbete kan etableras med Hudiksvalls eller
Sundsvalls kommuner avseende bokbuss. Från och med den 1
september 2009 inrätta en ny gemensam Utbildnings- och
omsorgsnämnd med nio ledamöter, och därmed avveckla
Utbildnings- och kulturnämnden respektive Omsorgs- och
lärandenämnden. Frågan gällande vårdnadsbidrag hänskjuts till
kommunstyrelsen för beslut (utbildnings- och kulturnämndens
protokoll § 52/2009).
3. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att från och med
den 1 september 2009 inrätta en ny gemensam utbildnings- och
omsorgsnämnd med nio ledamöter, och därmed avveckla
utbildnings- och kulturnämnden respektive omsorgs- och
lärandenämnden. Hemsändningsbidraget behålls och överförs till
kommunstyrelsen inför budget 2010 (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 51/2009).
4. Arbetsutskottet beslutar uppdra till ekonomichef Margareta Tamm
Persson att utreda möjligheten att lösa kommunens lån hos LB Kiel
och Nordisk Renting. Uppdra till utbildnings- och
omsorgsförvaltningen att utreda möjligheten att starta en kommunal
friskola. Uppdra till ledningsgruppen att undersöka möjligheten till
samverkan med andra kommuner. Uppdra till ledningsgruppen att
utreda möjligheten att bilda koncernbolag. Ägardirektiven för
Nordanstigs Bostäder AB ska revideras och för Nordanstig Vatten
AB ska ägardirektiv upprättas (arbetsutskottets protokoll § 86/2009).
5. Arbetsutskottets protokoll § 86/2009.
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FORTS. ÄRENDE 5
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar avslag på förslaget att utbildnings- och
kulturnämnden och omsorgs- och lärandenämnden slås ihop.
Monica Olsson (S) yrkar avslag på utbildnings- och kulturnämndens
förslag att biblioteksfilialerna stängs.
Monica Olsson (S), med bifall av Håkan Larsson (M) yrkar även att
kommunen avvaktar med att införa vårdnadsbidraget i avvaktan på
finansiering.
Stig Eng (C) yrkar att utbildnings- och kulturnämndens förslag att
biblioteksfilialerna ska stängas återremitteras till nämnden för
ytterligare utredning angående kommande lag om skolbibliotek.
Stig Eng (C) yrkar vidare bifall till förslag om hopslagning till en nämnd
samt att den ska bestå av nio ledamöter och nio ersättare.
Förvaltningen får uppdrag att utarbeta förslag till reglementen
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att vårdnadsbidraget införs under hösten
2009 samt att förvaltningen får i uppdrag att utarbeta
tillämpningsregler.
Propositionsordning
Propositionsordningen ställs utifrån arbetsutskottets förslag.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag att utreda
ombildning Nordanstigs Fastighets AB till kommunalt energibolag och
finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på sitt och Monica Olssons yrkanden
om stängning av biblioteksfilialerna och finner sitt yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande om att
inför vårdnadsbidraget under hösten 2009 och Monica Olssons
yrkande om att avvakta finansiering och finner Sven-Åke Erikssons
yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som vill införa vårdnadsbidraget under hösten röstar Ja.
Den som vill införa vårdnadsbidraget senare röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med fem Ja-röster för Sven-Åke Erikssons yrkande mot åtta Nej-röster
för Monica Olssons yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Monica
Olssons yrkande att införa vårdnadsbidraget senare (se
omröstningsbilaga).
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FORTS. ÄRENDE 5
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget att utbildnings- och
kulturnämnden och omsorgs- och lärandenämnden slås ihop och
Monica Olssons avslagsyrkande och finner förslaget om hopslagning
av nämnderna till en nämnd, antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder förslag om en nämnd röstar Ja.
Den som stöder Monica Olssons avslagsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster för en nämnd mot sex Nej-röster för avslag beslutar
kommunstyrelsen föreslå en nämnd (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslag om utökad
investeringsbudget och finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till ledningsgruppen att utarbeta underlag för att senast
1 december 2009 ombilda Nordanstigs Fastighets AB till kommunalt
energibolag.
2. Omfördela investeringsbudget 2009 enligt följande:
Projekt

