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Kommunkontoret i Bergsjö.
Tisdag 30 oktober 2007 kl. 08:15-12:35.
Ordförande
Stig Eng (c)
Sven-Åke Eriksson (c)
Ove Wallberg (m)
Monica Olsson (s)
Stig Jonsson (s)

Beslutande

Övriga deltagande

Eva Engström
Thord Wannberg
Barbro Gunsth Norlin
Margareta Tamm Persson

Utses att justera

Ove Wallberg (m)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2007-11-06.

Sekreterare
Kommunchef
Ekonom
Ekonomichef
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Sekreterare

Paragrafer

171 - 173

Eva Engström

Ordförande
Stig Eng
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Ove Wallberg
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§ 171
S:t Staffans Kapell på Älvåsen i Hassela.
Karl Åkerblom, Stig Fagerhov och Stefan Barenfeld från ideella
förening S:t Staffans Kapell på Älvåsen i Hassela besöker
arbetsutskottet. Föreningen kommer att ansöka om medel ur EG:s
strukturfonder för att genomföra projektet Medeltids- och
musikanläggning – Hälsingland.
Projektet beräknas pågå under tiden 2007-04-01 till 2009-02-28. För att
medel ska beviljas ur stukturfonden kvävs offentlig medfinansiering
med 990 tkr.
Projektledare Stefan Barenfeld föredrar projektplanens del 1.
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Dnr 487/2007

Budget 2008 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till budget 2008 för
kommunstyrelsens verksamheter. Förslaget är baserat på de förslag till
besparingsåtgärder som ledningsgruppen presenterade på
arbetsutskottets sammanträde 25 oktober 2007.
Ledningsgruppen hade fått uppdraget att presenstera ett optimalt
förslag till budget 2008 där den totala budgetramen är 405 mkr.
Förslaget presenterades vid arbetsutskottets sammanträde 25 oktober
2007.
De verksamhetsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för 2008 i
förhållande till 2007 är i stora drag att intäkterna i form av skatter och
statsbidrag beräknas öka med 18,5 mkr.
Kostnadsökningar enligt följande:
Löneökningar 12 mkr
Kostnadsökningar inkl köp av gymnasieutbildning 7,5 mkr
Pensionsåtaganden ökar med 5 mkr
Äldreomsorgsbehoven ökar med 10,5 mkr
Särskolekostnaderna på gymnasienivå ökar med 2,7 mkr
Ledningsgruppen har även presenterat ett förslag till
organisationsförändring med en driftsnämnd och en förvaltning.
Förslaget innebär att kommunstyrelsens uppgift renodlas till att leda,
styra och följa upp kommunens verksamheter.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar bemanningsplanen för
nuvarande organisation.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till ledningsgruppen att utveckla
förslaget om gemensam förvaltning samt presentera en
bemanningsplan på nuvarande organisation och på gemensam
organisation samt en kalkyl på kostnadsbesparingarna med den
nya organisationen.
Uppdra till ordföranden Stig Eng (c) att kalla till partiföreträdarträff
för diskussion om politisk organisationsförändring (arbetsutskottets
protokoll § 170/2007).
2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beräknar
verksamhetsplanen för 2009-2010 utifrån ett befolkningsunderlag
på 9 750 personer för 2009 och 9 725 personer för 2010. Beräkna
budget för 2008 samt verksamhetsplan för 2009-2010 med en
investeringsbudget på 7 mkr för respektive år (arbetsutskottets
protokoll § 170/2007).
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Forts. § 172
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att en bemanningsplan redovisas för en
organisation med en kommunstyrelse och en driftsnämnd, alternativt
en driftsnämnd med oförändrad politisk organisation.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att redovisa bemanningsplan
för en organisation med en kommunstyrelse och en driftsnämnd,
alternativt en driftsnämnd med oförändrad politisk organisation.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Höja avfallstaxan för deponiverksamheten på Homotippen med
14 % från och med 2008-01-01.
2. Höja grundavgiften för renhållningstaxan med 2,5 % från och med
2008-01-01.
3. Höja taxan för slamtömning av externa brunnar och tankar med
52 % från och med 2008-04-01
4. Uppdra till förvaltningen att utreda en avtalsförändring med SITA
enligt gällande lagstiftning.
5. Höja grundbeloppet för bygglov till 35 kronor.
6. I handlingsplanen för kommunstyrelsens mål lägga till följande:
Programpunkt 1 Central administration
Under målet Öka den inre effektiviteten inom organisationen:
- Förändra ekonomirutinerna.
- Samordning av rapporteringssystem.
Programpunkt 10 Ägda fastigheter
Lägga till målet Handikappanpassning av ägda fastigheter:
-Upprätta inventering och handlingsplan under 2008.
7. I övrigt anta förslag till budget 2008 för kommunstyrelsen.
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§ 173
Försäljning av del av Strömsbruk 1:9, Strömsbruks skola.
Fullmäktige har beslutat att skolverksamheten i Strömsbruks skola skall
flyttas till skolorna i Harmånger från och med höstterminen 2007.
Lokalerna står nu tomma och kommunen har i nuläget inte behov av
lokalerna till någon annan verksamhet.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Teknisk samordnare Göran Norling föreslår
sälja del av fastigheten Strömsbruk 1:9, Strömsbruks skola till Ramax
Produktion AB, Djupegatan 31, 824 50 Hudiksvall.
Fastställa köpesumman till 100 tkr.
Godkänna upprättade köpehandlingar med tillhörande optionsavtal.
Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna (Göran
Norlings tjänsteutlåtande 2007-10-29).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja del av fastigheten Strömsbruk 1:9, Strömsbruks skola till
Ramax Produktion AB, Djupegatan 31, 824 50 Hudiksvall.
2. Fastställa köpesumman till 100 tkr.
3. Godkänna upprättade köpehandlingar med tillhörande optionsavtal.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.
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