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§ 99

Dnr 294/2011

Budget 2012 för Nordanstigs kommun, verksamhetsplan 20132014.
Ekonomikontoret har sammanställt budget 2012 för Nordanstigs
kommun med verksamhetsplan för 2013-2014 och investeringsbudget
för 2012 utifrån budgetutskottets direktiv.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2011-11-16.
2. Kommunstyrelsens protokoll § 269/2011.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jörgen Myhrman (V) yrkar avslag för omfördelning av budget från
kommunstyrelsen till utbildnings- och kulturnämnden och omsorgs- och
lärandenämnden.
Ove Wallberg (FP) yrkar att utbildnings- och kulturnämndens
budgetram utökas med 600 tkr för ökad lärartäthet. Finansieras med
100 tkr minskad ram för revisionen och 500 tkr kommunstyrelsens
förfogandemedel.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Jörgen Myhrmans avslagsyrkande och finner kommunstyrelsens
förslag antaget.
Ordföranden ställer därefter kommunstyrelsens förslag mot Ove
Wallbergs yrkande och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Ove Wallbergs yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 13 Ja-röster för kommunstyrelsen förslag och 14 Nej-röster för
Ove Wallbergs yrkande beslutar fullmäktige enligt Ove Wallbergs
yrkande. Fyra ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt
och finner det antaget.
Justerandes signatur
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Forts. § 99
Fullmäktiges beslut
1. Anta att beräkningsgrunden för 2012 – 2014 års skatteintäkter och
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal
1 november 2011
1 november 2012
1 november 2013

9 523 personer
9 475 personer
9 425 personer

2. Anta följande taxor
2.1

Renhållningstaxa avseende hushållssopor höjs 3 %

3. Anta fullmäktiges finansiella mål
Finansiella mål
Resultatet för år 2012 budgeteras så att resultat skall vara 0,65 %
av skatter och generella statsbidrag. Resultaten för år 2013
budgeteras till lägst 1,4 % av skatter och generella statsbidrag,
2014 lägst 2,0% av skatter och generella statsbidrag.
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.
såsom kommunstyrelsens utvecklingsmedel att användas för att
genomföra insatser som ger tillväxt utan ökade kostnader de
kommande åren och till förenings- och ungdomsverksamhet enligt
beslutade fördelningsdirektiv.
5. Flytta enheterna IT-avdelning, Datadrift, del av kollektivtrafik samt
handläggare kollektivtrafik från omsorgs- och lärandenämnden till
kommunstyrelsen.
6. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt
sid 23 i Budget 2012 och verksamhetsplaner 2013-2014. Det
innebär 60 292 tkr i nettokostnader inklusive kapitalkostnader för år
2012.
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Forts. § 99
7. Tilldela Utbildning & Kulturnämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid 23 i Budget 2012 och verksamhetsplaner
2013-2014. Det innebär 125 612 tkr i nettokostnader inklusive
kapitalkostnader för år 2012.
Den utökade budgetramen med 600 tkr finansieras med
kommunstyrelsens förfogandemedel 500 tkr och minskad
budgetram för revisionen med 100 tkr.
8. Tilldela Omsorg & Lärandenämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid 23 i Budget 2012 och verksamhetsplaner
2013-2014. Det innebär 264 023 tkr i nettokostnader inklusive
kapitalkostnader för år 2012.
9. Anta verksamhetsplan 2013 nettokostnader inkl kapitalkostnader
enligt sid 23 i Budget 2012 och verksamhetsplaner 2013-2014.
Kommunstyrelsen
Utbildning & Kultur
Omsorg & Lärande

61 700 tkr
131 309 tkr
264 889 tkr

10. Anta verksamhetsplan 2014 nettokostnader inkl kapitalkostnader
enligt sid 23 i Budget 2012 och verksamhetsplaner 2013-2014.
Kommunstyrelsen
Utbildning & Kultur
Omsorg & Lärande

62 500 tkr
133 991 tkr
265 870 tkr

11. 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.
12. Anta ansvarstilldelningen i Budget 2012 och verksamhetsplaner
2013 – 2014.
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.
13. Anta investeringsutrymme för 2012 – 2014.
2012
2013
2014

Justerandes signatur

13 000 tkr
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Forts. § 99
14. Anta investeringsutrymme för 2012 – 2014 för affärsdrivande
verksamheten Renhållning.
2012
2013
2014

4 350 tkr
0 tkr
0 tkr

Resurser till dessa investeringar inom verksamheten Renhållning
kan tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut
avseende upplåning till kommunfullmäktige.
15. Anta investeringsutrymme för 2012 – 2014 för ombyggnation av
Bållebo
2012
2013
2014

