NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:
Måndag 1 december 2008 kl.

17:30.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Budget 2009 och verksamhetsplan 2010-2011.

4.

Förslag till nya va-taxor för 2009.

5.

Förslag till nya taxor enligt miljöbalken.

6.

Ändringar i Arvodesbestämmelser för
förtroendevalda.

7.

Ändring i kommunstyrelsens, utbildnings- och
kulturnämndens samt omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens reglementen.

8.

Val av ny ledamot och ordförande i utbildningsoch kulturnämnden.

9.

Sammanträdesdatum 2009.
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: Helena Bikoff © och Sarah Faxby-Bjerner (mp).

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.

ÄRENDE 3
Budget 2009 och verksamhetsplan 2010-2011.
Ekonomikontoret har sammanställt Budget 2009 och
verksamhetsplaner 2010-2011 utifrån kommunstyrelsens
arbetsutskotts direktiv.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson presenterade på
kommunstyrelsens möte 16 oktober ett lägre budgetresultat enligt ny
skatteprognos.
Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till
arbetsutskottet med uppdraget att redovisa en konsekvensbeskrivning
av ett resultat före finansnettot på 3 %, 2 % samt 1,5 % av skatter och
generella statsbidrag.
Kommunstyrelsen beslutade även att ett kommunstyrelsemöte med en
genomgående diskussion om budgethanteringen ska planeras in.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet och
sammanställningen av arbetsutskottets och ledningsgruppens förslag
till budget 2009.
Beslutsunderlag
1. Ledningsgruppens förslag till nya ramar för 2009-2011
(Tjänsteutlåtande 2008-10-30).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige fastställer nya ramar för
2009:
Summa nämndsnettokostnader exklusive kapitalkostnader
425 298 tkr.
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FORTS. ÄRENDE 3
Kommunstyrelsens förfogande medel utgår.
Fastställa nya ramar för 2010:
Summa nämndsnettokostnader exklusive kapitalkostnader
437 178 tkr.
Kommunstyrelsens förfogande medel utgår.
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel utgår.
Fastställa nya ramar för 2011:
Summa nämndsnettokostnader exklusive kapitalkostnader
448 108 tkr.
Kommunstyrelsens förfogande medel utgår.
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel utgår.
(arbetsutskottets protokoll § 185/2008).
3. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons sammanställning av
budget 2009 och verksamhetsplaner 2010-2011 (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2008-11-05).
Yrkanden
Monica Olsson (s) yrkar att 220 tkr till skolskjuts för barn i förskoleklass
ska vara kvar.
Ove Wallberg (m) yrkar att resultatet före finansnettot ska vara 3 % av
skatter och generella statsbidrag och att det fördelas enligt följande:
ks 686 524 kronor, uk 1 920 617 kronor och oa 4 271 589 kronor. Ove
yrkar även att 220 tkr till skolskjuts för barn i förskoleklass ska vara
kvar.
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Sven-Åke Eriksson yrkar att kommunstyrelsen får uppdraget att fördela
investeringsbudgeten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition med ekonomichefens sammanställning
som underlag.
Punkt 1 och 2
Ordföranden ställer proposition på punkterna 1 Beräkningsgrund och
2 Taxor och finner dem antagna.
Punkt 3
Ordföranden ställer proposition på punkten 3 Fullmäktiges målområden
och finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag under
punkten 3 Fullmäktiges finansiella mål och Ove Wallbergs yrkande om
att resultatet före finansnettot ska vara 3 % av skatter och generella
statsbidrag, och finner arbetsutskottets förslag antaget.
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FORTS. ÄRENDE 3
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder arbetsutskottets förslag på 1,5 % röstar Ja.
Den som stöder Ove Wallbergs yrkande 3 % röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med elva Ja-röster mot två Nej-röster antar kommunstyrelsen
arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på de övriga finansiella målen och
finner dem antagna.
Punkt 4
Ordföranden ställer proposition på punkten 4 och finner den antagen.
Punkt 5 och 6
Ordföranden ställer proposition på punkterna 5 Tilldela
kommunstyrelsen och 6 Tilldela omsorgs- och lärandenämnden och
finner arbetsutskottets förslag antaget.
Punkt 7
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag punkten 7
Tilldela utbildnings- och kulturnämnden och Monica Olssons (s) och
Ove Wallbergs (m) yrkande om att 220 tkr till skolskjuts för barn i
förskoleklass ska vara kvar, och finner arbetsutskottets förslag antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsens godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar Ja.
Den som stöder Monica Olssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med fem Ja-röster mot åtta Nej-röster antar kommunstyrelsen Monica
Olssons yrkande.
Propositionsordning
Punkt 8-12
Ordföranden ställer proposition på punkterna 8-12 och finner dem
antagna.
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FORTS. ÄRENDE 3
Punkt 13
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag under
punkten 13 och Sven-Åke Erikssons yrkande att kommunstyrelsen ska
få uppdraget att fördela investeringsbudgeten och finner Sven-Åke
Erikssons yrkande antaget.
Punkt 14
Ordföranden ställer proposition på punkten 14 och finner den antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta att beräkningsgrunden för 2009-2011 års skatteintäkter och
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal:
1 november 2008
9 780 personer
1 november 2009
9 780 personer
1 november 2010
9 780 personer
2. Anta följande taxor:
2.1 Renhållningstaxan höjs med 10 % från och med 1 januari 2009.
2.2 Slamtaxan höjs med 5 % från och med 1 januari 2009.
2.3 Tillägg till slamtaxan vid tömning och bortförande av vattenfasen
med 150 kr/m3 från och med 1 januari 2009.