KS

Åtgärder för
tillgänglighetsanpassning
KS Energieffektiviseringar
UK Utemiljö skolor och
förskolor
UK Arbetsmiljöåtgärder,
inomhus och utomhus
UK Rivning Arthur
Engbergskolan
KS Rivning Grönskolan i
Jättendal
Summa

Budget 2009
inkl
tilläggsbudget
(tkr)

Ledningsgruppens
förslag till beslut
(tkr)

Ny
budget
2009
(tkr)

1 388,4

-1 388

0,4

300
300

+1 538
-50

1 838
250

300

-100

200

1 700

- 425

1 275

0

+ 425

425

3 988,4

0

3 988,4

3. Återremitera förslag om att stänga biblioteksfilialerna till utbildningsoch kulturnämnden för vidare utredning angående kommande lag
om skolbibliotek.
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FORTS. ÄRENDE 5
4. Avvakta införandet av vårdnadsbidraget i avvaktan på finansiering.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Inrätta en nämnd med nio ledamöter och nio ersästtare för
utbildnings- och omsorgsförvaltningens verksamheter från 1 januari
2010. Därmed avvecklas utbildnings- och kulturnämnden och
omsorgs- och lärandenämnden. Uppdra till kommunstyrelsen att
upprätta förslag till reglemente för den nya nämnden.
2. Utöka investeringsbudget för 2009 med 1 885 tkr för att bland annat
utveckla verksamheterna med IT-stöd samt genomföra
energieffektiviseringar. Uppdra till kommunstyrelsen att fördela
pengarna.
Reservation
Samtliga ledamöter i socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet
om en nämnd.

ÄRENDE 6.
Budgetramar och fullmäktiges mål 2010.
Arbetsutskottet har utarbetat förslag till budgetramar och fullmäktigemål
för 2010. Förslaget har utarbetats i samarbete med nämndernas
ordföranden och redovisats för fullmäktige presidium.
Förslagen till fullmäktigemål har behandlats av fullmäktige i form av en
direktivdiskussion. Utifrån direktivdiskussionen har arbetsutskottet
utarbetat ett förslag till fullmäktigemål för 2010.
Verksamhetsplanen som antogs i samband med budget för 2009 är
fastställd till 455 mkr för 2010 och 465 mkr för 2011.
Enligt tidsplanen för budgetarbetet ska förslag lämnas till
kommunstyrelsen 4 juni för antagande i fullmäktige 22 juni 2009.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar de ekonomiska
förutsättningarna med en prognos för utfallet på helår för 2009 utifrån
utfallet per april månad.
Utifrån arbetsutskottets uppdrag 7 maj 2009 föredrar förvaltningschef
Annkristine Elfvendal beräknade investeringskostnader utom- och
inomhus, besparingseffekter samt påverkan på utbildningens kvalitet
utifrån förvaltningens förslag till långsiktig, heltäckande skolstruktur för
kommunen. Beräkningarna omfattar även Fröstuna skola. Förslaget
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FORTS. ÄRENDE 6
innebär en förändring i Lokalresursplanen som ska behandlas av
kommunstyrelsen 19 maj 2009.
Ledningsgruppen föreslår att en samlad ram antas i fullmäktige i juni
2009 i stället för en ram för varje nämnd.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar förslag till
kompletterande beslut.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till ledningsgruppen att på
kommunstyrelsens möte 4 juni presentera en handlingsplan för
kostnadsreduceringar under åren 2009-2012 med
konsekvensbeskrivning. Överlämna förslag till justerad
Lokalresursplan till kommunstyrelsens sammanträde 19 maj 2009.
Uppdra till ledningsgruppen att utarbeta förslag till budget på
programpunktsnivå (arbetsutskottets protokoll § 85/2009).
2. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2009-05-26.
3. Arbetsutskottets protokoll § 85/2009).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Resultatmålet 2010 sätts till 1 % av skatter och generella
statsbidrag som därefter minskas med finansnettot.
2. 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

