NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kulturhuset Bergsjögården.

Tid:

Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Ledamöternas frågestund.

4.

Förslag till budgetanpassning 2015-2018 för
Nordanstigs kommun.

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 (S)
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Katarina Bylin (S) och Denise Lindén 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
Ledamöternas frågestund.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd,
styrelsen, utskott eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i
kommunens bolag.

ÄRENDE 4
Förslag till budgetanpassning 2015-2018 för Nordanstigs
kommun.
I fullmäktiges beslut § 113/2014, Budget 2015 med flerårsplan
2016-2018, beslutades att kommunstyrelsen ska påbörja en strukturell
förändring framförallt avseende skola och omsorg för 2015 och
framöver. Kommunstyrelsen ska ha en mer långsiktig planering,
politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser
förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader behövs
till och med 2018 med ca 50 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har lämnat ett uppdrag till ledningsutskottet att så
snart som möjligt lämna förslag på en reviderad budget 2015 med ett
nollresultat.
Kommunchef Fredrik Pahlberg, verksamhetscheferna Malin Ruthström
och Eva Fors samt socialchef David Lindqvist föredrar ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 4
Micaela Hedin och Johan Skeri från PwC besöker kommunstyrelsen
och redovisar nuläge och analys gällande budgetanpassning om
50 mnkr.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Fredrik Pahlberg föreslår att fullmäktige beslutar anta
ny reviderad budget för 2015 i enlighet med fullmäktiges beslut
§ 113/2014. Beslutet innebär att budgetramen minskar från 512
miljoner kronor till 462 miljoner kronor. Åtgärderna ska vara
avslutade senast 2018. Beslutet innebär att verksamheterna vård
och omsorg minskar sin budget med 22 miljoner, utbildning
11 miljoner, social omsorg och kommunledningskontoret minskar
sin budget med sammanlagt 7 miljoner. Åtgärderna redovisas i
under respektive programpunkt i reviderad budget för 2015.
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Fredrik
Pahlberg att till ledningsutskottets sammanträde 26 mars 2015
redovisa följande: Konsekvenser i kommunens hemtjänst utifrån
förslaget att omstrukturera Björkbacken och Hagängsgården till
trygghetsboenden. Behov av lokaler inom äldreomsorgen utifrån
förslaget att omstrukturera Björkbacken och Hagängsgården till
trygghetsboenden. Redovisning av uppskattat intresse för
trygghetsboenden i kommunen.
Behov av lokaler för att kunna flytta samtliga elever från årskurs
4-5 till Bergsjö (ledningsutskottets § 26/2015).
3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar
Avveckla grundskolan vid Fröstuna från och med augusti 2015.
Förskolan vid Fröstuna behålls. Förslaget att flytta samtliga elever
från årskurs 4-6, lämnas tillsvidare utan ställningstagande,
undantaget Hasselas årskurs 4-5 som flyttas till Bergsjö från och
med augusti 2015.
Avveckla Björkbacken under 2015 samt omstrukturera lokalerna till
trygghetsboenden.
Fastställa kommunstyrelsens mål för 2014 även för 2015.
Uppdra till kommunchefen att lämna förslag på mål för 2016 som
överensstämmer med åtgärdsprocessen.
Påbörja projektering av Sörgården för utbyggnad av särskilt
boende.
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FORTS. ÄRENDE 4
I övrigt godkänna förslag till reviderad budget för 2015,
programpunkterna 2-37.
Förslagets delar för flerårsplan 2016-2018 behandlas vid
ledningsutskottets sammanträde 26 mars 2015, för vidare
behandling i fullmäktige 4 maj 2015(ledningsutskottets § 26/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att fullmäktiges beslut § 113/2014, punkt 4, sista
raden, omprövas till följande lydelse: I denna ram ingår ett ospecificerat
åtgärdspaket som fram till 2018 uppgår till 50 mnkr.
Sigbritt Persson (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag att uppdra
till förvaltningen att utreda en utbyggnad av Sörgården med 50 platser
inklusive demensboende.
Sigbritt Persson (S) yrkar även att Björkbacken avvecklas som särskilt
boende under 2015 samt att utreda om Bergesta och Hagängsgården
kan omvandlas från särskilt boende till andra lämpliga boendeformer.
Håkan Larsson (M) yrkar att ledningsutskottet får i uppdrag att utreda
varför ledningsutskottets § 26/2015 inte är justerad.
Håkan Larsson (M) yrkar även bifall tjänstemannaförslaget när det
gäller utbildning: nedläggning av Fröstuna skola och att flytta Hasselas
årskurs 4-5 till Bergsjö från och med augusti 2015 men yrkar avslag på
att 4-5-6 från övriga skolorter flyttas till Bergsjö skola.
Sven-Erik Sjölund (S) yrkar förslagen som rör utbildningsverksamheten
lyfts ut ur dagens dagordning.
Jan-Ola Hall (SD) yrkar att hela åtgärdsförslaget återremitteras för
konsekvensanalyser samt att verksamheten får i uppdrag att utreda att
