NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 27 september 2010 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Samkraft AB anhållan om kapitaltillskott för
vindkraftverk.

4.

Delårsbokslut 2010 för Nordanstigs kommun.

5.

Årsredovisning 2009 för Stiftelsen ErskMatsgården.

6.

Årsredovisning 2009 för Region Gävleborg.

7.

Förslag till justering av arvoden för
förtroendevalda.

8.

Förslag till tillägg i Tillämpningsföreskrifter för
riksfärdtjänst.

9.

Ny tidtabellperiod för kollektivtrafiken i Gävleborg.

10.

Ny lag om brandfarliga och explosiva varor.

11.

Fastighetsreglering inom Jättendals församling.

12.

Ansökan om projektstöd för utbyggnad av
bredband.

13.

Motion om sommarjobb för skolungdom.

14.

Utvärdering av bibliotekssamarbetet HelGe.

15.

Anmälan om inkomna motioner.

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: Monica Olsson (S) och Jan-Ola Hall (SD).

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
Samkraft AB anhållan om kapitaltillskott för vindkraftverk
Samkraft AB har inkommit med en framställan om ett kapitaltillskott av
delägarna som för Nordanstigs kommuns del uppgår till
354 240 kronor. Handläggare Thord Wannberg föreslår att
354 240 kronor anvisas som kapitalstillskott till Samkraft AB för att
genomföra förvärv av tre vindkraft på Långberget inom Bollnäs
kommun.
Yrkanden
Bengt-Ola Olsson (S) yrkar avslag.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt-Ola Olssons och Sven-Åke
Erikssons yrkanden och finner Sven-Åke Erikssons yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning.
Den som stöder Sven-Åke Erikssons bifallsyrkande röstar Ja.
Den som stöder Bengt-Ola Olssons avslagsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Men nio Ja-röster för bifall mot fyra Nej-röster för avslag beslutar
kommunstyrelsen anta Sven-Åke Erikssons bifallsyrkande.
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FORTS: ÄRENDE 3
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anvisa 354 240 kronor som kapitalstillskott till Samkraft AB för att
genomföra förvärv av tre vindkraftverk på Långberget inom Bollnäs
kommun.

ÄRENDE 4
Delårsbokslut 2010 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 30 juni 2010 för
kommunens samtliga verksamheter samt helårsprognos.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar delårsbokslutet för
kommunens som helhet.
Prognosen per helår visar följande resultat.
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturnämnden
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden

+464 tkr
-1 600 tkr
-12 300 tkr

Med ökade skatteintäkter visar prognosen på helår ett resultat med
-2 207 tkr.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner
delårsbokslut per 2010-06-30 med koncernredovisning samt
helårsprognos samt föreslår åtgärdsplaner för hur de befarade
underskotten hanteras för avgörande i fullmäktige. Uppdra till uk- och
ol-nämnderna att redovisa åtgärdsplaner till kommunstyrelsen
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2010-09-01).
Yrkanden
Håkan Larsson (M) yrkar att förvaltningsberättelsen ska kompletteras
med Fiberstaden AB:s resultat.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner
det antaget.
Ordföranden ställer proposition på ekonomichef Margareta Tamm
Perssons förslag begäran om åtgärdsplaner från nämnderna och finner
det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 4
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till utbildnings- och kulturnämnden och omsorgs- och
lärandenämnden att till kommunstyrelsen 28 oktober 2010 redovisa i
handlingsplaner hur de befarade underskotten kommer att hanteras.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna delårsbokslut per 2010-06-30 med koncernredovisning samt
helårsprognos.

ÄRENDE 5
Årsredovisning 2009 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Stiftelsen Ersk-Matsgården har inkommit med årsredovisning för
verksamhetsåret 2009.
Stiftelsen redovisar ett resultat med -3 726 kronor.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till stiftelsens ordförande Boerje
Bohlin (S) att till kommunstyrelsens sammanträde 9 september
2010 lämna skriftliga kommentarer till underskottet (arbetsutskottets
protokoll § 128/2010).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2010 för Stiftelsen Ersk-Matsgården (arbetsutskottets protokoll
§ 128/2010).
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till stiftelsens ordförande att komplettera årsredovisningen med
hela styrelsens underskrifter.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2010 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
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ÄRENDE 6
Årsredovisning 2009 för Region Gävleborg.
Region Gävleborg har inkommit med årsredovisning för
verksamhetsåret 2009.
Region Gävleborg visar ett positivt resultat med 3 720 893 kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning 2010
för Region Gävleborg (arbetsutskottets protokoll § 129/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2010 för Region Gävleborg.