3. Anta följande fullmäktigemål för 2010:
Stödja barn och ungas utveckling
Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka med
strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar
grundskolan.
Under perioden 2009-2011 ska debutåldern hos ungdomar
senareläggas med 6 månader för bruk av tobak, alkohol och andra
droger och användandet ska minska. Kommunen ska verka för ett
narkotikafritt Nordanstig.
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FORTS. ÄRENDE 6
Aktiv kultur och fritid
Varje år stödja 1-3 kulturprojekt som i sin struktur långsiktigt kan leda
till ett ”varumärke” för Nordanstig.
Bo och verka lokalt och globalt
Under 2010 utveckla de allmänna kommunikationerna för att underlätta
pendling inom arbetsmarknadsregionen.
Långsiktig hållbar utveckling
Verka för ett positivt inflyttningsnetto med målet att antalet medborgare
ska öka under åren 2009-2011.
Trygg inom omsorgen
Andelen omsorgstagares upplevelse av trygghet ska öka under åren
2009-2011.
Stärka näringslivsklimat och egen försörjning
Under 2010 ska beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till
tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda

ÄRENDE 7
Lokalresursplan för skolan i Nordanstigs kommun.
Utbildnings- och kulturchef Annkristine Elfvendal har berett det arbete
som genomförts under 2008 med utredningar och arbetsgrupper för att
forma en framtida skolstruktur.
Utredningsarbetet har lett till att utbildnings- och kulturnämnden
föreslår att skolstrukturen ska bestå av ett högstadium i kommunen
med placering i Bergsjö från och med 2011 (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 29/2008).
När nämndsförslaget presenterades i arbetsutskottet 7 maj 2009
uppdrogs till nämnden att presentera kostnadsberäkningar på förslaget
om en högstadieskola i kommunen samt på förslaget om två 6-9-skolor
i kommunen.
Utifrån arbetsutskottets uppdrag har förvaltningschef Annkristine
Elfvendal sammanställt beräknade investeringskostnader utom- och
inomhus, besparingseffekter samt påverkan på utbildningens kvalitet
utifrån förvaltningens förslag till långsiktig, heltäckande skolstruktur för
kommunen. Beräkningarna omfattar även Fröstuna skola.
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FORTS. ÄRENDE 7
Förslaget innehåller en förändring i Lokalresursplanen som bland annat
innebär att verksamheten i Bringsta skola i Harmånger flyttas till
Backens skola samt att C-skolan i Bergsjö blir kommunens enda 7-9skola från 2011.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige antar skoloch lokalresursplan för Nordanstigs kommun 2009-2014
(utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 7/2009).
2. Arbetsutskottet beslutar att ärendet behandlas på arbetsutskottets
nästa sammanträde (arbetsutskottets protokoll § 18/2009).
3. Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen
(arbetsutskottets protokoll § 56/2009).
4. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningschef Annkristine
Elfvendal att till kommunstyrelsens möte 19 maj redovisa
konsekvenserna av att införa två skolor med årskurserna 6-9.
Kommunstyrelsen lägger stor vikt vid att allt beslutsmaterial biläggs
inför sammanträdet (kommunstyrelsens protokoll § 64/2009).
5. Fullmäktige beslutade anta förslag till skolplan för Nordanstigs
kommun 2009-2014 (fullmäktige 2009-05-11).
6. Kommunstyrelsen beslutar överlämna förslaget på ny
Lokalresursplan till utbildnings- och kulturnämnden för yttrande.
Ärendet kommer att behandlas igen på kommunstyrelsens möte
4 juni 2009 (kommunstyrelsens protokoll § 84/2009).
Yrkanden
Håkan Larsson (M) yrkar att 2015 ska skolstrukturen vara följande:
Bergsjö
Förskola + F-9
Harmånger
Förskola + F-5
Gnarp
Förskola + F-5
Hassela
Förskola + F-3
Ilsbo
Förskola + F-3
Stig Hogebrandt (C) yrkar en skolstruktur med ett högstadieområde
placerat på två orter.
Per-Åke Kardell (C) yrkar bifall till utbildnings- och kulturnämndens
förslag om ett högstadium i Bergsjö.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att om det blir ett högstadium ska det
placeras i Harmånger.
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FORTS. ÄRENDE 7
Propositionsordning
Ordföranden utser utbildnings- och kulturnämndens förslag som
huvudförslag.
Ordföranden ställer proposition på om Håkan Larssons eller Stig
Hogebrandts yrkanden ska utses som motförslag och finner Stig
Hogebrandts yrkande antaget som motförslag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Hogebrandts yrkande som motförslag röstar Ja.
Den som stöder Håkan Larssons yrkande som motförslag röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sex Ja-röster för Stig Hogebrandts yrkande mot fyra Nej-röster för
Håkan Larssons yrkande beslutar kommunstyrelsen utse Stig
Hogebrandts yrkande som motförslag. Tre ledamöter avstod från att
rösta (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på utbildnings- och kulturnämndens
förslag om ett högstadium och Stig Hogebrandts yrkande om ett
högstadium placerat på två orter och finner Stig Hogebrandts yrkande
antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Hogebrandts yrkande röstar Ja.
Den som stöder utbildnings- och kulturnämndens förslag röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med fyra Ja-röster för Stig Hogebrandts yrkande mot sex Nej-röster för
utbildnings- och kulturnämndens förslag antar kommunstyrelsen
utbildnings- och kulturnämndens förslag. Tre ledamöter avstod från att
rösta (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om högstadiet ska placeras i
Bergsjö enligt utbildnings- och kulturnämndens förslag eller i
Harmånger enligt Sven-Åke Erikssons yrkande och finner att
högstadiet ska placeras i Harmånger.
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FORTS. ÄRENDE 7
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder placering i Harmånger röstar Ja.
Den som stöder placering i Bergsjö röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med fem Ja-röster för placering i Harmånger mot sju Nej-röster för
placering i Bergsjö beslutar kommunstyrelsen föreslår en placering i
Bergsjö. En ledamot avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till förvaltningen att till fullmäktiges sammanträde presentera ett
ekonomiskt underlag om framtida investeringsbehov utifrån nuvarande
standard, fram till 2014, om högstadiet placeras i Harmånger
respektive i Bergsjö.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta utbildnings- och kulturnämndens förslag till Lokalresursplan för
Nordanstigs kommun 2009-2014.
Planen innebär bland annat att kommunen från 2011 får ett högstadium
placerat i Bergsjö.

