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Fullmäktiges ordföranden Charlotte Klötz (fp) ber att fullmäktige inleder
sammanträdet med en tyst minut för offren i katastrofen i Sydost Asien
och de drabbade av stormen i södra Sverige.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (18)
2005-02-07

§ 1
Information om uppföljning, resultat och betyg i skolan.
Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg informerar om uppföljning,
resultat och betyg i skolan.
Staten har det övergripande ansvaret där Riksdagen bestämmer målen
och ställer kraven, Skolverket utövar tillsyn och uppföljning,
Skolutvecklingsmyndigheten ger stöd.
Kommunens ansvar är att följa upp resultat, åtgärda brister, ekonomisk
och personella uppföljningar samt fördelning av resurser.
Med det betygssystem som tillämpas idag, Godkänt, Väl Godkänt och
Mycket Väl Godkänt, har skolan ett större ansvar än tidigare att hjälpa
eleverna att få ett godkänt betyg.
Fullmäktige tackar för informationen.
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§ 2

38/2004

Detaljplan för Tjärnviks industriområde i Gnarp.
Ett förslag till detaljplan för Tjärnviks industriområde, Gryttje 24:1 m.fl.
fastigheter i Gnarp har varit utställt för granskning.
I gällande översiktplan är större delen av området betecknat som
Arbets- eller verksamhetsområde. I förslaget till ny översiktsplan är
området betecknat som utvecklingsområde för industrier med ny väg
söder om industriområdet och nytt industrispår till utvecklingsområdet.
Planens huvudsyfte är att möjliggöra flyttning av den allmänna vägen
förbi Tjärnviks industriområde.
Beslutsunderlag
1. Stadsarkitekt Sam Sandström föreslår kommunstyrelsen att
fullmäktige antar detaljplanen för vägdelen (Sam Sandströms
skrivelse 2005-01-10).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar detaljplanen för
vägdelen förbi Tjärnviks industriområde i Gnarp (kommunstyrelsens
protokoll § 3/2005).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Anta detaljplanen för vägdelen förbi Tjärnviks industriområde i Gnarp.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (18)
2005-02-07

§ 3

270/2003

Brukargarantier gällande Äldreomsorg, Handikappomsorg och
socialkontor.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har från och med
1 januari 2004 tagit över ansvaret för stöd till barn och ungdomar enligt
Lagen om Stöd och Service (LSS). Dokumentet för brukargarantierna
behöver därmed justeras.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att fullmäktige
godkänner förslaget till brukargaranti (se omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens protokoll § 136/2003).
2. Kommunstyrelsen beslutar att justera dokumentet under
Äldreomsorgen i Nordanstigs kommun, Hemtjänst; sista meningen
ändras så att den lyder enligt följande: Även om Dina behov är så
omfattande att Du skulle kunna flytta till ett omvårdnadsboende kan
Du välja att stanna kvar i Ditt eget hem och få den hjälp Du är
beviljad. Ärendet tas upp för beslut på kommunstyrelsens nästa
sammanträde (kommunstyrelsens protokoll § 6/2004).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslag till
brukargarantier för omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
verksamheter (kommunstyrelsens protokoll § 14/2005).
Stig Eng (c) föredrar redaktionella ändringar i dokumentet.
Yrkanden
Håkan Larsson (m) yrkar att under Handikappomsorgen, sidan 2, sista
stycket under rubriken Synpunkter och klagomål, ändra orden invånare
och skattebetalare till kommuninvånare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Under Handikappomsorgen, sidan 2, sista stycket under rubriken
Synpunkter och klagomål, ändra orden invånare och skattebetalare
till kommuninvånare.
2. I övrigt anta förslag till brukargarantier för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens verksamheter.
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§ 4

