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§ 59

Dnr 28/2006

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.
NN, Strömsbruk har lämnat frågor till fullmäktige som berör skolan i
Strömsbruk.
Frågorna berör en eventuell nedläggning av skolan i Strömsbruk och
bl.a. om skolan i Harmånger i så fall behöver byggas om för att kunna
ta emot fler elever. Frågorna gäller även skolskjutsar och pedagogisk
kvalitet samt om barnomsorgen i Strömsbruk kommer att påverkas vid
en nedläggning.
Ove Wallberg (m) och Stig Eng (c) besvarar frågorna. De redogör
bland annat att skolan i Harmånger inte behöver byggas om för att
kunna ta emot elever från Strömsbruk, skolskjutsarna blir inte dyrare
och den pedagogiska kvaliteten kommer inte att försämras.
Barnomsorgen i Strömsbruk kommer inte att påverkas. De redogör
även för det sjunkande antalet elever vid skolan i Strömsbruk de
närmaste åren.
Fullmäktiges beslut
Frågan anses besvarad.
Protokollsanteckning
Sven-Erik Sjölund (s) antecknar till protokollet att han inte fick yttra sig i
ärendet.

Justerandes signatur
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§ 60
Information om invandrarenheten.
Fullmäktige beslutade i § 41/2006 att ingå överenskommelse med
Integrationsverket om introduktionsplatser för ca 50 personer som har
fått uppehållstillstånd.
Irena Koszewska, nyanställd chef för kommunens invandrarenhet,
besöker fullmäktige för att informerar om det pågående arbetet med
flyktingmottagningen. 7 november 2006 anländer de första personerna.
Fullmäktige tackar för informationen.

Justerandes signatur
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§ 61
Debatt om fullmäktiges övergripande mål.
Fullmäktige antog, i samband med budget för år 2006, följande fem
övergripande verksamhetsmål:
1. Alla verksamheter, som kommunen ansvarar för, skall arbeta för att
ge medborgarna trygghet och visa respekt för individens behov och
önskemål.
2. Befolkningsutvecklingen skall vändas i positiv riktning.
3. Alla elever skall lämna grundskolan med godkända betyg.
4. Sjukfrånvaron skall minskas på kommunens arbetsplatser.
5. Kommunen ska arbeta för att Nordanstig ska ingå som en kommun
i en framtida Norrlandsregion.
Punkt 2: Befolkningsstatistik per 30 juni 2006 är + 8 personer.
Punkt 3: Totalt antal elever i årskurs 9 vårterminen 2006 är 181
stycken, varar 90 pojkar och 91 flickor.
Av dessa är totalt 25 elever inte behöriga till nationellt
gymnasieprogram, ca 14 %, (16 pojkar och 9 flickor).
Antal elever som lämnade grundskolan 2006 med fullständiga betyg,
behörighet för gymnasiestudier, var 86 %, lika som för år 2005.
Riksgenomsnittet är 89,4 %.
Punkt 4: Redovisas i delårsbokslutet.
Punkt 5: Stig Eng (c) rapporterar vid sammanträdet.
Debatt inleds om målen, målens möjligheter att genomföras och följas
upp samt mål i framtiden.
Fullmäktiges beslut
Ordföranden förklarar debatten avslutad.