ÄRENDE 8
Kommunal borgen för Samkraft AB.
Samkraft AB har inkommit med ansökan om kommunal borgen.
Nordanstigs kommun är delägare i Samkraft AB med en ägarandel på
1,25 %. Det totala borgensbeloppet är 150 000 tkr som fördelas
proportionellt mellan aktieägarna.
Vd Björn Eriksson besöker kommunstyrelsen och föredrar ansökan om
borgen för finansiering av 34,5 vindkraftverk i Hälsingland.
Investeringsvolymen beräknas till 1 311 mkr för hela perioden
2009-2012.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige som för egen skuld ingå
borgen för Samkraft AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 2 mkr samt uppdra till firmatecknarna att
underteckna handlingarna (arbetsutskottets protokoll § 73/2009).
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FORTS. ÄRENDE 8
2. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
beslutat att som för egen skuld ingå borgen för Samkraft AB:s
låneförpliktelser 2009 motsvarande Nordanstigs kommuns
ägarandel, 1,2 % av ett totalt högsta lånebelopp, borgesram, om
152 000 tkr, jämte löpande ränta och kostnader. Uppdra till
firmatecknarna att underteckna erforderliga handlingar (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2009-06-03).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ekonomichef Margareta Tamm
Perssons kompletterande förslag och finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Som för egen skuld ingå borgen för Samkraft AB:s låneförpliktelser
2009 motsvarande Nordanstigs kommuns ägarandel, 1,2 % av ett
totalt högsta lånebelopp, borgesram, om 152 000 tkr, jämte löpande
ränta och kostnader.
2. Uppdra till firmatecknarna att underteckna erforderliga handlingar.