skolverksamhet i årskurs 4-6 ska bedrivas i Hassela, Gnarp,
Harmånger och Ilsbo och att elever som tillhör Bergsjö
upptagningsområde förderas på dessa skolor.
Tor Tolander (M) yrkar bifall till nedläggning av Fröstuna skola från
hösten 2015 samt att förvaltningen får i uppdrag att utreda en
sammanslagning av Hassela skola och förskola ur ett ekonomiskt,
pedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv.
Stefan Bergh (C) yrkar bifall till nedläggning av Björkbackens
äldreboende samt återremiss av förslagen som rör
utbildningsverksamheten.
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FORTS. ÄRENDE 4
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande om justering av
fullmäktiges § 113/2014, sista raden i punkt 4, och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande om
ledningsutskottets ojusterade § och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på om förslagen rörande omsorgens
verksamheter ska återremitteras eller avgöras vid dagens
sammanträde och finner att de ska avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som vill att omsorgens förslag avgörs idag röstar Ja.
Den som vill att omsorgens förslag återremitteras röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot två Nej-röster
för återremiss beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om förslagen rörande utbildningens
verksamheter ska återremitteras eller avgöras vid dagens
sammanträde och finner att de ska avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som vill att utbildningens förslag avgörs idag röstar Ja.
Den som vill att utbildningens förslag återremitteras röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med tre Ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot åtta Nej-röster
för återremiss beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska
återremitteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkar att under
2015 påbörjar avveckling av Björkbackens särskilda boende och finner
det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Sigbritt Perssons yrkande om
utredning av utbyggnad av Sörgårdens särskilda boende med
50 platser och finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 4
Ordföranden ställer proposition på Sigbritt Perssons yrkande om
utredning om Bergesta och Hagängsgårdens särskilda boenden kan
omvandlas till lämpliga boendeformer och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på förslaget om mål för
kommunstyrelsen 2015 och finner att kommunchefen får uppdraget att
lägga fram förslag till mål vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens mål för 2016 och
finner att kommunchefen får uppdraget att lägga fram förslag till mål i
samband med budgetprocessen för 2016. Dessa mål ska
överensstämma med åtgärdsprocessen.
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag att i övrigt
godkänna förslag till reviderad budget inkluderande åtgärder inom
kommunledningskontoret, social omsorg m.m. och finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Återremittera åtgärdsförslaget för utbildningsutskottets
verksamheter för konsekvensanalyser av förslagen samt
bearbetning av övriga förslag som inkommit; tex sammanslagning
av Hassela skola och förskola, kan eleverna vid Bergsjö årskurs
4-5-6 fördelas på andra skolor samt inkomna förslag från
medborgarna.
2. Uppdra till förvaltningen att utreda en utbyggnad av Sörgården med
50 platser inklusive demensboende.
3. Utreda om Bergesta och Hagängsgården kan omvandlas från
särskilda boenden till andra lämpliga boendeformer.
4. Uppdra till ledningsutskottet att utreda varför ledningsutskottets
§ 26/2015 inte är justerad.
5. Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att till kommunstyrelsens
sammanträde 9 april 2015 lämna förslag till mål för
kommunstyrelsens verksamheter 2015.
6. Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att i samband med
budgetprocessen för 2016 lämna förslag till mål för
kommunstyrelsens verksamheter 2016. Dessa mål ska
överensstämma med åtgärdsprocessen.
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FORTS. ÄRENDE 4

Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Justera fullmäktiges § 113/2014, punkt 4, sista raden till följande
lydelse: I denna ram ingår ett ospecificerad åtgärdspaket som fram
till och med 2018 uppgår till 50 mnkr.
2. Under 2015 påbörja avveckling av Björkbacken som särskilt
boende.
3. I övrigt anta förslag till reviderad budget för 2015, punkterna 2-25,
27-37, inklusive åtgärder inom kommunledningskontoret, social
omsorg m.m.
Reservation
Jan-Ola Hall (SD) och Solveig Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet
att ärendet inte återremitterades med följande motivering:
Sverigedemokraterna reserverar sig mot att beslut tas i denna fråga
utan att alla förslag på alternativa lösningar har beretts eller beaktats.
Informationsmöten har hållits där kommuninvånarna lämnat
konstruktiva förslag. Dessa har inte hunnit behandlas varför vi anser att
frågan inte bör behandlas idag.