Justerandes signatur
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§ 62

Dnr 425/2006

Delårsbokslut 2 per augusti 2006 samt äskanden om utökad
driftsbudget.
Kommunstyrelsen har behandlat delårsbokslut 2 per augusti 2006.
Prognos 2 visar ett positivt resultat på 15 747 tkr jämfört med budget
13 119 tkr. Skatteintäkterna ökar med nära 4 000 tkr samt att
prognosen för pensionsskuldökningen är nära 1 500 tkr bättre än
budget. Men verksamhetskostnaderna har ökat med nära 3 000 tkr
som består av bl.a. gymnasieskolan -2 200 tkr och Trafik (skolskjutsar
och färdtjänst) -1 201 tkr.
Delårsresultatet per augusti 2006 är 15 740 tkr att jämföra med
föregående år samma period 9 159 tkr.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson har varnat för den alltför
snabba kostnadsutvecklingen som utvecklas för fort i jämförelse med
intäktsutvecklingen (skatteintäkter).
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat att
sammanträdesdagarna för myndighetsutskottet och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden behöver fördelas på två olika dagar på grund
av tidsåtgång och stort antal ärenden. Sammanträdena var tidigare
förlagda till samma dag.
Utbildnings- och kulturnämnden äskar 2,2 mkr i utökad driftsbudget för
2006 för att täcka merkostnaderna för gymnasieutbildningen.
Kommunstyrelsen har redovisat en prognos som visar ett underskott
med 206 tkr.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Budgetberedningen föreslår att fullmäktige godkänner delårsbokslut
per augusti samt prognos 2 för kommunen och koncernen
(budgetberedningens protokoll § 30/2006).
2. Omsorgs- och arbetsmarknad ansöker om utökad
förtroendemannabudget för 2006 på grund av fler
sammanträdesdagar för omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
politiker (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll
§ 78/2006).
3. Kommunstyrelsen beslutar avvakta utökning av budget tills
delårsbokslut 2 redovisats (kommunstyrelsens protokoll
§ 134/2006).
4. Utbildnings- och kulturnämnden hemställer hos kommunfullmäktige
att tillskjuta 2,2 mkr för att täcka merkostnaderna för
gymnasieutbildningen (utbildnings- och kulturnämndens protokoll
§ 107/2006).
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 62
5. Kommunstyrelsen beslutar godkänna kommunstyrelsens och
omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens redovisning av
prognostiserat underskott mot budget 2006 (kommunstyrelsens
protokoll § 192/2006).
6. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja
utbildnings- och kulturnämnden utökad driftsbudget 2006 med
2,2 mkr för merkostnad för gymnasieutbildning. Godkänna
delårsbokslut per augusti 2006 samt prognos 2 för kommunen och
koncernen (kommunstyrelsens protokoll § 192/2006).
7. Revisorerna har granskat delårsbokslutet och har lämnat ett
utlåtande (revisorernas skrivelse 2006-10-16).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sven Bergström (v) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag om
utökad driftsbudget för utbildnings- och kulturnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om
utökad driftsbudget för utbildnings- och kulturnämnden och Sven
Bergströms avslagsyrkande och finner kommunstyrelsen förslag
antaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag
att godkänna delårsbokslut per augusti 2006 samt prognos 2 för
kommunen och koncernen och finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Bevilja utbildnings- och kulturnämnden utökad driftsbudget 2006
med 2,2 mkr för merkostnad för gymnasieutbildning.
2. Godkänna delårsbokslut per augusti 2006 samt prognos 2 för
kommunen och koncernen.

Justerandes signatur
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§ 63

Dnr 460/2006

Skattesats 2007.
Fullmäktige har att fastställa den kommunala skattesatsen för år 2007.
Nuvarande skattesats är 22:40 kronor/skattekrona.
Budgetberedningen har föreslagit oförändrad skattesats för 2007.
Beslutsunderlag
Budgetberedningen föreslår oförändrad kommunal skattesats 2007,
22:40 (budgetberedningens protokoll § 24/2006).
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer kommunala
skattesatsen för år 2007 till 22:40 kronor/skattekrona
(kommunstyrelsens protokoll § 193/2006).
Fullmäktiges beslut
Fastställa kommunala skattesatsen för år 2007 till
22:40 kronor/skattekrona.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 64