ÄRENDE 7
Förslag till justering av arvoden för förtroendevalda.
I samband med att kommunfullmäktige år 2009 beslutade om ny
förvaltningsorganisation och ny politisk organisation beslutades även
att organisationen skulle utvärderas efter ett år.
Kommunstyrelsen beslutade enligt § 162/2009 att tillsätta en
parlamentarisk kommitté för att utvärdera den nya organisationen samt
överväga eventuella förändringar inför en ny mandatperiod.
Kommunchef Kerstin Oremark föredrar kommitténs arbete och förslag
till förändringar.
Beslutsunderlag
1. Parlamentariska kommitténs rapport över utvärdering av
omorganisation 2010-08-18.
2. Arbetsutskottet beslutar överlämna rapporten till kommunstyrelsen
för ställningstagande (arbetsutskottets protokoll § 130/2010).
Yrkanden
Katarina Bylin (S) yrkar att ärendet förutom arvodena behandlas på
kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Håkan Larsson (M) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att utarbeta
en plan för kommunens IT-verksamhet.
Monica Olsson (S) yrkar att arvodena ska vara oförändrade.
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FORTS. ÄRENDE 7
Ulf Lövgren (S) yrkar att arvodet för ett fullmäktigesammanträde ska
höjas till 500 kronor.
Bengt-Ola Olsson (S) och Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall till
arvodesförslaget i kommitténs rapport.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Katarina Bylins och Håkan Larssons
yrkanden och finner dem antagna.
Ordföranden ställer därefter proposition på Bengt-Ola Olssons och
Sven-Åke Erikssons yrkande mot Monica Olssons och Ulf Lövgrens
yrkanden och finner Bengt-Ola Olssons och Sven-Åke Erikssons
yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder arvodesförslaget i kommitténs rapport röstar Ja.
Den som stöder att arvodena ska vara oförändrade röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster för arvodesförslaget i kommitténs rapport mot fem
Nej-röster för att arvodena ska vara oförändrade beslutar
kommunstyrelsen enligt arvodesförslaget i kommitténs rapport.
Kommunstyrelsens beslut
1. Rapportens förslag till förändringar i organisationen behandlas på
kommunstyrelsens nästa sammanträde.
2. Uppdra till kommunchefen att utarbeta en plan för kommunens ITverksamhet.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Ändra Arvodesbestämmelser för förtroendevalda enligt följande:
1. Beräkningsgrund för arvoden ändras från Inkomstbasbelopp till
Riksdagsmannalön.
2. Kvoten för beräkning av timarvode för sammanträden höjs från
dagens 0,0163 delar till 0,02 delar. Dubbelt arvode för första
timmen kvarstår.
Reservation
Monica Olsson (S) reserverar sig mot beslutet om förändrade arvoden.
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ÄRENDE 8
Förslag till tillägg i Tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst.
Fullmäktige antog i § 40/2010-05-17 länsgemensamma
tillämpningsanvisningar för färdtjänst.
Omsorgs- och lärandenämnden har inkommit med ett förslag till
ändringar i tillämpningsföreskrifterna enligt följande:


Ansökan om riksfärdtjänst inom Gävleborgs län ska vara
kommunen tillhanda, via telefon eller skriftligt, minst en vecka före
önskad resdag.



Medresenär kan beviljas efter särskild prövning.



Medresenär vid resor med taxi/ personbil/ specialfordon betalar
samma egenavgift som riksfärdtjänstresenären.



”i normalfallet” läggs till tidigare text om avgift för medresenär.

Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 74/2010.
2. Arbetsutskottets protokoll § 132/2010.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Ändra tillämpningsanvisningar för färdtjänst enligt följande:
1. Ansökan om riksfärdtjänst inom Gävleborgs län ska vara
kommunen tillhanda, via telefon eller skriftligt, minst en vecka före
önskad resdag.
2. Medresenär kan beviljas efter särskild prövning.
3. Medresenär vid resor med taxi/ personbil/ specialfordon betalar
samma egenavgift som riksfärdtjänstresenären.
4. ”i normalfallet” läggs till tidigare text om avgift för medresenär.