10 000 tkr
0 tkr
0 tkr

Resurser till dessa investeringar för ombyggnation av Bållebo kan
tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut
avseende upplåning till kommunfullmäktige.
16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fördela 2012 års
investeringsbudget på specifika projekt. Dessa projekt kräver
aktualisering som särskilt ärende med bifogade investeringskalkyler
inför beslut i kommunstyrelsen
17. I övrigt anta förslag till Budget 2012 och verksamhetsplaner 2013 –
2014.
Reservation
Stig Eng (C) och Sven-Åke Eriksson (C) reserverar sig mot beslutet att
utöka budgetramen för utbildnings- och kulturnämnden.
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§ 100

Dnr 392/2011

Reviderad va-taxa för 2012.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med förslag till reviderad va-taxa
för 2012 samt förlusttäckningsgaranti.
Förslaget är en höjning på 3,1 % i genomsnitt enligt alternativ 3, samt
ett förlusttäckningsbidrag på 2 mkr för år 2012.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar höja va-taxan med
3,1 % i genomsnitt enligt alternativ 3 att gälla från 1 januari 2012
(kommunstyrelsens protokoll § 272/2011).
Fullmäktiges beslut
Höja va-taxan med 3,1 % i genomsnitt enligt alternativ 3 att gälla från
1 januari 2012.
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§ 101

Dnr 391/2011

Reviderat va-verksamhetsområde i Nordanstigs kommun.
Enligt lagen om allmänna vattentjänster ska Nordanstigs kommun
besluta om de verksamhetsområden inom vilka vattentjänster behöver
ordnas. Inom verksamhetsområdena gäller vattentjänstlagens regler.
Som ett led i kommunens arbete med ny översiktsplan och VA-plan har
verksamhetsområden för den allmänna VA-anläggningen i Nordanstig
reviderats. Förslaget avser de faktiska verksamhetsområden a och är
enbart justeringar i kanterna på områdena Inga nya områden har
tillkommit.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar föreslagna
verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Nordanstigs kommun
(kommunstyrelsens protokoll § 271/2011).
Fullmäktiges beslut
Anta föreslagna verksamhetsområden för vatten och spillvatten i
Nordanstigs kommun.
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§ 102

Dnr 408/2011

Interpellation om samarbetsavtal.
Stefan Haglund (FP) ställer en interpellation till Stig Eng (C) kring ett
samarbetsavtal som är tecknat mellan Nordanstigs kommun och
Nordanstigs Företagarförening.
Kommunsekreterare Eva Engström informerar fullmäktige om reglerna
för interpellationer och till vilka personer de får ställas till.
Interpellationer får ställas till kommunstyrelsens ordförande,
ordföranden i en nämnd, beredning eller kommunens bolag och
stiftelser. Stig Eng har inte något av dessa uppdrag.
Stefan Haglund (FP) meddelar att han drar tillbaka sin interpellation.
Fullmäktiges beslut
Godkänna att interpellationen återtas.
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§ 103

Dnr 409/2011

Interpellation om revisionsuppdrag.
Sven-Åke Eriksson (C) och Stig Eng (C) ställer en interpellation till
fullmäktiges ordförande Stig Jonsson (S) kring revisionens ordförande
som i skrivelse meddelat att en ledamot i revisionen inte längre är
valbar.
Kommunsekreterare Eva Engström informerar fullmäktige om reglerna
för interpellationer och till vilka personer de får ställas till.
Interpellationer får ställas till kommunstyrelsens ordförande,
ordföranden i en nämnd, beredning eller kommunens bolag och
stiftelser. Stig Jonsson har inte något av dessa uppdrag.
Ordföranden föreslår att interpellationen därmed avvisas samt att
fullmäktige uppdrag till kommunstyrelsen att lämna förslag på reviderad
arbetsordning för kommunfullmäktige.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna att interpellationen avvisas.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att lämna förslag på reviderad
arbetsordning för kommunfullmäktige.
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§ 104

