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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sven-Åke Eriksson (C).

ÄRENDE 2
Budget 2010.
Fullmäktige beslutade i juni och i september 2009 att fastställa att
resultatmålet 2010 sätts till 1 % av skatter och generella statsbidrag
som därefter minskas med finansnettot. Förvaltningarna måste sänka
sina kostnader för att verksamheten ska rymmas inom de kommande
budgetramarna.
Arbetsutskottet har tillsammans med ledningsgruppen och
representation från nämnderna utarbetat ett förslag till budget 2010 för
kommunens verksamheter.
Historik
1. Arbetsutskottets protokoll § 114/2009.
2. Arbetsutskottets protokoll § 116/2009.
3. Arbetsutskottets protokoll § 119/2009.
4. Arbetsutskottets protokoll § 125/2009.
5. Arbetsutskottets protokoll § 138/2009.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beslutar
1. Anta att beräkningsgrunden för 2010 – 2012 års skatteintäkter och
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal
1 november 2009
1 november 2010
1 november 2011
2 Anta följande taxor

9 630 personer
9 550 personer
9 470 personer

2.1

Renhållningstaxan höjs med 5 % från och med 1
januari 2010.

2.2

När- och Fjärrvärmetaxan höjs på både den rörliga och
fasta med 5% från och med 1 januari 2010..

3. Anta fullmäktiges målområden
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Finansiella mål
Resultatet för varje år ska budgeteras så att resultatet före finansnettot
2010 skall vara 1,5 % av skatter och generella statsbidrag dock lägst 5
767 tkr. 2010 lägst – 2 580 tkr, 2011 0,5 lägst 775 tkr.
Investeringsvolymen ska vara i samma nivå som avskrivningarna.
Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30%.
Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna skall
vara högre än de kortfristiga skulderna.
Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.
Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.
4. Förutom nämndernas tilldelning har 2 500 tkr budgeterats till
kommunstyrelsen att hantera enligt följande:
2 500 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 21 i Budget 2010 och verksamhetsplaner 2011-2012. Det
innebär 43 882 tkr i nettokostnader inklusive kapitalkostnader.
6. Tilldela Utbildning & Kulturnämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid 21 i Budget 2010 och verksamhetsplaner
2011-2012. Det innebär
122 589 tkr i nettokostnader inklusive kapitalkostnader.
7. Tilldela Omsorg & Lärandenämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid 21 i Budget 2010 och verksamhetsplaner
2011-2012. Det innebär
270 398 tkr i nettokostnader inklusive kapitalkostnader.
8. Anta verksamhetsplan 2011 nettokostnader inkl kapitalkostnader
enligt sid 21 i Budget 2010 och verksamhetsplaner 2011-2012.
Kommunstyrelsen
Utbildning & Kultur
Omsorg & Arbetsmarknad

43 871 tkr
124 841 tkr
272 163 tkr

9. Anta verksamhetsplan 2012 nettokostnader inkl kapitalkostnader
enligt sid 21 i Budget 2010 och verksamhetsplaner 2011-2012.
Kommunstyrelsen
Utbildning & Kultur
Omsorg & Arbetsmarknad

45 003 tkr
127 397 tkr
271 515 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.
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11. Anta ansvarstilldelningen i Budget 2010 och verksamhetsplaner
2011 – 2012.
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 2010 – 2012.
2010

11000 tkr

2011

11000 tkr

2012

11 000 tkr

13. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fördela 2010 års
investeringsbudget på specifika projekt. Dessa projekt kräver
aktualisering som särskilt ärende med bifogade investeringskalkyler
inför beslut i kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att investeringsramen
fördelas enligt sid 47, bilaga 4 i Budget 2010 och
verksamhetsplaner 2011 – 2012.
14. I övrigt anta förslag till Budget 2010 och verksamhetsplaner 2011 –
2012.

ÄRENDE 3
Gemensam överförmyndarnämnd.
Överförmyndarnämnderna i Sundsvall, Timrå och Nordanstig har
sedan 2002 samverkat om överförmyndarfrågorna genom
samarbetsavtal. Avtalen innebär att överförmyndarkontoret i Sundsvall
ansvarar för nämndsservice, all administration samt för all
handläggning av verksamheten.
Förvaltningarna i dessa kommuner har tillsammans med Ånge kommun
utarbetat ett förslag till gemensam nämnd för
överförmyndarverksamheten.
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FORTS. ÄRENDE 3
Beslutsunderlag
Utredningsgruppen föreslår att fullmäktige beslutar att tillsammans med
Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner från och med 2001-01-01
samverka i en gemensam nämnd rörande överförmyndarverksamhet.
Sundsvalls kommun skall vara värdkommun för den gemensamma
nämnden, innebärande att nämnden inordnas i kommunens
nämndsorganisation. Fastställa bifogade förslag till reglemente för den
gemensamma nämnden samt godkänna bifogade förslag till
samverkansavtal för den gemensamma nämnden (Mona FranzénLundins tjänsteutlåtande 2009-11-02).