ÄRENDE 9
Ny tidtabellperiod för kollektivtrafiken i Gävleborg.
Kollektivtrafikberedningen har berett frågan om att ändra
tidtabellperioden för kollektivtrafiken i Gävleborg till december 2010 och
ett år.
Förslaget innebär att både buss och tåg i Gävleborg ska ha gemensam
tidtabellsperiod, den som idag gäller för tåg. Genom förslaget
samordnas buss och tåg i Gävleborg med gemensamt tidtabellsskifte.
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FORTS. ÄRENDE 9
Tidtabellsskiftet sker nu andra helgen i december för järnvägen och för
bussar i juni. En gemensam period skulle markant förbättra
samordningen av tider och underlätta för resenärer som byter
trafikslag.
Förslaget är att tidtabellsperioden för bussar ändras till samma period
som idag gäller för järnvägen. Bytet av period innebär att viss text i
Konsortialavtalet och Trafikavtalet måste ändras.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden beslutar ställa sig bakom förslaget
till förändring av tidtabellsperiod för Gävleborgs bussar (omsorgsoch lärandenämndens protokoll 2009-09-23).
2. Ledningskontoret föreslår att fullmäktige beslutar ändra § 2 i
Konsortialavtalet och § 2 i Trafikavtalet till följande: Parterna ska
senast den 30 april till bolaget lämna sina beställningar av trafik för
nästkommande trafikår. Trafikåret gäller från andra helgen i
december varje år och ett år. Detta ska tillämpas första gången i
december 2010.

Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Ändra § 2 i Konsortialavtalet och § 2 i Trafikavtalet till följande:
Parterna ska senast den 30 april till bolaget lämna sina beställningar av
trafik för nästkommande trafikår. Trafikåret gäller från andra helgen i
december varje år och ett år. Detta ska tillämpas första gången i
december 2010.

ÄRENDE 10
Ny lag om brandfarliga och explosiva varor.
En ny lag om brandfarliga och explosiva varor träder ikraft 1 september
2010. Lagens syfte är att hindra, förebygga och begränsa olyckor och
skada på liv, hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma genom
brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.
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FORTS. ÄRENDE 10
Beslutsunderlag
1. Norrhälsinge räddningstjänst föreslår att Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd ansvarar för tillståndsgivning och tillsyn enligt lag
om brandfarliga och explosiva varor.
Taxor sätts enligt Sveriges kommuner och landstings förslag till
principer.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd får i uppdrag att ändra
delegationsordning, åtagande, reglemente samt skriva om
samverkansavtalet (Räddningschef Lennart Juhlins tjänsteutlåtande
2010-07-06).
2. Arbetsutskottets protokoll § 138/2010.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Uppdra till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd att ansvara för
tillståndsgivning och tillsyn enligt lag om brandfarliga och explosiva
varor.
Taxor sätts enligt Sveriges kommuner och landstings förslag till
principer.
Uppdra till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd att ändra
delegationsordning, åtagande, reglemente samt skriva om
samverkansavtalet.

ÄRENDE 11
Fastighetsreglering inom Jättendals församling.
Handläggar Thord Wannberg har utarbetat ett förslag till
fastighetsreglering inom Jättendals församling i syfte att skapa
möjlighet till exploatering, vägar och annan utveckling.
Handläggare Thord Wannberg föredrar ärendet och informerar om att
det finns en överenskommelse om gemensam väg mellan fastigheten
Frösten 16:1 skifte 3 och fastigheten Frösten 3:10 som ska fortsätta att
gälla.
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FORTS. ÄRENDE 11
Beslutsunderlag
1. Handläggare Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2010-07-13.
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner följande
fastighetsreglering: Del av Frösten 16:1, skifte 3 och 5 i Jättendals
församling överförs från Lena Blomström till Nordanstigs kommun.
Del av Å 1:16 överförs från Nordanstigs kommun till Lena
Blomström, Jättendal. Lena Blomström erhåller dessutom
150 000 kronor. Kostnaden för fastighetsregleringen bekostas av
Nordanstigs kommun (arbetsutskottets protokoll § 125/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna följande fastighetsreglering:
2. Del av Frösten 16:1, skifte 3 och 5 i Jättendals församling överförs
från Lena Blomström till Nordanstigs kommun.
3. Del av Å 1:16 överförs från Nordanstigs kommun till Lena
Blomström, Jättendal. Lena Blomström erhåller dessutom
150 000 kronor.
4. Kostnaden för fastighetsregleringen bekostas av Nordanstigs
kommun.
5. Överenskommelsen om gemensam väg mellan fastigheten Frösten
16:1 skifte 3 och fastigheten Frösten 3:10 ska fortsätta att gälla.
6. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna.

