NORDANSTIGS KOMMUN

Kallelse

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Observera lokalen!
Plats:

Grängsjö kapell i Gnarp.

Tid:

Måndag 30 maj 2011 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Direktivdiskussion fullmäktiges mål 2012.

4.

Ny regional kollektivtrafikmyndighet.

5.

Justering av taxa för bygglov.

6.

Organisationsförändringar - omflyttning mellan
nämnder.

7.

Förslag till justerad stadga för Stiftelsen ErskMatsgården.

8.

Tillägg i Allmänna ordningsföreskrifter för
Nordanstigs kommun.

9.

Årsredovisning 2010 för Inköp Gävleborg.

10.

Verksamhetsberättelse 2010 för Hälsingerådet.

11.

Motion om kommunal upplåtelse av odlingslotter.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Stig Jonsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Thomas von Wachenfeldt (C) och Maria
Karström (KD).

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
Direktivdiskussion om fullmäktiges mål 2012.
Beredningsgruppen för mål och budget 2012 har överlämnat ett
grundmaterial för fullmäktiges mål 2012.
Budgetutskott har påbörjat arbetet med att utarbeta förslag till
fullmäktiges mål 2012. Avsikten är att målen och ramarna för 2012
kommer till fullmäktige för antagande 27 juni 2011.
Enligt målstyrningsmodellen ska förslaget lämnas till fullmäktige för
direktivdiskussion.
Målberedningsgruppens förslag:
Fullmäktiges mål 2012
1. Barn och unga
Skapa en skolmiljö som ger eleverna goda förutsättningar att klara
skolans mål efter individens förutsättningar.
Mätmetod: Bättre betyg, Noll tolerans för kränkande behandling.
2. Näringsliv arbetsmarknad
Skapa förutsättningar för utveckling inom näringslivet.
Mätmetod: Erbjuda industrimark, tjänstegarantier,
kompetensutveckling.
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FORTS. ÄRENDE 3
3. Trygg medborgare
Öka tryggheten bland kommunens invånare.
Mätmetod: Ökad möjlighet för äldre att välja boendeform, Minskad
mobbing, Ökad hälsa, Närhet till sjukvård.
4. Boendemiljö och kommunikation
Skapa miljöer för attraktivt boende.
Mätmetod: Detaljplanera landsbygdsområden, fler bebyggda
tomter.
Yrkanden
Stefan Haglund (FP) yrkar att ärendet återremitteras.
Stig Eng (C) yrkar att målen ska diskuteras vid dagens sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att under punkten 3 ta bort ”minskad mobbing”.
Monica Olsson (S) yrkar att under punkten 1 ändras ”Bättre betyg” till
”Förbättrad måluppfyllelse”, under punkten 3 ändra ”boendeform” till
”omvårdnadsinsatser” samt under punkten 4 ändra ”bebyggda” till
”byggklara”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ändringsyrkandena och finner dem
antagna.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fullmäktige lämnar direktiv genom diskussion över föreslagna
målinriktningar. Målinriktningarna kommer därefter att formuleras enligt
SMART-metoden, d.v.s Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska
och Tidsbestämda.
Fullmäktiges mål ska antas vid sammanträdet 27 juni 2011.
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Inriktningar för fullmäktiges mål 2012
1. Barn och unga
Skapa en skolmiljö som ger eleverna goda förutsättningar att klara
skolans mål efter individens förutsättningar.
Mätmetod: Förbättrad måluppfyllelse, Noll tolerans för kränkande
behandling.
2. Näringsliv arbetsmarknad
Skapa förutsättningar för utveckling inom näringslivet.
Mätmetod: Erbjuda industrimark, tjänstegarantier,
kompetensutveckling.
3. Trygg medborgare
Öka tryggheten bland kommunens invånare.
Mätmetod: Ökad möjlighet för äldre att välja omvårdnadsinsats,
Minskad mobbing, Ökad hälsa, Närhet till sjukvård.
4. Boendemiljö och kommunikation
Skapa miljöer för attraktivt boende.
Mätmetod: Detaljplanera landsbygdsområden, fler byggklara tomter.