Forts. § 174
2.4 När- och Fjärrvärmetaxan höjs på den rörliga delen till 445
kr/MWh för villor samt 580 kr/MWh för övriga fastigheter.
3. Anta fullmäktiges målområden:
3.1 Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka
med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar
grundskolan.
3.2 Andelen äldres upplevelse av trygghet ska öka under åren
2009-2011.
3.3 Bibehålla en positiv befolkningsutveckling med målet att antalet
medborgare ska öka med minst 1 % under åren 2009-2011.
3.4 Medverka till minst fem nya företagsetableringar samt till att
minst 50 nya arbetstillfällen skapas under perioden 2008-2010.
3.5 Under perioden 2009-2011 ska minst tre av kommunens
utvecklingsområden detaljplaneras.
3.6 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.
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FORTS. ÄRENDE 3
3.7 år 2010 ska kommunens ansvarsområden vara anpassade för
funktionshindrade i enlighet med riksdagens proposition
1999/2000:79. Från patient till medborgare – en nationell
handlingsplan för handikappolitiken.
3.8 Den årliga skattetillväxten ska vara minst som den beräknade
tillväxten i förhållande till andra kommuner inom
arbetsmarknadsregion Sundsvall.
Finansiella mål
3.9 Resultatet för varje år ska budgeteras så att resultatet före
finansnettot 2009 ska vara 1,5 % av skatter och generella
statsbidrag dock lägst 3 382 tkr. 2010 0,9 %, lägst 885 tkr. 2011
1 % lägst 1 715 tkr.
3.10 Investeringsvolymen ska vara i samma nivå som
avskrivningarna.
3.11 Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst
30 %.
3.12 Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs.
omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga
skulderna.
3:13 Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.
3.14 Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.
4. Förutom nämndernas tilldelning har 1 000 tkr budgeterats till
kommunstyrelsen att hantera enligt följande:
1 000 tkr såsom kommunstyrelsens utvecklingsmedel att användas
för att genomföra insatser som ger tillväxt utan ökade kostnader de
kommande åren.
5. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt
sid 19 i Budget 2009 och verksamhetsplaner 2010-2011. Det
innebär 34 208 tkr i intäkter, 78 341 tkr i kostnader inklusive
kapitalkostnader, summa 44 133 tkr i nettokostnader.
6. Tilldela Omsorgs- och lärandenämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid 19 i Budget 2009 och verksamhetsplaner
2010-2011. Det innebär 75 891 tkr i intäkter, 350 266 tkr i kostnader
inklusive kapitalkostnader, summa 274 375 tkr i nettokostnader.
7. Tilldela Utbildnings- och kulturnämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid 19 i Budget 2009 och verksamhetsplaner
2010-2011. Det innebär 5 577 tkr i intäkter, 129 213 tkr i kostnader
inklusive kapitalkostnader, summa 123 636 tkr i nettokostnader.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2008-11-19

7 (13)

FORTS. ÄRENDE 3
8. Anta verksamhetsplan 2010 nettokostnader inkl kapitalkostnader
enligt sid 19 i Budget 2009 och verksamhetsplaner 2010-2011.
Kommunstyrelsen
Utbildning & kultur
Omsorg & lärande

