NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 21 juni 2010 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Budgetramar och fullmäktiges mål 2011.

4.

Årsredovisning 2009 för Inköp Gävleborg.

5.

Årsredovisning 2009 för Fiberstaden AB.

6.

Årsredovisning 2009 för Hälsingerådet.

7.

Årsredovisning 2009 för Fjärrvärmeverksamheten.

8.

Årsredovisning 2009 för kommunstyrelsens fonder.

9.

Förslag till ny VA-taxa.

10.

Förslag till ny taxa för slamtömning och
renhållning.

11.

Förslag till anslutningstaxa för bredband.

12.

Förslag till ny taxa för hyra av skollokaler.

13.

Tillsyn vid försäljning av receptfria läkemedel.

14.

Kommuninvest inbjudan att teckna förslagslån.

15.

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
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: Gun Forsell Spång (S) och Christina
Hedström (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.

ÄRENDE 3
Budgetramar och fullmäktiges mål 2011.
Arbetsutskottet har utarbetat förslag till budgetramar och fullmäktigemål
för 2011. Förslaget har utarbetats i samarbete med nämndernas
ordföranden.
Förslagen till fullmäktigemål har behandlats av fullmäktige i form av en
direktivdiskussion.
Personalstrateg Mats Dahl har tidigare informerat om de löneavtal som
förhandlas fram att gälla från och med 4 april 2010.
Med förslagna budgetramar för 2010 behöver besparingar genomföras
på utbildnings- och omsorgsförvaltningen motsvarande 18 mkr.
Förvaltningschef Mats Collin föredrar förslag på besparingsåtgärder
inom de båda nämndernas verksamheter som kommer att bearbetas
vidare.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2010-05-11.
2. Arbetsutskottets protokoll § 81/2010.
Yrkanden
Håkan Larsson (M) yrkar att resultatmålet 2011 sätts till 1,2 % av
skatter och generella statsbidrag som därefter minskas med
finansnettot.
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FORTS. ÄRENDE 3
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag på 0,7 %
och Håkan Larssons yrkande på 1,2 % och finner arbetsutskottets
förslag antaget.
Ordföranden ställer därefter proposition arbetsutskottets förslag i övrigt
och finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Resultatmålet 2011 sätts till 0,7 % av skatter och generella statsbidrag
som därefter minskas med finansnettot.
Anta ram på nämndsnivå, nettokostnad/nettointäkt.
Resultatbudget 2011 (Tkr)
exkl. kapitalkostnader
Summa nämndsnettokostnader
Kommunstyrelsens utvecklings- samt föreningsmedel
Summa
Nämndsnettokostnaderna fördelas preliminärt enligt följande
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturnämnden
Omsorgs- och lärandenämnden

Nettokostnad
423 800
2 500
426 300
31 112
122 758
269 930

Kommunstyrelsen utvecklingsmedel får användas till att genomföra
insatser som ger tillväxt utan ökade kostnader de kommande åren.
Kommunstyrelsens föreningsmedel skall användas till förenings- och
ungdomsverksamhet enligt fördelningsdirektiv KS § 26/2010.
Det slutliga budgeterade resultatet ändras beroende på
ökade/minskade skatteintäkter samt generella statsbidrag.
Anta fullmäktiges mål enligt följande:
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 3
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 2011 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 2011 ska beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till
tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda.

ÄRENDE 4
Årsredovisning 2009 för Inköp Gävleborg.
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har inkommit med årsredovisning
för räkenskapsåret 2009.
Inköp Gävleborg visar ett positivt resultat med 234,9 tkr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning 2009
för Inköp Gävleborg (arbetsutskottets protokoll § 84/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2009 för Inköp Gävleborg.
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ÄRENDE 5
Årsredovisning 2009 för Fiberstaden AB.
Fiberstaden AB har inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret
2009.
Bolaget visar ett negativt resultat med -645 148 kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning 2009
för Fiberstaden AB (arbetsutskottets protokoll § 83/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2009 för Fiberstaden AB.

ÄRENDE 6
Årsredovisning 2009 för Hälsingerådet.
Hälsingerådet har inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret
2009.
Hälsingerådet visar ett negativt resultat med -91 tkr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning 2009
för Hälsingerådet (arbetsutskottets protokoll § 85/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2009 för Hälsingerådet.

