NORDANSTIGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2015-04-07

1 (9)

Plats och tid

Kulturhuset Bergsjögården.
Tisdag 7 april 2015 kl. 18:00-21:15.

Beslutande

Se närvarolista.

Övriga deltagande

Eva Engström
Johan Skeri
Björn Hylenius

Sekreterare
PwC
Enhetschef

Utses att justera

Åke Bertils (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset i Bergsjö 2015-04-10.

§ 39
§ 39

Denise Lindén (SD)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

37 - 40

Eva Engström

Ordförande
Stig Jonsson

Justerande
Åke Bertils

Denise Lindén

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-04-07

Anslaget sätts upp

Anslaget tas ner
2015-04-13
Kommunkontoret i Bergsjö.

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Eva Engström

2015-05-05

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2015-04-07

§ 37

2 (9)

Dnr 17/2015

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.
Frågor
Stig Lindqvist frågar om kommunen har för avsikt att använda
kommunhusets flaggstång för att hissa den svenska flaggan på
flaggdagar, till exempel på Sveriges nationaldag, vilket inte gjorts de
senaste två åren?
Stig Eng (C) svarar att det idag inte ingår i avtalet för skötsel av
fastigheten men att det kan beaktas inför framtiden.
Ann-Catrin Bergman, Anki Hasselvik och Agneta Iverslätt frågar utifrån
beslutsunderlaget för åtgärder i budget 2015, där det står att under
perioden 2014 till 2030 uppskattas kommunens totala
investeringsbehovet till 462 mnkr. Vilka investeringar avses i dessa
462 mnkr?
Stig Eng (C) svarar att de största investeringarna är byggnation av en
VA-anläggning i Sörfjärden och utbyggnad av äldreboendeplatser vid
Sörgården, anpassning av skollokaler m.m. samt vid år 2038 en större
utbyggnad för äldreomsorgen.
Ann-Catrin Bergman, Anki Hasselvik och Agneta Iverslätt frågar vad
som händer om Björkbacken avvecklas där det idag bor 15 personer.
Vart ska dessa 15 personer flyttas och när ska det ske?
Stig Eng (C) svarar att Björkbacken troligen stängs under 2015 och att
de kvarboende flyttas till Sörgården.
Ann-Catrin Bergman, Anki Hasselvik och Agneta Iverslätt påtalar att
det i förslaget att lägga ner Björkbacken saknas
konsekvensbeskrivningar över ärendet i sin helhet. Hur motiveras
nedläggningen av särskilda boenden som Björkbacken av
besparingsskäl utan att besparingen är konkret redovisad?
Stig Eng (C) svarar att kommunen har för avsikt att skapa
trygghetsboenden efter behov och efterfrågan. Kommunen ser ett
behov av att bedriva verksamhet för äldreomsorg på färre antal
boenden.
Fullmäktiges beslut
Allmänhetens frågestund är därmed avslutad.
Justerandes signatur
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Dnr 18/2015

Ledamöternas frågestund.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd,
styrelsen, utskott eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i
kommunens bolag.
Solveig Wiberg (SD) frågar vad konsultutredningarna i samband med
åtgärdsarbetet har kostat samt hur mycket så kallade AFA-pengar
kommunen kommer att få under 2015?
Stig Eng (C) svarar att konsultkostnaden är ca 250-300 tkr och att
kommunen kan komma att få ca 4 mnkr i AFA-pengar under 2015.
(De så kallade AFA-pengarna är en återbetalning från tidigare
inbetalad sjukförsäkring som kommunerna gjort under tidigare år.
Återbetalningen beslutas av staten.)
Fullmäktiges beslut
Ledamöternas frågestund är därmed avslutad.
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Dnr 23/2015

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.
Johan Skeri från PwC besöker fullmäktige och redovisar nuläge och
analys gällande budgetanpassning om 50 mnkr.
Enhetschef Björn Hylenius redovisar en ekonomirapport för
Nordanstigs kommun per februari 2015.
Synpunkter från de fackliga företrädarna delas ut på sammanträdet.
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).
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Forts. § 39
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. 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.
Oenighet vid justeringen
Ledningsutskottets förslag, punkt 1-2, ska enligt undertecknads
mening ha följande lydelse:
Förslaget att avveckla Fröstuna grundskola och förskola
överlämnas till kommunstyrelsen att ta ställning till.
Ulf Lövgren (S)
(ledningsutskottets § 26/2015).
4. Kommunstyrelsen beslutar 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. Uppdra till förvaltningen att utreda en
utbyggnad av Sörgården med 50 platser inklusive demensboende.
Utreda om Bergesta och Hagängsgården kan omvandlas från
särskilda boenden till andra lämpliga boendeformer. Uppdra till
ledningsutskottet att utreda varför ledningsutskottets § 26/2015 inte
är justerad. Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att till
kommunstyrelsens sammanträde 9 april 2015 lämna förslag till mål
för kommunstyrelsens verksamheter 2015. 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
(kommunstyrelsens protokoll § 68/2015).
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Forts. § 39

5. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar 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. Under 2015 påbörja avveckling av
Björkbacken som särskilt boende. I övrigt anta förslag till reviderad
budget för 2015, punkterna 2-25, 27-37, inklusive åtgärder inom
kommunledningskontoret, social omsorg m.m. (kommunstyrelsens
protokoll § 68/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) med bifall av Åke Bertils (S), Erik Eriksson Neu (S) och
Carina Olsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Solveig Wiberg (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Tor Tolander (M) med bifall av Petra Modée (V), Katarina Roos (V) och
Patric Jonsson (KD) yrkar att Förstuna skola avvecklas samt att
grundskolans årskurser 4-5 i Hassela flyttas till Bergsjö centralskola.
Stig Eng (C) yrkar avslag på Tor Tolanders yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders förslag och Stig Engs
avslagsyrkande och finner Stig Engs avslagsyrkande antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Ja.
Den som det ej vill röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster för Tor Tolanders yrkande mot 21 Nej-röster för
avslag beslutar fullmäktige att avslå Tor Tolanders yrkande. Två
ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande om bifall till
kommunstyrelsens förslag och Solveig Wibergs yrkande om avslag och
finner kommunstyrelsens förslag antaget.
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Forts. § 39

Fullmäktiges beslut
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
Tor Tolander (M), Kajsa Gladh (M), Daniel Arenholm (M), Göran
Rosvall (M), Patric Jonsson (KD), Katarina Roos (V) och Petra
Modée (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:
”Avseende beslutet att INTE bifalla de delar av tjänstemannaförslaget
som rör budgetanpassningen av utbildningen 2015 angående
nedläggningen av Fröstuna samt flytten av åk 4-5 från Hassela till
Bergsjö. Motivation: Vi finner att avslaget på yrkandet grovt försvårar
och möjligen omöjliggör chanserna för skolan att lyckas med sin del av
budgetanpassningen och att beslutet därför bryter mot uppdraget
fullmäktige givit i § 113/2014-12-01.”
Solveig Wiberg (SD), Aina Lööv (SD), Denise Lindén (SD) och Valter
Lööv (SD) reserverar sig mot beslutet.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 20:55-21:00 för politiska
överläggningar.
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§ 40
Inkomna motioner.
Följande motioner lämnas:
Motion om klimat- och miljöberedning.
Petra Modée (V) lämnar en motion där hon förslår att fullmäktige
inrättar en beredning med ansvar för klimat- och miljöfrågor med ett
mål att ta fram ett långsiktigt och konkret förslag till handlingsplan för
kommunen.
Motion om att ompröva fullmäktiges beslut att avveckla
Björkbacken som särskilt boende.
Solveig Wiberg (SD) med flera lämnar en motion med förslaget att
beslutet att förändra Björkbackens äldreboende i Hassela till
trygghetsboende, omprövas och att inflyttningsstoppet upphör.
Motion om snabbare process för dubbelspår genom Gnarp.
Anders Engström (S), Åke Bertils (S) och Katarina Bylin (S) lämnar en
motion där de föreslår att kommunen undersöker om Trafikverket kan
snabba på processen med dubbelspår över Gnarpsdalen så att Gnarp
går att planera utifrån sina framtida förutsättningar.
Fullmäktiges beslut
Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
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Tor Tolander
Kajsa Gladh
Daniel Arenholm
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Stig Eng
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Stefan Berg
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Tina Torstensson
Maria Karström
Monica Olsson
Anders Blank
Sigbritt Persson
Erik Eriksson Neu
Kerstin Lindström
Sven-Erik Sjölund
Katarina Bylin
Åke Bertils
Britt Sjöberg
Stig Jonsson
Jenny Löfman
Katarina Roos
Petra Modée
Sarah Faxby-Bjerner
Solveig Wiberg
Aina Lööv
Jan-Ola Hall
Sven-Olof Nordh
Denise Lindén

Summa
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Ja

X
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X
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X
X
X
X
X
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(C)
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(C)
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(S)
(S)
(S)
(S)
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(S)
(S)
(S)
(S)
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(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
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X

Göran Rosvall
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X
X
X
X
X
X
X
X
X

Patric Jonsson
Boerje Bohlin

X
X

X
X

X
X
X
X

Erik Sundberg

X

X

Anders Engström

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

Kjell Bergström

X

X

Valter Lööv

X

X
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X
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SE
Nej

X
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Sven-Olof Nordh är närvarande tom kl. 20:15, del av § 39.
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Ja

Nej
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Ja
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