46 732 tkr
125 180 tkr
282 819 tkr

9. Anta verksamhetsplan 2011 nettokostnader inkl kapitalkostnader
enligt sid 19 i Budget 2009 och verksamhetsplaner 2010-2011.
Kommunstyrelsen
Utbildning & kultur
Omsorg & lärande

48 759 tkr
127 935 tkr
289 039 tkr

10. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt
med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till
dess fullmäktige fattar annat beslut.
11. Anta ansvarstilldelningen i Budget 2009 och verksamhetsplaner
2010-2011:
Fullmäktige beslutar om respektive nämnds uppdrag och mål samt
resurstilldelning.
Nämnden fördelar på och mellan verksamheterna.
Förvaltningschef fördelar på och mellan programpunkt inom
respektive verksamhet.
Verksamhetschef fördelar inom programpunkt på enheter.
Enhetschef fördelar inom sin enhet.
12. Anta investeringsutrymme för 2009-2011:
2009
10 000 tkr
2010
14 500 tkr
2011
14 500 tkr
Uppdra till kommunstyrelsen att fördela investeringsutrymmet med
rekommendation enligt bilaga.
13. I övrigt anta förslag till Budget 2009 och verksamhetsplaner 20102011.
Reservation
Ove Wallberg (m) reserverar sig mot beslutet i punkterna 3.9, 5 och 6
till förmån för sitt yrkande om 3 %.
Deltar inte i beslutet
Ove Wallberg (m) deltar inte i beslutet under punkterna 8 och 9.
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ÄRENDE 4
Förslag till nya va-taxor för 2009.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med förslag till justerade taxor för
va-avgifter 2009.
Vid prognosen av bolagets kostnadsmassa från 1 januari 2009 som
gjordes under sommaren 2008 indikerades ett behov på taxehöjning i
storleksordningen 23 %. Vid genomfört budgetarbete kan nu
konstateras att kostnadsmassan är något bättre och att omsättning
kommande år överstiger 2008 års prognos.
Sven-Åke Eriksson (c) föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Vd Micael Löfqvist tjänsteutlåtande 2008-10-30.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna följande höjningar i § 13 i Taxa för den allmänna vaanläggningen i Nordanstig:
Brukningsavgifter
§ 13 Bebyggd fastighet
Avgifter med mätning
13.1 För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift.
Avgift utgår per fastighet med:

år 2008

år 2009

a) en fast grundavgift per år

1 710 kr

2 130 kr

b) en fast avgift per m levererat
vatten och avlopp

18 kr

19,25 kr

c) en avgift per och lägenhet för
bostadsfastighet

2 290 kr

2 910 kr

3

Avgifter utan mätning
Justeras med motsvarande höjning.
Anläggningsavgifter
Bebyggd fastighet
Avgiften för anslutning till allmänna vatten- och avloppsnätet kvarstår
på samma nivå som år 2007:
100 000 kr inklusive moms för Vatten och Spillvatten.
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FORTS. ÄRENDE 4
Reservation
Ulf Lövgren (s), Monica Olsson (s), Sven-Erik Sjölund (s), Annelee
Larsson (s) och Kjell Bergström (mp) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 5
Förslag till nya taxor enligt miljöbalken.
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd har utarbetat ett förslag till
nya taxor för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område.
Den nya taxan ska gälla från och med 2009-01-01.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddschef Uno Norberg föreslår att Hudiksvalls
kommunfullmäktige fastställer förslag till taxa för norrhälsinge
miljökontors verksamhet inom miljöbalkens område (Uno Norbergs
tjänsteutlåtande 2008-11-10).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Nordanstigs kommun har ingen avvikande åsikt på förslaget.