ÄRENDE 4
Ny regional kollektivtrafikmyndighet.
Den nya kollektivtrafiklagen som träder i kraft den 1 januari 2012
innebär att kommunerna och landstinget måste se över
ansvarsfördelning, finansiering och organisationen av kollektivtrafiken i
länet.
Efter utredning om val av organisationsmodeller och dialogmöten
mellan kommunerna, landstinget och Region Gävleborg utsågs en
politisk styrgrupp som tillsammans med en tjänstemannagrupp har
berett dessa frågor vidare.
Den 11 mars 2011 beslutade regionstyrelsen att rekommendera sina
medlemmar att fatta beslut om att den nya regionala
kollektivtrafikmyndigheten inrättas i Landstinget Gävleborg från och
med den 1 januari 2012. Detta innebär att landstinget övertar
kostnadsansvaret och att skatteväxling genomförs.
Kommunchef Kerstin Oremark föredrar ärendet.
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Beslutsunderlag
1. Styrelsen för Region Gävleborg rekommenderar
medlemskommunerna att beslutar enligt följande:
Landstinget Gävleborg ska vara regional kollektivtrafikmyndighet i
Gävleborgs län från den 1 januari 2012.
Landstinget Gävleborg övertar kostnadsansvaret för kollektivtrafiken
och en skatteväxling genomförs från den 1 januari 2012 från
kommunerna Hofors, Sandviken, Ockelbo, Gävle, Ovanåker,
Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig till
landstinget.
Nivån på skatteväxlingen fastställs till 28 öre (bilaga 2) och baseras
på kommunernas prognostiserade kostnad år 2012.
De ekonomiska omfördelningseffekterna som följer av
skatteväxlingen mellan kommunerna mildras genom en tillfällig treårig modell för mellankommunal utjämning under förutsättning av
statens medgivande.
Landstinget Gävleborg blir 100 % ägare av X-trafik AB senast från
och med den 1 januari 2012 samt att Landstinget Gävleborg
förvärvar aktierna i X-trafik AB till bokfört värde.
Tillämpa samverkan och samråd mellan landstinget och länets
kommuner i enlighet med upprättad modellbeskrivning (bilaga 1).
2. Arbetsutskottets protokoll § 52/2011.
3. Omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 83/2011.
4. Styrelsen för Region Gävleborg lämnar nytt förslag att
skatteväxlingen fastställs till 26 öre.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall med Region Gävleborgs nya förslag att
skatteväxlingen fastställs till 26 öre.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Landstinget Gävleborg ska vara regional kollektivtrafikmyndighet i
Gävleborgs län från den 1 januari 2012.
2. Tillämpa samverkan och samråd mellan landstinget och länets
kommuner i enlighet med upprättad modellbeskrivning (bilaga 1).
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3. Landstinget Gävleborg övertar kostnadsansvaret för kollektivtrafiken
och en skatteväxling genomförs från den 1 januari 2012 från
kommunerna Hofors, Sandviken, Ockelbo, Gävle, Ovanåker,
Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall och Nordanstig till
landstinget.
4. Nivån på skatteväxlingen fastställs till 26 öre (bilaga 2) och baseras
på kommunernas prognostiserade kostnad år 2012.
5. De ekonomiska omfördelningseffekterna som följer av
skatteväxlingen mellan kommunerna mildras genom en tillfällig treårig modell för mellankommunal utjämning under förutsättning av
statens medgivande.
6. Landstinget Gävleborg blir 100 % ägare av X-trafik AB senast från
och med den 1 januari 2012 samt att Landstinget Gävleborg
förvärvar aktierna i X-trafik AB till bokfört värde.

ÄRENDE 5
Justering av taxa för bygglov.
Plan- och bygglagen har förändrats och träder i kraft 2 maj 2011.
Förändringar i lagen innebär att taxan för plan- och bygglov måste
justeras.
Sveriges kommuner och landsting har skickat ut ett förslag till alla
kommuner med plan- och bygglovstaxa och kart- och mättaxa.
Byggnadsinspektör Per Bladh föredrar ärendet.
Beslutunderlag
1. Byggnadsnämnden föreslår att fullmäktige antar Sveriges
kommuner och landstings förslag till ny taxa för plan- och bygglov
för 2011 inklusive kart- och mättaxa, med tillägg för avgift för
strandskyddsdispens 4 000 kronor, jämfört med nuvarande avgift
som är 3 500 kronor (byggnadsnämndens protokoll § 19/2011).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta Sveriges
kommuner och landstings förslag till ny taxa för plan- och bygglov
för 2011 inklusive kart- och mättaxa, med tillägg för avgift för
strandskyddsdispens 4 000 kronor, jämfört med nuvarande avgift
som är 3 500 kronor (arbetsutskottets protokoll § 67/2011)
3. Byggnadsinspektör Per Bladhs tjänsteutlåtande 2011-05-04.
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Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med anpassning av
avgiftsnivån enligt Justeringsfaktor N som 0,8.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta Sveriges kommuner och landstings förslag till ny taxa för planoch bygglov för 2011 inklusive kart- och mättaxa, med tillägg för
avgift för strandskyddsdispens 4 000 kronor, jämfört med
nuvarande avgift som är 3 500 kronor.
2. Anta en anpassning av avgiftsnivån enligt Justeringsfaktor N
som 0,8.