ÄRENDE 9
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.
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ÄRENDE 10
Årsredovisning 2008 för Inköp Gävleborg.
Inköp Gävleborg har inkommit med årsredovisning 2008 för sin
verksamhet.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2008 för Inköp Gävleborg.
Revisorernas förslag
Bevilja direktionens ledamöter ansvarsfrihet.

ÄRENDE 11
Årsredovisning 2008 för kommunstyrelsens fonder.
Årsredovisning har upprättats för 2008 års verksamhet i Nordanstigs
kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2008 för kommunens donationsfonder;
Stiftelsen Per och Anna Sundins Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs
Näringslivsfond samt Per Olof Schönströms minnesfond.

ÄRENDE 12
Årsredovisning 2008 för Bergsjö Närvärme KB.
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisning för Bergsjö
Närvärme KB för år 2008.
Verksamheten visar ett positivt resultat med 1 307 tkr.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar årsredovisningen.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta årsredovisning 2008 för Bergsjö Närvärme KB.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2009-06-10

16 (18)

ÄRENDE 13
Årsredovisning 2008 för Fjärrvärmeverksamheter.
Ekonomikontoret har sammanstället ett förslag till årsredovisning för
fjärrvärmeverksamheten för år 2008.
Verksamheten visar ett negativt resultat med 1 165 tkr.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning för fjärrvärmeverksamheten för år 2008,
Nordanstigs kommun (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2009-05-26).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall med tillägget att kommunstyrelsen
genomför en djupare analys av fjärrvärmen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Snarast genomföra en djupare analys av verksamheten för fjärrvärme.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning för fjärrvärmeverksamheten för år 2008,
Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 14
Nordanstigs Fastighets AB delägare i Bergsjö Närvärme KB.
Efter Nordanstigs kommuns övertagande av Bergsjö Närvärme KB har
bolaget endast en ägare registrerad. Detta tillstånd för bolaget får bara
vara i sex månader, i annat fall likvideras bolaget. 6-månadersfristen
går ut 2009-06-09. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår
därför att kommunen ingår avtal med Nordanstigs Fastighets AB som
går in som delägare utan att tillskjuta eget kapital, med uppdraget att
bedriva gemensam förvaltning.
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FORTS. ÄRENDE 14
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Nordanstigs Fastighets AB ingår som delägare i Bergsjö Närvärme KB
utan att tillskjuta eget kapital, med uppdraget att bedriva gemensam
förvaltning.

ÄRENDE 15
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 16
Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Peter Fagerhov (KD) avsäger sig sina politiska uppdrag som ledamot i
fullmäktige och i Hälsingerådet samt ersättare i kommunstyrelsen.
Fullmäktige har att godkänna Peter Fagerhovs avsägelse samt välja ny
ledamot i Hälsingerådet och ny ersättare i kommunstyrelsen.
Fullmäktige ska även hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för
ny ledamot i fullmäktige för kristdemokraterna för återstoden av
mandatperioden 2007-2010.
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ÄRENDE 17
Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Stig Hogebrandt (C) avsäger 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 att godkänna Stig Hogebrandts avsägelse samt välja
ny ledamot i utbildnings- och kulturnämnden och ny ersättare i
kommunstyrelsen. Fullmäktige ska även hos länsstyrelsen begära ny
sammanräkning för ny ledamot i fullmäktige för centerpartiet för
återstoden av mandatperioden 2007-2010.

ÄRENDE 18
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen rapporterar till fullmäktige om ej
verkställda beslut inom omsorgen som är äldre än tre månader per
2008-12-31:
1 ärende gällande LSS och daglig verksamhet.
4 ärenden gällande SoL och kontaktfamiljer.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden överlämnar delgivningen till
fullmäktige för kännedom (omsorgs- och lärandenämndens
protokoll § 22/2009).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige lägger delgivningen till
handlingarna (arbetsutskottets protokoll § 69/2009).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Lägga delgivningen till handlingarna.

