NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 5 februari 2007 kl. 19:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Information från verksamheten:
Nordanstigs Bostäder AB.

4.

Interpellation om äldreomsorgspeng.

5.

Utskott under kommunstyrelsen, ändrig i
kommunstyrelsens reglemente.

6.

Fördelning av 2006 års medel från
Vårdöverenskommelsen.

7.

Förslag till ändring av förbundsordning för
Regionförbundet Gävleborg.

8.

Motion om kuststräckan Morsviken – Sundsanden.

9.

Motion om fjärrvärmesystem i Gnarp.

10.

Motion om projekt för inflyttning till Nordanstig.

11.

Motion om vägskyltning Mittpunktsvägen.

12.

Val av Godeman Tätort.

13.

Val av Godeman Jordbruk.

14.

Avsägelse från politiskt uppdrag i fullmäktige.
Henny Pettersson

15.

Utbildning för förtroendevalda.

16.

Delgivning.

Om du har frågor om ärenden eller bilagor kontakta Eva Engström,
tfn 0652-36103 eller e-post eva.engstrom@nordanstig.se
Närradion direktsänder sammanträdet via internet:
www.radionordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Yvonne Kardell
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets
justering.
Förslag på justerare: Sven-Åke Eriksson (c) och Stig Jonsson (s).

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
Information från verksamheten: Nordanstigs Bostäder AB.
Vd för Nordanstigs Bostäder AB, Helmer Wiklund, informerar om
verksamheten i bostadsbolaget.

ÄRENDE 4
Interpellation om äldreomsorgspeng.
Charlotte Klötz (fp) lämnar en interpellation till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande Sven-Åke Eriksson (c) där hon
frågar hur utredningen genomförts om möjligheten att införa en så
kallad äldreomsorgspeng samt när en redovisning av resultatet
kommer att redovisas.
Fullmäktiges beslut
Interpellationen besvaras på fullmäktiges nästa sammanträde.
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ÄRENDE 5
Utskott under kommunstyrelsen, ändrig i kommunstyrelsens
reglemente.
Kommunstyrelsen har idag tre utskott; budgetberedningen,
personalutskottet och arbetsutskottet. Kommunstyrelsen har att ta
ställning till om de ska bestå eller ändras.
Enligt kommunallagens 6 kap 20 § får fullmäktige bestämma att en
nämnd (styrelse) skall ha ett eller flera utskott. Om fullmäktige inte har
bestämt något om utskott, får nämnden (styrelsen) själv bestämma att
utskott skall finnas.
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar att kommunstyrelsen ska ha arbetsutskottet som
enda beredande utskott och därmed inte utse budgetberedning eller
personalutskott.
Monica Olsson(s) yrkar att kommunstyrelsen ska fortsätta med tre
utskott; arbetsutskott, budgetberedning och personalutskott.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Monica Olssons yrkanden
och finner sitt yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som vill ha ett utskott röstar Ja.
Den som vill ha tre utskott röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster för ett utskott mot sex Nej-röster för tre utskott
beslutar kommunstyrelsen enligt Stig Engs yrkande om ett utskott.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Upphäva §§ 24-26 om utskott i kommunstyrelsens reglemente.
Reservation
Samtliga närvarande ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig
mot beslutet.
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ÄRENDE 6
Fördelning av 2006 års medel från Vårdöverenskommelsen.
Förvaltningscheferna för utbildning och kultur samt omsorg och
arbetsmarknad har sammanställt fördelningen av budget för andelen av
generella statsbidraget 2006 för vårdöverenskommelsen (nationella
handlingsplanen).
Beslutsunderlag
Förvaltningscheferna Berndt Nordberg och Mats Collin föreslår att
fullmäktige beslutar godkänna fördelning av budget för
vårdöverenskommelsens andel av generella statsbidraget 2006.
Omsorg och arbetsmarknad tilldelas 730 000 kronor.
Utbildning och kultur tilldelas 555 000 kronor (Tjänsteutlåtande
2006-12-29).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna fördelning av budget för vårdöverenskommelsens andel av
generella statsbidraget 2006 enligt följande:
Omsorg och arbetsmarknad tilldelas 730 000 kronor.
Utbildning och kultur tilldelas 555 000 kronor.