20/2005

Omsorgsavgifter.
Omsorgsavgiften är för närvarande indelad i tre nivåer. Indelningen av
nivåerna är grov och generell. En utökning av nivåerna skulle medföra
en mer preciserad indelning. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
föreslår en omsorgsavgift som är indelad i fler nivåer samt nya avgifter.
Maxtaxans högsta avgift är för närvarande (2005) 1 576 kronor.
Beslutsunderlag
Se omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll § 147/2004.
Se kommunstyrelsens protokoll § 16/2005.
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att
de nya taxorna ska gälla från 1 juli 2005.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Indela omsorgsavgiften till fem nivåer samt med nya avgifter enligt
nedan:
Nivå 1 Maxavgift 314:-/mån.
Endast städning var 3:e vecka eller
Endast hjälp att beställa varor från hemkörande matbutik 1
g/vecka/inköp eller
Enkel tillsyn (inga insatser) eller
Telefonservice eller
Matdistribution
Nivå 2 Maxavgift 628:-/mån.
(insats 1g/vecka)
Städning var 3:e vecka
Hjälp vid beställning av varor från hemkörande matbutik 1 g/vecka
inköp
Tvätt 1 g/vecka
Klädvård (strykning/hopvikning/hängning) 1 g/vecka
Dusch 1 g/vecka (hårvård)
Matdistribution
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Forts. § 4
Nivå 3 Maxavgift 942:-/mån
(insats dagligen 5
dagar i veckan)
Omvårdnad max 1 g/dag mån-fre
Städning var 3:e vecka
Hjälp att beställa varor från hemkörande matbutik 1 g/vecka/inköp
Tvätt 1 g/vecka
Klädvård (strykning/hopvikning/hängning) 1 g/vecka
Dusch 1 g/vecka (hårvård)
Matdistribution
Nivå 4 Maxavgift 1.256:-/mån
(insatser dagligen 7
dagar i veckan)
Omvårdnad max 2 g/dag alla dagar
Städning var 3:e vecka
Hjälp att beställa varor från hemkörande matbutik 1 g/vecka
Tvätt 1 g/vecka
Klädvård (strykning/hopvikning/hängning) 1 g/vecka
Dusch 1 g/vecka (hårvård)
Matdistribution
Nivå 5 Maxavgift 1.572:-/mån
(insatser dagligen 7
dagar i veckan)
Omvårdnad 3 g/dag el. mer /dubbelbemanning 2 g/dag el. mer
Städning var 3:e vecka
Hjälp att beställa varor från hemkörande matbutik 1 g/vecka
Tvätt 1 g/vecka
Klädvård (strykning/hopvikning/hängning) 1 g/vecka
Dusch 1 g/vecka (hårvård)
Matdistribution
Nattpatrull
Omvårdnad
I omvårdnad räknas hjälp med förflyttning, hygien, äta, sjukvårdandeeller rehabiliteringsinsatser.
Omvårdnadsboende
Nivå 5 samt en omkostnadsavgift till förbrukningsmaterial 300:-/mån
(toalettpapper, plasthandskar, tvättlappar o. dyl.)
Trygghetslarm
Trygghetslarmet kostar för närvarande 75:-/mån.
Förslag ligger om att även detta skall avgiftsberäknas, dock med en
maxavgift på 75:-/mån.
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Forts. § 4
Matportioner
Matportionerna kostar i dag 45:- per portion/lunch samt 20:- per
portion/middag.
Korttidsboende/avlastning/rehabilitering/växelvård
Avgifter för korttidsvistelse är 128:-/dygn, varav 85:-/dag är
matkostnader och 43:-/dag för omvårdnad (2004). (om man ej har en
beräknad omsorgsavgift)
Avgiftsfritt
Boendestöd
Dagverksamhet
Dagvård
Fysisk/social aktivitet i hemmet
Gräsklippning/snöskottning
Kontaktpersoner till psykiskt funktionshindrade
Avgifterna gäller från 1 juli 2005.
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§ 5

28/2005

Ny avtalskonstruktion mellan Kommunalförbundet SAM och
Nordanstigs kommun.
Kommunalförbundet SAM har i samarbete med GavleNet,
Länsstyrelsen, Söderhamn Teknikpark och Norrsken AB, utarbetat ett
förslag till ny avtalskonstruktion avseende avtal mellan
Kommunalförbundet Sam och Nordanstigs kommun.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till avtal
mellan Kommunalförbundet Sam och Nordanstigs kommun
(kommunstyrelsens protokoll § 7/2005).
Fullmäktiges beslut
Anta förslag till avtal mellan Kommunalförbundet Sam och Nordanstigs
kommun.
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§ 6

34/2005

Ägardirektiv för Nordanstigs Fastighets AB.
Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till nya ägardirektiv för
Nordanstigs Fastighets AB.
Yrkanden
Åke Bertils (s) yrkar att andra stycket under punkt 3 tas bort.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Åke
Bertils yrkande och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsen förslag röstar Ja.
Den som stöder Åke Bertils yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 15 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot nio Nej-röster för
Åke Bertils yrkande beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens
förslag. Sex ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Fullmäktiges beslut
Anta förslag till nya ägardirektiv för Nordanstigs Fastighets AB.
Reservation
Åke Bertil (s) reserverar sig mot beslutet.
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§ 7