ÄRENDE 12
Ansökan om projektstöd för utbyggnad av bredband.
Nordanstigs kommun har sökt investeringsbidrag för fibernedläggning i:
Gnarp och Stocka ” Bredband till småorter” och av en beräknad
kostnad med 3 394 tkr erhållit 1 697 tkr i bidrag. Bidraget beviljades av
Tillväxtverket.
Vidare har Nordanstigs kommun sökt investeringsbidrag för
fibernedläggning i:
Baståsen, Västtjär, Gryttje-Tjärnvik, Lindsta-Frösten, ”Fiber i Byn” och
av beräknad kostnad med 1 795 tkr beräknar vi få 1 46 tkr i bidrag.
Bidraget beslutas av Jordbruksverket.
En sammantagen ekonomisk analys visar på ett behov av ytterligare
1250 tkr.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2010-09-14

12 (14)

FORTS. ÄRENDE 12
Beslutsunderlag
Bredbandsgruppen föreslår att 1 250 tkr anslås för
bredbandsinvesteringar enligt ovan (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande
2010-07-14).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja kommunstyrelsen tilläggsanslag med 1 250 tkr för
bredbandsinvesteringar under 2010.

ÄRENDE 13
Motion om sommarjobb för skolungdom.
Siv Bergström (KD) har inkommit med en motion där hon föreslår att
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och utbildnings- och
kulturnämnden får i uppdrag att utnyttja den utökade statliga
finansieringen, för att skapa sommarjobb under juni-augusti 2010.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden meddelar i beslut att motionens
intention redan är uppfylld och föreslår att motionen därmed är
besvarad (omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 95/2010).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna omsorgsoch lärandenämndens meddelande att motionens intention redan är
uppfylld. Motionen därmed är besvarad (arbetsutskottets protokoll
§ 135/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Omsorgs- och lärandenämnden meddelar att motionens intention
redan är uppfylld.
2. Motionen därmed är besvarad.
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ÄRENDE 14
Utvärdering av bibliotekssamarbetet HelGe.
Fullmäktige beslutade i § 44/2006-09-25 att Nordanstigs kommun
skulle ingå ett samarbete med Bollnäs, Hofors, Ockelbo, Sandvikens
och Söderhamns kommuner om ett gemensamt bibliotekssystem, kallat
HelGe.
Efter fullmäktiges beslut har även Ljusdals och Hudiksvalls kommuner
anslutit sig till samarbetet.
Målet med samarbete var att öka service och kvalitet för bibliotekets
kunder, öka utbudet av medier, samordna och utnyttja tekniken samt
ett effektivare resursutnyttjande.
I samband med att samarbete inleddes kring bibliotekssamverkan i
Hälsingland beslutades att samarbetet skulle utvärderas efter
24 månader.
Utvärderingen är nu klar och överlämnas till de samverkande
kommunerna.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna utvärderingen
av HelGe-samarbetet (arbetsutskottets protokoll § 133/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna utvärderingen av HelGe-samarbetet.

ÄRENDE 15
Anmälan om inkomna motioner.
Följande motioner har inkommit:
Motion om tillägg i kommunens kapitalplaceringspolicy.
Charlotte Klötz (FP), Börje Lindblom (FP) och Ove Wallberg (-) har
inkommit med en motion där de föreslår att fullmäktige beslutar göra ett
tillägg i kommunens kapitalplaceringspolicy där det klart framgår at
placering av kapital inte får ske i aktier eller fonder där Monsanto eller
andra biokemiföretag som hanterar GMO-livsmedel är inblandade.
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FORTS. ÄRENDE 15
Motion om byggbar mark i Gnarp.
Charlotte Klötz (FP), Börje Lindblom (FP) och Ove Wallberg (-) har
inkommit med en motion där de föreslår att fullmäktige beslutar att
kommunen upprättar en byggnadsplan för byggande av hyresbostäder
och egnahemsbostäder i närområdet till nuvarande centrala Gnarp
samt att kommunen även undersöker möjlighet till byggplan för olika
boendeformer som t.ex. radhus, både i Gnarp och på andra orter där
sådana boendeformer inte finns idag.
Förslag till beslut
Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