ÄRENDE 6
Organisationsförändringar – omflyttning mellan nämnder.
Kommunchef Kerstin Oremark har utarbetat ett förslag till
organisationsförändringar. Förändringarna ska genom strategiska
utredningsresurser ge förutsättningar att analysera, dra slutsatser och
därigenom underlätta och effektivisera verksamheten för optimal
kundnytta.
Kommunchef Kerstin Oremark och kvalitets- och utvecklingsledare
Mona Franzén-Lundin föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att fullmäktige beslutar att i
budget 2011 överföra totalt 3,5 årsarbetare som kvalitetsuppföljare/
utredare från omsorgs- och lärandenämnden till kommunstyrelsen
(Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande 2011-03-16).
2. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
överför 1 805 450 kronor från omsorgs- och lärandenämnden till
kommunstyrelsen i budget 2011 from 2011-01-01 (Margareta Tamm
Persson tjänsteutlåtande 2011-03-16).
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige överför 1 805 450 kronor från
omsorgs- och lärandenämnden till kommunstyrelsen i budget 2011.
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FORTS. ÄRENDE 6
4. Överföringen avser 3,5 årsarbetare som kvalitetsuppföljare/
utredare (arbetsutskottets protokoll § 27/2011).
5. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för vidare
utredning om hur många tjänster överföringen ska avse
(kommunstyrelsens protokoll § 101/2011).
6. Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att fullmäktige beslutar att i
budget 2011 överföra 3,5 årsarbetare som kvalitetsuppföljare/
utredare från omsorgs- och lärandenämnden till kommunstyrelsen
(Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande 2011-05-03).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall att flytta 3,5 årsarbetare.
Kajsa Gladh (M) yrkar bifall att flytta 3 årsarbetare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Kajsa Gladhs
yrkanden och finner Kajsa Gladhs yrkande antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. I budget 2011 överföra 3 årsarbetare som kvalitetsuppföljare/
utredare från omsorgs- och lärandenämnden till kommunstyrelsen.
2. Överföringen gäller från 1 januari 2011.

ÄRENDE 7
Förslag till justerad stadga för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Lagen som styr stiftelserna har ändrats. Med anledning av dessa
lagändringar har förvaltningen utarbetat ett förslag till ändringar i
Stiftelsen Ersk-Matsgårdens stadgar.
Ändringarna berör:
§ 13 sista stycket är nytt: Årsredovisning och revisionsberättelse ska
ges in till registreringsmyndigheten senast sex månader efter
räkenskapsårets utgång.
§ 14 första stycket: revisorsersättarna tas bort.
sista meningen: Revisorerna skall i sin granskning biträdas av
godkänd revisor…
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§ 18 sista stycket är nytt: Beslutet skall anmälas till
tillsynsmyndigheten.
Beslutsunderlag
1. Kommunsekreterare Eva Engström föreslår att förslag till ändringar i
Stiftelsens Ersk-Matsgårdens stadgar antas (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2010-08-19).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner föreslag till
ändringar i Stiftelsens Ersk-Matsgårdens stadgar (arbetsutskottets
protokoll § 127/2010).
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner föreslag till
ändringar i Stiftelsens Ersk-Matsgårdens stadgar (arbetsutskottets
protokoll § 58/2011).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna förslag till ändringar i Stiftelsens Ersk-Matsgårdens
stadgar enligt följande:
§ 13 sista stycket är nytt: Årsredovisning och revisionsberättelse
ska ges in till registreringsmyndigheten senast sex månader efter
räkenskapsårets utgång.
§ 14 första stycket: revisorsersättarna tas bort.
sista meningen: Revisorerna skall i sin granskning biträdas av
godkänd revisor…
§ 18 sista stycket är nytt: Beslutet skall anmälas till
tillsynsmyndigheten.
2. Befria valda revisorsersättare från sina uppdrag.