ÄRENDE 4
Klimat- och strategiplan för Nordanstigs kommun.
Nordanstigs kommun arbetar med att ta fram en
klimatstrategi/energiplan för kommunen. Arbetsutskottet har tidigare
valt Stig Jonsson (s) och Helena Bikoff (c) att ingå i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen har utarbetat ett förslag till klimatstrategi med
energiplan för 2009-2014. Planen har remitterats och yttranden har
inkommit från Länsstyrelsen Gävleborg och Naturskyddsföreningen
Nordanstig. Arbetsgruppen har inarbetat de inkomna yttrandena i
planen.
Reviderad plan presenteras. Ändringar har markerats med kursiv stil.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till Klimatstrategi
med energiplan för Nordanstigs kommun 2009-2014
(arbetsutskottets protokoll § 105/2009).
2. Kommunstyrelsen beslutar återremittera planen med uppdraget att
bearbeta de ändringar som antecknats i dokumentet
(kommunstyrelsens protokoll § 159/2009).

ÄRENDE 5
Organisation för fortsatt utvecklingsarbete.
Kommunfullmäktige antog den 28 september en vision för Nordanstig
och det är angeläget att kommunen nu formerar en mer fast och
bestående organisation för kommunens fortsatta långsiktiga,
strategiska och aktiva utvecklingsarbete.
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FORTS. ÄRENDE 5
Genom visionsarbetets dialogträffar, ”kreativt race”, byaträffar och
visionskryssning har temporära mötesplatser anordnats. Hur det
fortsatta utvecklingsarbetet ska läggas upp från kommunens sida
förutsätts nu primärt vara en angelägenhet för kommunstyrelsens
ledamöter
Beslutsunderlag
Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att kommunstyrelsens
arbetsutskott utgör kommunens utvecklingsutskott och knyter i dessa
frågor till sig ett råd bestående av en företrädare från vardera
näringsliv, föreningar och ungdomsråd (Kerstin Oremarks
tjänsteutlåtande 2009-11-03).

ÄRENDE 6
Kravspecifikation för upphandling av konsult, VA Sörfjärden.
Nordanstigs kommun anordnade 22 juli 2009 ett informationsmöte om
vatten och avlopp i Sörfjärden. Vid mötet utlovades att en utredning ska
genomföras om möjligheter till andra va-lösningar i området..
Kravspecifikationen ska utarbetas i samarbete med representanter från
Sörfjärden.
Historik
Arbetsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Kerstin Oremark att
bereda finansiering av utredningen. Uppdra till samhällsbyggnadschef
Thord Wannberg att utarbeta ett förslag till kravspecifikation inför
upphandlingen. Kravspecifikationen ska utarbetas i samarbete med
representanter från Sörfjärden (arbetsutskottets protokoll § 97/2009).
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg föreslår att Vägvalsgruppens
kravspecifikation godkänns samt att vägvalsgruppen utses till
referensgrupp att följa utredningen (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande
2009-11-02).

ÄRENDE 7
Köp av mark Högen 9:1 i Bergsjö.
SGU centralt har för avsikt att sälja fastigheten Högen 9:1 som
innefattar det s.k. SGU-badet i Bergsjö.
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FORTS. ÄRENDE 7
Önskemål från lokala företrädare har varit i kontakt med kommunen
och framfört en önskan att kommunen köper den del av fastigheten där
badstranden är belägen. Den del som byggnaden är belägen på
avstyckas och avses tills vidare behållas.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg föreslår att fullmäktige
beslutar om förvärv samt att markförvärvet finansieras ur
investeringsbudget (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2009-11-03).

ÄRENDE 8
Vidareförsäljning av Svartberget i Hassela.
Fullmäktige beslutade i september 2009 att via markbyte överta ett
område i Hassela, Svartberget, ca 28,5 ha. Markbytet ska ses som en
kultursatsning från Nordanstigs kommuns sida.
Föreningen S:t Staffans Kapell har nu gjort en framställan till
kommunen att få köpa c:a 4 hektar mark av det så kallade Svartberget.
Föreningen har för avsikt att här uppföra en utescen med plats för stor
publik, parkering, aktivitetsområden av varierande slag, mässområde
och ytterligare byggnadsverk.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2009-11-02.

ÄRENDE 9
Omhändertagande av skrotbilar.
Nordanstigs kommun har under lång tid haft problem med övergivna
bilar.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att lagen om flyttning av fordon
(1982:129), samt förordningen om flyttning av fordon (1982:198) i
fortsättningen ska tillämpas. Det innebär att kommunen avsevärt
förkortar handläggningstiden och omhändertagandet av dessa bilar.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår vidare att detta
myndighetsutövande delegeras till Deponiföreståndare Anders Tellin
vid renhållningsavdelningen Nordanstigs kommun.
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FORTS. ÄRENDE 9
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2009-10-21.