ÄRENDE 6
Ändringar i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
Kommunstyrelsen beslutade 16 oktober, 2008 att utse en arbetsgrupp
bestående av Hans-Åke Bergman (c), Ulf Lövgren (s), Ove
Wallberg (m), Kjell Bergström (mp), Stefan Haglund (fp), Sven
Bergström (v) och Peter Fagerhov (kd).
Arbetsgruppens uppdrag:
• Utarbeta förslag till differentierat arvode för närvarande, icke
tjänstgörande ersättare. Ändringen ska även gälla andra
förtroendevalda som inte tillhör nämnden men som ändå kan bli
inkallade.
• Överförmyndarens rätt till sammanträdes- och förrättningsarvode
och ersättning för förlorad arbetsförtjänst.
• I samband med ändrade ansvarsområden för nämnderna bör
ordförandenas arvoden justeras.
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FORTS. ÄRENDE 5
Beslutsunderlag
Arbetsgruppens förslag till ändringar i Arvodesbestämmelser för
förtroendevalda (2008-11-03).
Yrkanden
Per-Åke Kardell (c) yrkar bifall.
Kjell Bergström (mp) yrkar att beslutet om differentierat arvode för icke
tjänstgörande ersättare behandlas i samband med senare revidering
inför nästa mandatperiod.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per-Åke Kardells och Kjell
Bergströms yrkanden och finner Kjell Bergströms yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen antar följande
propositionsordning:
Den som stöder Kjell Bergströms yrkande röstar Ja.
Den som stöder Per-Åke Kardells yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med fem Ja-röster mot åtta Nej-röster antar kommunstyrelsen Per-Åke
Kardells yrkande.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande ändringar i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda:
Från och med 1 januari 2011 ska närvarande, icke tjänstgörande
ersättare i kommunstyrelsen, nämnderna och dess utskott ersättas
med halvt arvode jämfört med tjänstgörande ledamöter och ersättare.
(Ändring i § 1 näst sista stycket)
Följande punkter föreslås gälla från och med 1 januari 2009:
Person som inte är invald i kommunstyrelsen, nämnderna eller dess
utskott, men blir inkallad för att delta, ersätts lika som en tjänstgörande
ledamot.
(Nytt förslag i § 1)
Överförmyndare ska ersättas enligt samma regler som Årsarvoden
fritidspolitiker, dvs äga rätt till arvode och till ersättning för förlorad
arbetsförtjänst.
(Ändring i § 4)
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FORTS. ÄRENDE 5
Ordföranden i den nya omsorgs- och lärandenämnden föreslås
arvoderas med årsarvode motsvarande 40 % av heltidstjänst baserat
på samma basbelopp som kommunalrådets årsarvode. Arvodet ska
inkludera samtliga uppdrag om omsorgs- och lärandenämnden och
dess utskott med exkluderar uppdrag för uppdrag i andra nämnder,
styrelser, utskott samt fullmäktige.
(Ändring i Bilaga, Uppdrag med årsarvode)
Årsarvode för kommunalråd föreslås exkludera arvode för
fullmäktigesammanträde.
(Komplettering i § 3, andra stycket)
Jäv
Sven-Åke Eriksson (c) anmäler sig jävig och deltar varken i
överläggningarna eller i beslutet.

ÄRENDE 7
Ändring i kommunstyrelsens, utbildnings- och kulturnämndens
samt omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens reglementen.
Fullmäktige beslutade 30 juni, 2008 att flytta en del av verksamheterna
mellan nämnderna.
I samband med detta uppdrog fullmäktige till kommunstyrelsen att
upprätta förslag till nya reglementen och delegationsordningar samt
föreslå eventuella namnändringar på nämnderna.
Kommunstyrelsen konstaterar att ansvaret som trafiknämnd ska ligga
kvar hos kommunstyrelsen, likaså parkeringstillstånden och
fakturor/scanning.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till ledningskontoret att till
kommunstyrelsens sammanträde 13 november presentera förslag
till reviderade reglementen för nämnderna och kommunstyrelsen
enligt fullmäktiges beslut (arbetsutskottets protokoll § 188/2008).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar ändra omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens namn till omsorgs- och lärandenämnden
(arbetsutskottets protokoll § 188/2008).
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FORTS. ÄRENDE 7
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Ändra omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens namn till omsorgs- och
lärandenämnden.
Anta förslag till reviderade reglementen för kommunstyrelsen,
utbildnings- och kulturnämnden samt omsorgs- och lärandenämnden.
Deltar inte i beslutet
Annelee Larsson (s) deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 8
Val av ny ledamot och ordförande i utbildnings- och
kulturnämnden.
Hans Betulander (c) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot
och ordförande i utbildnings- och kulturnämnden.
Fullmäktige har godkänt hans avsägelse.
Fullmäktige har att utse ny ledamot och ordförande i utbildnings- och
kulturnämndne för återstoden av mandatperioden 2007-2010.

ÄRENDE 9
Sammanträdesdatum 2009.
Ledningskontoret har sammanställt ett förslag till sammanträdesdagar
för kommunstyrelsen och fullmäktige under 2009.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa följande datum för sammanträdesdagar 2009:
16 februari
14 april
11 maj
22 juni
28 september
16 november
14 december
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FORTS. ÄRENDE 9
Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning och
Sundsvalls Tidning.
Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2008.