456/2004

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Eva Cederqvist (fp)
Eva Cederqvist (fp) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i
fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna Eva Cederqvists avsägelse från uppdrag
som ersättare i fullmäktige och hos Länsstyrelsen begära
sammanräkning för att utse ny ersättare i fullmäktige för återstoden av
mandatperioden 2003-2006.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Eva Cederqvists (fp) avsägelse från uppdrag som
ersättare i fullmäktige.
2. Hos Länsstyrelsen begära sammanräkning för att utse ny ersättare i
fullmäktige för folkpartiet liberalerna för återstoden av
mandatperioden 2003-2006.
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§ 8

457/2004

Avsägelse från politiskt uppdrag och nyval.
Johan Cederqvist (fp)
Johan Cederqvist (fp) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Fullmäktige har att godkänna Johan Cederqvists avsägelse från
uppdrag som ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden och
välja ny ersättare för återstoden av mandatperioden 2003-2006.
Yrkanden
Börje Lindblom (fp) yrkar att Jussi Rissanen (fp) utses som ny ersättare
i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Börje Lindbloms yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Johan Cederqvists (fp) avsägelse från uppdraget som
ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
2. Utse Jussi Rissanen (fp) som ny ersättare i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden för återstoden av mandatperioden
2003-2006.
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§ 9

529/2004

Avsägelse från politiskt uppdrag och nyval.
Bernt Modig (kd)
Bernt Modig (kd) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i utbildningsoch kulturnämnden.
Fullmäktige har att godkänna Bernt Modigs avsägelse från uppdrag
som ersättare i utbildnings- och kulturnämnden och välja ny ersättare
för återstoden av mandatperioden 2002-2006.
Yrkanden
Anna-Lena Aurosell-Berglund (kd) yrkar att Nils Olov Sundström utses
som ny ersättare i utbildnings- och kulturnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Anna-Lena Aurosell-Berglunds
yrkande och finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Bernt Modigs (kd) avsägelse från uppdrag som ersättare
i utbildnings- och kulturnämnden.
2. Utse Nils Olov Sundström (kd) som ny ersättare i utbildnings- och
kulturnämnden för återstoden av mandatperioden 2003-2006.
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§ 10

548/2001

Motion om principer för föreningsbidrag.
Motionärerna Åke Berglund (kd) och Stig Jonsson (s) föreslår att
ideella föreningar befrias från tillståndsavgifter och anslutningsavgifter
för vatten och avlopp för att bedriva verksamhet som riktas till barn och
ungdomar.
Motionärerna pekar på alla goda ideella insatser och kommunens
begränsade möjligheter att ge bidrag.
Intäkterna för tillstånd och anslutningsavgifter budgeteras av andra
förvaltningar vilket gör det svårt att vid budgeteringstillfället beräkna
vad en befrielse enligt ovan kommer att kosta i form av minskade
intäkter.
En framkomlig väg är att budget för föreningsstöd ökas och att en
policy utarbetas vilka tillstånd och anslutningsavgifter som skall
bekostas av kommunen.
Historik
1. Fullmäktige uppdrar till fullmäktiges presidium att fördela motionen
(fullmäktiges protokoll § 101/2001).
2. Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg föreslår att utbildningsoch kulturnämnden får möjlighet att disponera föreningsstöden även
till att helt eller delvis bekosta tillståndsavgifter och
anslutningsavgifter. Uttala att ökat anslag till föreningsstöd är
mycket angeläget (Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande 2002-03-01).
3. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige bifaller
motionen och uppdrar till förvaltningen att utarbeta riktlinjer för
dessa bidrag som inarbetas i bidragsnormerna enligt Berndt
Nordbergs förslag (utbildnings- och kulturnämndens protokoll
§ 36/2002).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Uppdra
till utbildnings- och kulturnämnden att behandla ansökningar om
bidrag till anslutningsavgifter från föreningar inom nämndens
ansvarsområde, som föreningsstöd. Motionen är därmed besvarad
(kommunstyrelsens protokoll § 147/2002).
5. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för vidare utredning
(fullmäktiges protokoll § 68/2002).
6. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet återremitteras till
ledningskontoret för utredning (kommunstyrelsens protokoll
§ 104/2004).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL15 (18)
2005-02-07