Dnr 394/2011

Förslag till förvärv av vindkraftanläggning Brännåsen/Mörkåsen.
Samkraft AB har inkommit med förslag till förvärv av nyckelfärdiga
vindkraftverk på Brännåsen/Mörkåsen inom Nordanstigs kommun.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
beslutar tillstyrka som ovillkorat aktieägartillskott tillskjuta
834 120 kronor till Samkraft AB med syftet att möjliggöra ett förvärv
av vindkraftverken på Brännåsen och Mörkåsen (Margareta Tamm
Persson tjänsteutlåtande 2011-11-23).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige tillstyrker att som ovillkorat
aktieägartillskott tillskjuta 834 120 kronor till Samkraft AB med syftet
att möjliggöra ett förvärv av vindkraftverken på Brännåsen och
Mörkåsen (kommunstyrelsens protokoll § 277/2011).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag.
Stefan Haglund (FP) yrkar avslag.
Jan-Ola Hall (SD) yrkar återremiss för tydligare beslutsunderlag om
vinstutdelning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Stefan Haglunds avslagsyrkande och finner kommunstyrelsens förslag
antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Stefan Haglunds avslagsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 20 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot nio Nej-röster för
Stefan Haglunds yrkande beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens
förslag. Två ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
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Forts. § 104
Fullmäktiges beslut
Som ovillkorat aktieägartillskott tillskjuta 834 120 kronor till Samkraft
AB med syftet att möjliggöra ett förvärv av vindkraftverken på
Brännåsen och Mörkåsen.
Reservation
Stefan Haglund (FP), Ove Wallberg (FP), Charlotte Klötz (FP), Mona
Mikaelsson Törnblom (FP), Bengt-Ola Olsson (S), Dan Larsson (S),
Sven-Erik Sjölund(S), Katarina Bylin (S) och Jörgen Myhrman (V)
reserverar sig mot beslutet.
Katarina Bylin, Sven-Erik Sjölund och Bengt-Ola Olsson lämnar
följande skriftliga reservation: ”Vi är tveksamma att man får gå in med
skattebetalarnas pengar som kommun, för att investera i vindkraftverk.”
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§ 105

Dnr 295/2011

Överföring av kommunens andelar i Samkraft AB.
Nordanstigs kommun är delägare i vindkraftbolaget Samkraft AB.
Nordanstig är den ende delägaren som innehar aktierna i kommunal
regi. Övriga delägare förvaltar delägandet i kommunal bolagsform.
Arbetsutskottet diskuterar organisationen för kommunens andelar i
Samkraft AB.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet förslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
förvaltningen att utreda om kommunens aktier ska överföras till
Nordanstigs Fjärrvärme AB (arbetsutskottets protokoll § 96/2011).
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att utreda om
kommunens aktier i Samkraft AB ska överföras till Nordanstigs
Fjärrvärme AB eller säljas (kommunstyrelsens protokoll
§ 195/2011).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar sälja kommunens
aktier i Samkraft AB till Nordanstigs Fjärrvärme AB till bokfört värde
(kommunstyrelsens protokoll § 253/2011).
4. Fullmäktige beslutar att ärendet ska behandlas vid fullmäktiges
nästa sammanträde (fullmäktiges protokoll § 88/2011).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar återremiss för vidare utredning av för- och
nackdelar med överföring till Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
Återremittera ärendet för vidare utredning av för- och nackdelar med
överföring till Nordanstigs Fjärrvärme AB.
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106

Dnr 377/2011

Förslag till ny grafisk profil.
En arbetsgrupp har tillsats med uppdraget att genomföra en total
översyn av kommunens grafiska profil och kommunikation i kommunen
för ett enhetligt utseende i all kommunikation med användarmanualer
och mallar.
Projektets mål är att utarbeta tydliga regler och anvisningar för hur vår
grafiska profil ska användas i vår kommunikation med medborgare,
leverantörer, besökare, kunder och företagare, d.v.s. i kommunens alla
kontakter.
Reglerna ska vara kända och lätta att använda för samtliga behöriga
användare inom samtliga verksamheter.
Beslutsunderlag
1. Arbetsgruppen för Grafisk profil föreslår att arbetsutskottet föreslår
fullmäktige att anta förslag till ny grafisk profil.
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till ny grafisk
profil för Nordanstigs kommun (arbetsutskottets protokoll
§ 148/2011).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslag till ny grafisk
profil för Nordanstigs kommun med tillägget att användningen av
frasen ”Här förverkligar du dina livsdrömmar” ska ingå i den grafiska
profilen. Reglerna ska visa hur frasen får användas
(kommunstyrelsens protokoll § 276/2011).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar återremiss för kompletterande handlingar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
Återremittera ärendet för komplettering av handlingarna.
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§ 107