ÄRENDE 7
Årsredovisning 2009 för Fjärrvärmeverksamheten.
Ekonomikontoret har sammanställt en årsredovisning för
fjärrverksamheten för år 2009.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning 2009
för Fjärrvärmeverksamheten (arbetsutskottets protokoll § 86/2010).
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FORTS. ÄRENDE 7
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2009 för Fjärrvärmeverksamheten.

ÄRENDE 8
Årsredovisning 2009 för kommunstyrelsens fonder.
Årsredovisning har upprättats för 2009 års verksamhet i Nordanstigs
kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning 2009
för Per-Olof Schönströms Minnesfond, Per och Anna Katarina Sundins
stipendiefond samt Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond
(arbetsutskottets protokoll § 87/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2009 för Per-Olof Schönströms Minnesfond,
Per och Anna Katarina Sundins stipendiefond samt Stiftelsen
Nordanstigs Näringslivsfond.

ÄRENDE 9
Förslag till ny VA-taxa.
Nordanstig Vatten AB har utarbetat ett förslag till ny va-taxa.
Förändringarna i förslaget består av:
Anläggningsavgifter
§ 6 Industrifastighet:
En tomtyteavgift per m2
1-5 000 m2
5 001-10 000 m2
10 001 m2 -

10 kronor/m2
5 kronor/m2
1 kronor/m2
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FORTS. ÄRENDE 9
Brukningsavgifter
§ 16 Tillfälligt avstängd:
Den fasta avgiften för tillfälligt avstängd föreslås uppgå till
3 500 kronor/år för Vatten (V) och Spillvatten (S).
Beslutsunderlag
Nordanstig Vatten AB föreslår att fullmäktige godkänner ny va-taxa från
2010-01-01 samt godkänner föreslagna förändringar i va-taxa för
Nordanstigs kommun 2010 (Nordanstig Vatten AB:s skrivelse
2010-04-16).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande ny va-taxa att gälla från och med 1 juli 2010:
Anläggningsavgifter
§ 6 Industrifastighet:
En tomtyteavgift per m2
1-5 000 m2
5 001-10 000 m2
10 001 m2 -

10 kronor/m2
5 kronor/m2
1 kronor/m2

Brukningsavgifter
§ 16 Tillfälligt avstängd:
Den fasta avgiften för tillfälligt avstängd föreslås uppgå till
3 500 kronor/år för Vatten (V) och Spillvatten (S).

ÄRENDE 10
Förslag till ny taxa för slamtömning och renhållning.
Samhällsbyggnadskontoret har utarbetat ett förslag till ny taxa för
slamtömning i Nordanstigs kommun:
Nuvarande avtal gäller med förändring till att kommunen står för
mottagningskostnader. Tillägget blir 300 kronor inklusive moms per
tömningstillfälle. Priserna gäller för slambrunnar och för tankar.
Renhållningsansvarig Pär Norberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll § 98/2010.
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FORTS. ÄRENDE 10
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande taxa att gälla från och med 1 juli 2010:
2010

Förslag

0-4 m3

1 181

1 481

4,1-6 m3

1 838

2 138

6,1-9 m3

3 019

3 319

Tillägg per m3 över 9

302

452

Budning inom 1 v

284

284

1 260

1 260

Budning inom 24 t
Priserna gäller inklusive moms.

ÄRENDE 11
Förslag till anslutningstaxa för bredband.
Nordanstigs kommuns bredbandsnät underhålls och administreras av
Fiberstaden AB enligt gällande samarbetsavtal.
För närvarande finns två Stadsnät i Nordanstig; Bergsjö centrum och
Sågtäkten. Ytterligare områden kommer att byggas under 2010.
Fullmäktige har att fastställa taxa för fiberanslutning för år 2010.
Handläggare Thord Wannberg föredrar ärendet och föreslår en
kompletterande text.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att fullmäktige fastställer
anslutningsavgift för fiberanslutning för 2010 enligt följande:
Privatperson: 12 000 kronor inklusive moms.
Företag: 12 000 kronor exklusive moms.
(Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2010-05-12).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar fastställa
anslutningsavgift för fiberanslutning enligt följande att gälla från och
med 2010-07-01: Privatperson: 12 000 kronor inklusive moms.
Företag: 12 000 kronor exklusive moms (arbetsutskottets protokoll
§ 91/2010).
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FORTS. ÄRENDE 11
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Thord Wannbergs förslag om
kompletterande text: Anslutningsavgift föreslås gälla i samband med av
kommunen beslutad utbyggnad och befintligt stadsnät, och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa anslutningsavgift för fiberanslutning enligt följande att gälla i
samband med av kommunen beslutad utbyggnad och befintliga
stadsnät att gälla från och med 2010-07-01:
Privatperson: 12 000 kronor inklusive moms.
Företag: 12 000 kronor exklusive moms.