Forts. § 10
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen. Uppdra till
utbildnings- och kulturnämnden att behandla ansökningar om bidrag till
anslutningsavgifter från föreningar inom nämndens ansvarsområde,
som föreningsstöd. Motionen är därmed besvarad (kommunstyrelsens
protokoll § 12/2005).
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Avslå motionen. Uppdra till utbildnings- och kulturnämnden att
behandla ansökningar om bidrag till anslutningsavgifter från
föreningar inom nämndens ansvarsområde, som föreningsstöd.
2. Motionen är därmed besvarad.
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§ 11

552/2002

Motion om debiteringsrutiner för matkostnader i äldreomsorgen.
Ivar Broberg (fp) har lämnat en motion där han föreslår att rutinerna
ändras för debiteringen av matkostnader för patienter i den kommunala
äldreomsorgen.
Historik
1. Fullmäktige överlämnar motionen till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden för utredning (fullmäktiges protokoll
§ 95/2002).
2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden remitterar ärendet till
tekniska kontoret (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
protokoll § 59/2004).
3. Kost-Städchef Maria Persson tjänsteutlåtande 2004-09-16.
4. Verksamhetschef Margaretha Larssons tjänsteutlåtande
2004-12-13.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen
att fullmäktige beslutar att avdrag för matkostnader inom
äldreomsorgen görs från första dagen och att motionen därmed är
besvarad (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll
§ 144/2004).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar bifalla motionen.
Avdrag för matkostnader inom äldreomsorgen görs från första
dagen. Motionen är därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll
§ 11/2005).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och att
det ska gälla från och med 1 januari 2005.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Bifalla motionen.
2. Avdrag för matkostnader inom äldreomsorgen görs från första
dagen. Gäller från och med 1 januari 2005.
3. Motionen är därmed besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL17 (18)
2005-02-07

§ 12
Information.
Bengt-Ola Olsson (s) och Monica Olsson (s) har i kommunstyrelsen
aktualiserat frågan om ett politiskt uttalande mot kvinnovåld.
Kommunstyrelsen beslutar i § 29/2005, punkten 3, att
kommunstyrelsens presidium får i uppdrag att utforma ett uttalande till
fullmäktige. Kommunstyrelsen har även givit Brottsförebyggande rådet
uppdraget att arbeta för saken.
Stig Eng (c) läser uttalandet och föreslår att fullmäktige stöder
skrivelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Ordföranden informerar om en träff för kvinnliga politiker i kommunen
8 februari på Bergsjögården.
Fullmäktiges beslut
Fullmäktige stöder skrivelsen om ett politiskt uttalande mot kvinnovåld.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
Datum: 2005-02-07

LEDAMÖTER

(m)
Ove Wallberg
(m)
Karl-Gustaf Kjellin
(m)
Leif Brännström
(m)
Bengt Alm
(s)
Stig Jonsson
(s)
Carin Walldin
(s)
Monica Olsson
(s)
Sven-Erik Sjölund
(s)
Vanja Wallin
(s)
Boerje Bohlin
(s)
Britt Sjöberg
(s)
Åke Bertils
(s)
Ulf Lövgren
(s)
Britt-Marie Lindkvist
(s)
Håkan Ström
(fp)
Börje Lindblom
(fp)
Charlotte Klötz
(fp)
Ivar Broberg
(c)
Eng, Stig
(c)
Sven-Åke Eriksson
(c)
Hans-Åke Bergman
(c)
Yvonne Kardell
(c)
Anders Broberg
Barbro Högström-Larsson (c)
(c)
Per Danielsson
(c)
Börje Berglöf
(v)
Kristian Berggren
(v)
Lundström, Åsa
(mp)
Sarah Faxby-Bjerner
(kd)
Peter Fagerhov
(kd)
Anna-Lena Aurosell-

TJÄNSTGÖRANDE
ERSÄTTARE
JA
X

NEJ

JA

X

§6
Ks
JA
X

ÅB
NEJ

AVSTÅR

X
X

Håkan Larsson

X

X

X
X

X

X
X

Dick Lindkvist

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Bengt-Ola Olsson

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

X

X

X
X

Sven Bergström

X

-

X

X

X

X

X

X

Berglund

Summa

26

5

4

15

9

6

JA

NEJ

AVSTÅR

JA

Sida 18

NEJ

AVSTÅR

JA

NEJ

AVSTÅR