Dnr 407/2011

Val av revisor.
Revisionens ordförande Sverker Söderström (FP) har inkommit med
meddelande om att revisor Staffan Larsson (C) inte längre är valbar på
grund av jäv.
Fullmäktige har att välja ny revisor för återstoden av mandatperioden
2011-2014.
Kommunsekreterare Eva Engström informerar om jävsförhållandena
vid kompletteringsval av revisorer.
Yrkanden
Yvonne Kardell (C) yrkar Åsa Lööf (c).
Jan-Ola Hall (SD) yrkar Birgitta Larsson (SD).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Yvonne Kardells och Jan-Ola Halls
yrkanden och finner Yvonne Kardells yrkande antaget.
Omröstning begärs. Det blir sluten omröstning eftersom ärendet avser
val. Karl-Gustaf Kjellin (M) och Aina Lööv (SD) utses som
justeringsmän och rösträknare för denna paragraf.
Fullmäktige informeras om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. De
röstande prickas av vid valurnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är fem. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna
räknas.
Åsa Lööf får tre röster och Birgitta Larsson får två röster. Därmed har
fullmäktige valt Åsa Lööf som ny revisor.
Fullmäktiges beslut
1. Välja Åsa Lööf (C) som ny revisor efter Staffan Larsson (C).
2. Valet gäller för återstoden av mandatperioden 2011-2014.
Jäv
Annelie Åkerlund (M), Sten-Olof Kardell (M), Stig Eng (C), Sven-Åke
Eriksson (C), Anders Broberg (C), Emmeli Jonsson (C), Rolf
Colling (C), Ove Wallberg (FP), Charlotte Klötz (FP), Stefan
Haglund (FP), Mona Mikaelsson Törnblom (FP), Maria Karström (KD),
Monica Olsson (S), Katarina Bylin (S), Sven-Erik Sjölund (S), Sigbritt
Persson (S), Bengt-Ola Olsson (S), Boerje Bohlin (S),
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Forts. § 107
Anders Blank (S), Dan Larsson (S), Gun Forssell Spång (S), Dick
Lindkvist (S), Petra Modée (V), Jörgen Myhrman (V) och Kjell
Bergström (MP) anmäler sig jäviga.
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§ 108

Dnr 203/2011

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
1. Ledningskontoret föreslår att redovisningen av ej avslutade
motioner godkänns.
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen av
ej avslutade motioner (arbetsutskottets protokoll § 155/2011).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar avsluta motionen
om att flytta Nordanstigs Utveckling, utan utredning samt att i övrigt
godkänna redovisningen av ej avslutade motioner
(kommunstyrelsens protokoll § 278/2011).
Fullmäktiges beslut
1. Motion om att flytta Nordanstigs Utveckling, avslutas utan utredning.
2. I övrigt godkänna redovisningen av ej avslutade motioner med en
uppmaning till kommunstyrelsen om en snabbare hantering av
motionerna.
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§ 109

Dnr 403/2011

Sammanträdestider 2012 för kommunstyrelsen och fullmäktige.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2012 för
kommunstyrelsen och fullmäktige.
Uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas i
den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 280/2011.
Fullmäktiges beslut
Fastställa följande datum för fullmäktiges sammanträden 2012:
13 februari
26 mars
23 april
28 maj
25 juni
24 september
26 november
17 december
Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning och
Sundsvalls Tidning.
Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2012.
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§ 110

Dnr 416/2011

Interpellation om överenskommelse kring flyktingmottagning.
Jan-Ola Hall (SD) och Aina Lööv (SD) ställer en interpellation till
omsorgs- och lärandenämndens ordförande Åke Bertils (S) om
kommunens överenskommelse för mottagande av flyktingar.
Fullmäktiges beslut
Interpellationen besvaras på fullmäktiges nästa sammanträde.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
Datum: 2011-12-12

LEDAMÖTER

TJÄNSTGÖRANDE
ERSÄTTARE
JA

Kajsa Gladh
Sten-Olof Kardell
Karl-Gustaf Kjellin
Stig Eng
Yvonne Kardell
Sven-Åke Eriksson
Anders Broberg
Barbro Högström-Larsson
Hans-Åke Bergman
Tomas von Wachenfeldt
Ove Wallberg
Charlotte Klötz
Stefan Haglund
Mona Mikaelsson Törnblom

Maria Karström
Monica Olsson
Katarina Bylin
Sven-Erik Sjölund
Anne-Maij Falk
Bengt-Ola Olsson
Boerje Bohlin
Jennie Löfman
Åke Bertils
Stig Jonsson
Gun Forssell Spång
Dick Lindkvist
Petra Modée
Jörgen Myrman
Kjell Bergström
Jan-Ola Hall
Aina Lööv

Summa

NEJ
X

Annelie Åkerlund

JA
X

§ 99
Ks
JA

§ 104
ow
NEJ
X

(M)
(M)
(M)

X

X

X

X

(C)

X

X

(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(KD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(MP)
(SD)
(SD)

X
X

X

AVSTÅR

Emmeli Jonsson

X

X

Rolf Colling

X

X

Pernilla Kardell

X

X
X
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

Sigbritt Persson

X
X
X

X

X

X
X

Anders Blank

X

X

Dan Larsson

X

X
X
X

X

X
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X

X
X
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NEJ

X

X

X
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JA
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X
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24

7

7

13

14

4
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