ÄRENDE 7
Förslag till ändring av förbundsordning för Regionförbundet
Gävleborg.
Gävleborgs kommuner och landsting har inkommit med förslag till
ändring av § 6 i förbundsordningen för Regionförbundet Gävleborg
m.m.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår ändring i förbundsordningen § 6 så att den får
följande lydelse: Förbundsfullmäktige utser, för mandatperiod enligt § 5
ovan, en styrelsen med lägst 11 och högst 15 ledamöter samt lägst
11 och högst 15 ersättare (arbetsutskottets protokoll § 38/2006).
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FORTS. ÄRENDE 7
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Ändra i förbundsordningen § 6 så att den får följande lydelse:
Förbundsfullmäktige utser, för mandatperiod enligt § 5 ovan, en
styrelsen med lägst 11 och högst 15 ledamöter samt lägst 11 och
högst 15 ersättare.

ÄRENDE 8
Motion om kuststräckan Morsviken – Sundsanden.
Ivar Broberg (fp) lämnar en motion där han föreslår en ändring i
översiktsplanen så att markägare får möjlighet till byggnadslov och
möjlighet att stycka av tomter.
Historik
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 43/2003).
Beslutsunderlag
1. Som svar på motionen avge följande: Riksintresseområden
beslutas av staten. Kommunen enligt plan- och bygglagen skyldig
att ta med riksintresseområden i sin översiktsplan. Staten genom
länsstyrelsen tillhandahåller och beslutar om riksintresseområdenas
avgränsningar. Motionen anses därmed besvarad (Thord
Wannbergs tjänsteutlåtande 2006-11-27).
2. Arbetsutskottet föreslår att som svar på motionen avge följande:
Riksintresseområden beslutas av staten. Kommunen enligt planoch bygglagen skyldig att ta med riksintresseområden i sin
översiktsplan. Staten genom länsstyrelsen tillhandahåller och
beslutar om riksintresseområdenas avgränsningar. Motionen anses
därmed besvarad (arbetsutskottets protokoll § 31/2006).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Som svar på motionen avge följande: Riksintresseområden
beslutas av staten. Kommunen enligt plan- och bygglagen skyldig
att ta med riksintresseområden i sin översiktsplan. Staten genom
länsstyrelsen tillhandahåller och beslutar om riksintresseområdenas
avgränsningar.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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ÄRENDE 9
Motion om fjärrvärmesystem i Gnarp.
Börje Lindblom (fp) lämnar en motion där han föreslår att det utreds
vilka möjligheter det finns att anlägga ett fjärrvärmesystem inom
området Södra vägen och Bergevägen i Gnarp.
Historik
Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 15/2004).
Beslutsunderlag
1. Som svar på motionen avge kommunchefens tjänsteutlåtande
2006-11-27.
2. Arbetsutskottet föreslår att som svar på motionen avge att
ekonomiska förutsättningar till utbyggnad av fjärrvärmenät finns om
tillräckligt många och tillräckligt stora abonnenter finns tillgängliga
och ansluter sig. Motionen är därmed besvarad (arbetsutskottets
protokoll § 33/2006).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Som svar på motionen avge att ekonomiska förutsättningar till
utbyggnad av fjärrvärmenät finns om tillräckligt många och
tillräckligt stora abonnenter finns tillgängliga och ansluter sig.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 10
Motion om projekt för inflyttning till Nordanstig.
Börje Lindblom (fp) lämnar en motion där han föreslår att kommunen
bildar ett projekt med syfte att öka inflyttningen till Nordanstig.
Historik
Fullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsens för
utredning (fullmäktiges protokoll § 37/2003).
Beslutsunderlag
1. Som svar på motionen avge kommunchefens tjänsteutlåtande
2006-10-05).
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FORTS. ÄRENDE 10
2. Arbetsutskottet föreslår att som svar på motionen avge att
varierande projekt har bedrivits i syfte att utveckla kommunen.
Liknande projekt och aktiviteter kommer även i fortsättningen att
ske. Motionen är därmed besvarad (arbetsutskottets protokoll
§ 34/2006).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Som svar på motionen avge att varierande projekt har bedrivits i
syfte att utveckla kommunen. Liknande projekt och aktiviteter
kommer även i fortsättningen att ske.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 11
Motion om vägskyltning Mittpunktsvägen.
Folkpartiet Liberalerna, genom Börje Lindblom, har lämnat en motion
där han föreslår att kommunen undersöker möjligheten att en vägskylt
sätts upp vid E4:an som visar att man kan ta sig till Sveriges
geografiska mittpunkt via Hassela och sedan vidare till Östersund.
Historik
Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till fullmäktiges presidium
för fördelning (fullmäktiges protokoll § 40/2001).
Beslutsunderlag
1. Som svar på motionen avge kommunchefens tjänsteutlåtande
2006-11-27.
2. Arbetsutskottet föreslår att som svar på motionen avge att
kommunen har aktualiserat skyltning från Jättendal till Östersund
speciellt med vägnamnet ”mittpunktsvägen”. Hittills har inte
framställan gett önskat resultat. Kommunen kommer återigen
aktualisera skyltning av nämnd vägsträckning efter att upprustning
av väg 307 är slutförd. Motionen är därmed besvarad
(arbetsutskottets protokoll § 35/2006).
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FORTS. ÄRENDE 11
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Som svar på motionen avge att kommunen har aktualiserat
skyltning från Jättendal till Östersund speciellt med vägnamnet
”mittpunktsvägen”. Hittills har inte framställan gett önskat resultat.
Kommunen kommer återigen aktualisera skyltning av nämnd
vägsträckning efter att upprustning av väg 307 är slutförd.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 12
Val av Godeman Tätort.
Fullmäktige har i § 100/2006 valt fyra ledamöter till Godemän Tätort;
Arne Möller (s), Lennart Holmsten (s), Staffan Larsson (c) och Tord
Andersson (c).
Lantmäterimyndigheten har nu meddelat att enligt beslut av
Länsstyrelsen ska Nordanstigs kommun utse fem gode män.
Fullmäktige har därmed att välja ytterligare en ledamot till Godemän
Tätort för mandatperioden 2007-2010.