ÄRENDE 12
Förslag till ny taxa för hyra av skollokaler.
Utbildnings- och kulturnämnden har utarbetat ett förslag till ny
hyressättning av skollokaler.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att
barn- och ungdomsverksamhet får använda lokalerna utan kostnad.
Barn- och ungdomsverksamhet betalar samma avgift som tidigare
för badhuset i Bergsjö. I övrigt anta förslaget till ny hyressättning att
gälla från och med 2010-07-01 (utbildnings- och kulturnämndens
protokoll § 37/2010).
2. Arbetsutskottets protokoll § 106/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Lokalerna får användas utan kostnad av barn- och
ungdomsverksamhet.
2. Barn- och ungdomsverksamhet betalar samma avgift som tidigare
för badhuset i Bergsjö.
3. I övrigt anta förslaget till ny hyressättning att gälla från och med
2010-07-01.
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ÄRENDE 13
Tillsyn vid försäljning av receptfria läkemedel.
En ny lag om försäljning av receptfria läkemedel trädde i kraft
1 november 2009. Enligt 23 § i lagen får kommunerna för sin kontroll ta
ut avgift av den som bedriver detaljhandel.
Enligt 20 § i lagen skall den kommun där detaljhandeln bedrivs
kontrollera efterlevnaden av lagen och av de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen. Kommunfullmäktige skall bestämma
vilken nämnd i kommunen som ska ha kontrollansvaret enligt lagen.
Beslutsunderlag
Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att fullmäktige utser omsorgsoch lärandenämnden som ansvarig för efterlevnaden av lagen om
försäljning av receptfria läkemedel och av de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen (Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande
2010-05-19).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Utse omsorgs- och lärandenämnden som ansvarig för efterlevnaden av
lagen om försäljning av receptfria läkemedel och av de föreskrifter som
meddelats med stöd av lagen.

ÄRENDE 14
Kommuninvest inbjudan att teckna förlagslån.
Kommuninvest har inkommit med en inbjudan att teckna en del i
föreningens företagslån. Erbjudandet kan endast utnyttjas av
medlemmar.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
genom ett förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, lånar ut
högst 1 700 tkr på de villkor som framgår av föreningens
erbjudande daterat mars 2010. Finansiering av utlåningen skall ske
genom att ta likvida medel i anspråk. Kommunstyrelsen har rätt att
inom den ovan angivna ramen lämna en bindande
teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra denna utlåning
med det lånebelopp som slutligt tilldelats kommunen. Uppdra
firmatecknarna att underteckna en bindande teckningsanmälan och
övriga lånehandlingar (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2010-05-05).
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FORTS. ÄRENDE 14
2. Arbetsutskottets protokoll § 105/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Genom ett förlagslån till Kommuninvest ekonomisk förening, låna ut
högst 1 700 tkr på de villkor som framgår av föreningens
erbjudande daterat mars 2010.
2. Finansiering av utlåningen skall ske genom att ta likvida medel i
anspråk.
3. Kommunstyrelsen har rätt att inom den ovan angivna ramen lämna
en bindande teckningsanmälan, träffa låneavtal samt genomföra
denna utlåning med det lånebelopp som slutligt tilldelats
kommunen.
4. Uppdra firmatecknarna att underteckna en bindande
teckningsanmälan och övriga lånehandlingar.

ÄRENDE 15
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen rapporterar till fullmäktige enligt
följande:
Rapport till Socialstyrelsen för kvartal 4/2009 och kvartal 1/2010:
1. Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja SoL ÄO , äldreomsorg.
Svar: Nej SoL OF, omsorger om personer med funktionsnedsättning.
Svar: Nej LSS OF, omsorger om personer med funktionsnedsättning.
2. Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej inom SoL, ÄO
Svar: Nej inom SoL, OF
Svar: Nej inom LSS, OF
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 2010-04-26.
Arbetsutskottets protokoll § 110/2010.
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Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna informationen.
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