ÄRENDE 10
Begäran om reduktion av Nordanstig Vatten AB:s kostnder.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med en begäran om reduktion av
bolagets kostnader.
Nordanstig Vatten AB har tidigare föreslagit kommunen att sänka
räntekostnaderna som bolaget betalar för sitt lån hos kommunen.
Kommunstyrelsen beslöt att rekommendera Nordanstig Vatten AB att
upplåna externt för att sänka kostnaderna. Nordanstig Vatten AB har
beviljats borgen för motsvarande belopp.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
beslutar medge Nordanstig Vatten AB villkorat aktieägartillskott för år
2010 till ett maximalt belopp på 1 500 tkr. Utbetalas år 2010 under
förutsättning att taxan inte höjs år 2010. Behovet av aktieägartillskott är
en följd av att bolaget undersökt alla andra möjligheter till att täcka
kapitalet utom att höja taxan. Återbetalning skall kunna göras ur
disponibla vinstmedel enligt fastställd balansräkning, under
förutsättning att sådan återbetalning inte står i strid med god affärssed
eller lagen om allmänna vattentjänster. Uppdra till firma tecknarna att
underteckna handlingen (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2009-11-03).

ÄRENDE 11
Personalärenden.

ÄRENDE 12
Gemensamt arbete kring ekologisk och närproducerad mat.
Hälsingerådet har överlämnat ett förslag till gemensamt styrdokument
för livsmedelsupphandling till Hälsinglands kommuner för yttrande.
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FORTS. ÄRENDE 12
Beslutsunderlag
Kost- och städchef Elisabeth Engberg har lämnat förslag till yttrande
(2009-08-25).

ÄRENDE 13
Motion om skolmat fri från genmanipulation.
Charlotte Klötz (FP) har lämnat en motion där hon föreslår att
fullmäktige beslutar att all mat som serveras i Nordanstigs skolor skall
vara ekologisk och fri från genmanipulation.
Arbetsutskottet har tidigare beslutat remittera motionen till Kost och
Städ för yttrande.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att kost och städchef
Elisabeth Engbergs yttrande antas (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 76/2009).
2. Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet till omsorgs- och
lärandenämnden med uppdraget att lämna förslag till bifall eller
avslag av motionen utifrån nämndens nyss antagna kostpolitiska
mål (arbetsutskottets protokoll § 108/2009).
3. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att motionen avslås med
hänvisning till kommunens antagna kostpolitiska mål (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 121/2009).

ÄRENDE 14
Motion om genmanipulerad mat.
Ove Wallberg (M) har lämnat en motion där han föreslår att Nordanstig
blir en GMO-fri kommun, det vill säga att Nordanstigs kommun endast
köper livsmedel som är certifierad med GMO-fri produktion. Alla
livsmedel som är Krav-märkta, ekomärkta eller märkta med Svenskt
Sigill uppfyller detta krav.
Arbetsutskottet har tidigare beslutat remittera motionen till Kost och
Städ för yttrande.
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FORTS. ÄRENDE 14
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att kost och städchef
Elisabeth Engbergs yttrande antas (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 75/2009).
2. Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet till omsorgs- och
lärandenämnden med uppdraget att lämna förslag till bifall eller
avslag av motionen utifrån nämndens nyss antagna kostpolitiska
mål (arbetsutskottets protokoll § 109/2009).
3. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att motionen avslås med
hänvisning till kommunens antagna kostpolitiska mål (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 122/2009).

ÄRENDE 15
Sammanträdesdatum för 2010.
Datum för fullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden under
2010 ska fastställas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa följande datum för
sammanträdesdagar 2009:
28 januari
25 februari
25 mars
29 april
3 juni
19 augusti
9 september
28 oktober
25 november
16 december
Uppdra till kommunstyrelsens presidium att upprätta en planering för
kommunstyrelsens verksamhetsår 2010
Fullmäktige beslutar fastställa följande datum för
sammanträdesdagar 2009:
15 februari
12 april
17 maj
21 juni
27 september
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15 november
13 december
Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning och
Sundsvalls Tidning.
Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2010.

ÄRENDE 16
Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Eva Engström föreslår att fullmäktige godkänner
redovisning av ej avslutade motioner.

ÄRENDE 17
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen rapporterar till fullmäktigeenligt
följande:
A/ Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade = Inga ärenden att
rapportera inom LSS.
B/ Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum:
Inom äldreomsorgen (ÄO) finns 5 ärenden men inga ärenden inom OF,
omsorg om personer med funktionshinder enligt SoL.
Inom individ- och familjeomsorg (IFO) finns ett ärende rörande
kontaktfamilj.
C/ Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Inga ärenden att rapportera inom ÄO, OF eller IFO.
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ÄRENDE 18
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp.