ÄRENDE 13
Val av Godeman Jordbruk.
Fullmäktige har i § 99/2006 valt fyra ledamöter till Godemän Jordbruk;
Arne Möller (s), Lennart Holmsten (s), Staffan Larsson (c) och Tord
Andersson (c).
Lantmäterimyndigheten har nu meddelat att enligt beslut av
Länsstyrelsen ska Nordanstigs kommun utse fem gode män.
Fullmäktige har därmed att välja ytterligare en ledamot till Godemän
Jordbruk för mandatperioden 2007-2010.
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ÄRENDE 14
Avsägelse från politiskt uppdrag i fullmäktige. Henny Pettersson
Henny Pettersson (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
fullmäktige.
Fullmäktige har att hos Länsstyrelsen begära sammanräkning för att
utse ny ersättare i fullmäktige för socialdemokraterna för återstoden av
mandatperioden 1 november 2006 till 31 oktober 2010.

ÄRENDE 15
Utbildning för förtroendevalda.
Följande utbildning kommer att genomföras i Nordanstigs kommun:
Utvecklingsprogram nyvalda och omvalda 2006.
Utbildningen genomförs under två dagar, 26 mars och 11 maj 2007 på
Bergsjögården i Bergsjö. Föreläsare är Axel Danielsson.
Utbildningen vänder sig till ledamöter och ersättare.

ÄRENDE 16
Delgivning.
Rapportering enligt 16 kap 6 f Socialtjänstlagen, gällande ej verkställda
beslut enligt 4 kap 1 § Socialtjänstlagen inom äldreomsorgen och
handikappomsorgen i Nordanstigs kommun.
Åtta ärenden där personer tackat nej till erbjudande om särskilt
boende.
Tre ärenden där personer tackat ja till slussboende på Bållebo i
avvaktan på erbjudande om plats vid särskilt boende i kommunen.
Förslag till beslut
Lägga delgivningen till handlingarna.