ÄRENDE 8
Allmänna ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun.
Fullmäktige antog 2009-02-15, § 11, Allmänna ordningsföreskrifter för
Nordanstigs kommun.
Ordningsföreskrifterna ska därefter godkännas av länsstyrelsen.
Länsstyrelsen godkände alla paragrafer utom en, förbud mot förtäring
av alkohol på offentlig plats. Länsstyrelsens motivering att inte
godkänna paragrafen var att ”förbud mot alkoholförtäring inte bör
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meddelas annat än för sådana särskilt angivna platser i en kommun
där det finns starka skäl för det”.
Förbudet kan inte omfatta samtliga offentliga platser inom en kommun
utan endast de platser där ett sådant förbud är särskilt motiverat från
ordningssynpunkt, tex området kring ett torg.
Kommunsekreterare Eva Engström föredrar ärendet och förvaltningens
förslag till beslut.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottets protokoll § 55/2011.
2. BRÅ- och folkhälsosamordnare Christin Hübenettes
tjänsteutlåtande 2011-05-05.
Yrkanden
Katarina Bylin (S) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Katarina Bylins yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna följande ändringar i Allmänna ordningsföreskrifter för
Nordanstigs kommun:
§ 3 får följande lydelse
Vid tillämpning av 3 kap i ordningslagen och dess föreskrifter skall,
med stöd av 1 kap 2 § andra stycket i ordningslagen, följande områden
jämställs med offentlig plats:
Samtliga kyrkogårdar och begravningsplatser inom kommunen.
Badplatserna vid Gårdsjön i Gnarp, Håckstabadet i Jättendal,
Sörsjöbadet i Strömsbruk, Bjärtsjön i Ilsbo, Söderåsen i Kitte, SGUbadet i Högen, Baståsen i Gränsfors, Barrtjärn i Älgered och
Hasselasjön i Kyrkbyn, Hassela.
Lekplatser, kommunala skolgårdar och icke inhägnade boll- och
idrottsplatser under förutsättning att platserna är upplåtna till allmänt
gagnande samt av kommunen särskilt anordnade motionsspår.
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Lägga till en ny paragraf enligt följande:
§X
Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras inom offentlig plats inom
följande områden:
Bergsjö: Storgatan i korsningen från Älvviks skola mot korsningen
Stationsvägen, Hundskinnsvägen, Bållebergsvägen i sydostlig riktning
mot Södra vägen. Södra vägen mot korsningen Bergevägen, Storgatan
tillbaka till korsningen vid Älvviks skola.
Gnarp: Kyrkvägen från E4 i västlig riktning, Klockarvägen, ut på
Kyrkvägen, västerut mot Gammelgårdsvägen och norrut mot
Stationsvägen, tillbaka söderut Ängebyvägen, in runt Rödevägen,
tillbaka Kyrkvägen i ostlig riktning mot E4.
Mellanfjärden: Från korsningen Hamnvägen/ Malångsvägen,
Hamnvägen österut, till korsningen Hårtevägen, Gamla vägen tillbaka
mot korsningen Malångsvägen.

ÄRENDE 9
Årsredovisning 2010 för Inköp Gävleborg.
Inköp Gävleborg har inkommit med årsredovisning för verksamhetsåret
2010.
Inköp Gävleborg redovisar ett resultat med -1 840 262 kronor mot
budgeterat -1 597 311 kronor.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning 2010
för Inköp Gävleborg (arbetsutskottets protokoll § 70/2011).
Revisorerna föreslår att direktionens ledamöter beviljas ansvarsfrihet
(revisorernas berättelse 2011-05-03).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2010 för Inköp Gävleborg.
Revisorernas förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja direktionens ledamöter ansvarsfrihet för år 2010.
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ÄRENDE 10
Verksamhetsberättelse 2010 för Hälsingerådet.
Hälsingerådet har inkommit med verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2010.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner
verksamhetsberättelse 2010 för Hälsingerådet (arbetsutskottets
protokoll § 71/2011).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna verksamhetsberättelse 2010 för Hälsingerådet.

ÄRENDE 11
Motion om kommunal upplåtelse av odlingslotter.
Jan-Ola Hall (SD) och Aina Lööw (SD) har lämnat en motion där de
föreslår att fullmäktige ska ge uppdrag att utreda behovet av
odlingslotter i kommunens alla områden.
Beslutsunderlag
1. Stadsarkitekt Christina Englunds tjänsteutlåtande 2011-04-12.
2. Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att motionen anses
besvarad med hänvisning till stadsarkitektens tjänsteyttrande och
redan tidigare givet uppdrag att planera för kolonilotter i kommande
kommuntäckande översiktsplan (Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande
2011-04-19).
3. Arbetsutskottet föreslår fullmäktige att motionen anses besvarad
med hänvisning till uppdraget redan tidigare är givet att planera för
kolonilotter i kommande kommuntäckande översiktsplan
(arbetsutskottets protokoll § 59/2011).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Motionen anses besvarad med hänvisning till att uppdraget redan
tidigare är givet att planera för kolonilotter i kommande
kommuntäckande översiktsplan.