Dnr 420/2006

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
Kommunstyrelsen har i § 57/2006 utsett en arbetsgrupp bestående av
en representant från varje parti med uppdraget att genomföra en
översyn av kommunens bestämmelser om ersättning för
förtroendevalda. Kommunstyrelsens presidium har utifrån
arbetsgruppens arbete utarbetat förslag till arvodesbestämmelser för
förtroendevalda.
Förslaget innebär att arvodena beräknas utifrån Inkomstbasbeloppet i
stället för Prisbasbeloppet samt att sammanträdesarvodet ändras från
hel- eller halvdagsarvode till timarvode. Inkomstbasbeloppet är idag
44 500 kronor och Prisbasbeloppet är 39 700 kronor. Förslaget
beräknas kosta ca 500 tkr mer per år.
Historik
1. Personalutskottet föreslår att kommunstyrelsen utser en
arbetsgrupp med en representant från varje parti med uppdrag att
se över arvodena och bestämmelserna.
2. Kommunstyrelsen beslutar utse en arbetsgrupp bestående av Åke
Bertils (s), Ove Wallberg (m), Stefan Haglund (fp), Sven Bergström
(v), Hans-Åke Bergman (c), Peter Fagerhov (kd) och Kjell
Bergström (mp) med uppdraget att genomföra en översyn av
kommunens bestämmelser om ersättning för förtroendevalda. Utse
Hans-Åke Bergman som sammankallande. Vid eventuellt förhinder
utser varje parti sin ersättare (kommunstyrelsens protokoll
§ 57/2006).
3. Arbetsutskottet beslutar uppdra till presidiet att till
kommunstyrelsens möte i oktober att räkna på en successiv höjning
under en fyraårsperiod av arvodesgruppens förslag till arvoden
(arbetsutskottets protokoll § 1/2006).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar
1. Anta Inkomstbasbeloppet som beräkningsgrund för arvode för
förtroendevalda.
2. Sammanträdesarvode ska utbetalas per timme med dubbel taxa för
första timmen som även ska avse ersättning för inläsning av
handlingar och övriga förberedelser inför sammanträdet.
Sammanträdesersättning utbetalas för högst 8 timmars
sammanträde per dag. Ersättningen för första timmen ska vara
150 kronor och 75 kronor per timme för återstående timmar.
Timersättningen ska följa Inkomstbasbeloppets höjningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 64
3. Arvode för fullmäktiges sammanträden ska vara 300 kronor per
sammanträde och följa Inkomstbasbeloppets höjningar.
4. Anta Inkomstbasbeloppet som beräkningsgrund för maxbelopp för
förlorad arbetsinkomst.
5. Höja maxersättningen i §§ 9-11 till 500 kronor per dag.
6. I övrigt behålla nu gällande bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda (kommunstyrelsens protokoll § 200/2006).
Yrkanden
Sarah Faxby-Bjerner (mp) yrkar avslag på kommunstyrelsen förslag att
ändra beräkningsgrunden från Prisbasbeloppet till Inkomstbasbeloppet.
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Åke Bertils (s) yrkar att fullmäktiges sammanträdesarvode höjs till
400 kronor per sammanträde.
Stig Eng (c) yrkar att när arvodena uppräknas enligt
Inkomstbasbeloppet ska beloppet utjämnas till jämt krontal.
Charlotte Klötz (fp) yrkar att reglerna ska gälla från och med
1 januari 2007.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition enligt kommunstyrelsen numrerade
förslag:
Punkt 1: Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag
om beräkningsgrund mot Sarah Faxby-Bjerners avslagsyrkande och
finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Punkt 2: Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag
om timbaserat sammanträdesarvode och finner det antaget.
Punkt 3: Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag
om fullmäktiges sammanträdesarvode och Åke Bertils yrkande om
höjning och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Åke Bertils yrkande om höjning röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med fyra Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 27 Nej-röster för
Åke Bertils höjningsyrkande beslutar fullmäktige enligt Åke Bertils
yrkande (se omröstningsbilaga).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 64
Propositionsordning
Punkterna 4-6: Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens
förslag och finner dem antagna.
Ordföranden ställer slutligen proposition på sitt yrkande att arvodena
ska gälla från och med 1 januari 2007 och finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Anta Inkomstbasbeloppet som beräkningsgrund för arvode för
förtroendevalda.
2. Sammanträdesarvode ska utbetalas per timme med dubbel taxa för
första timmen som även ska avse ersättning för inläsning av
handlingar och övriga förberedelser inför sammanträdet.
Sammanträdesersättning utbetalas för högst 8 timmars
sammanträde per dag. Ersättningen för första timmen ska vara
150 kronor och 75 kronor per timme för återstående timmar.
Timersättningen ska följa Inkomstbasbeloppets höjningar.
3. Arvode för fullmäktiges sammanträden ska vara 400 kronor per
sammanträde och följa Inkomstbasbeloppets höjningar.
4. Anta Inkomstbasbeloppet som beräkningsgrund för maxbelopp för
förlorad arbetsinkomst.
5. Höja maxersättningen i bestämmelsernas §§ 9-11 till 500 kronor per
dag.
6. I övrigt behålla nu gällande bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda.
7. Reglerna gäller från och med 1 januari 2007.
Reservation
Sarah Faxby-Bjerner reserverar sig mot beslutet att anta
Inkomstbasbeloppet som beräkningsgrund i stället för Prisbasbeloppet.

Justerandes signatur
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§ 65
Val av styrelse till Nordanstig Vatten AB.
Fullmäktige har i § 24/2006 beslutat om VA-samverkan i bolagsform
mellan Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner att gälla från och
med 1 januari 2007.
Beslutet innebär bland annat att kommunen ska bilda ett bolag med
uppgift att äga eller hyra de allmänna vatten- och
avloppsanläggningarna samt att vara huvudman för den allmänna
vatten- och avloppsverksamheten i Nordanstig.
Bolaget Nordanstig Vatten AB är nu under bildande.
Fullmäktige har att utse tre styrelseledamöter varav en av ledamöterna
utses som ordförande och en som vice ordförande till Nordanstig
Vatten AB för återstoden av mandatperioden 2003-2006.
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar att Sven-Åke Eriksson (c), Stig Jonsson (s) och
Håkan Larsson (m) utses som ledamöter med Sven-Åke Eriksson som
ordförande och Stig Jonsson som vice ordförande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Som ledamöter utse:
Sven-Åke Eriksson (c)
Stig Jonsson (s)
Håkan Larsson (m)
2. Som ordförande utse Sven-Åke Eriksson och som vice ordförande
utse Stig Jonsson.
3. Valen avser återstoden av mandatperioden 2003-2006.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Dnr 372/2006

Likabehandlingsplan för Nordanstigs kommuns förskolor och
skolor.
Utbildnings- och kulturnämnden har utarbetat ett förslag till
likabehandlingsplan för Nordanstigs kommuns förskolor och skolor
Likabehandlingsplanen innefattar plan mot mobbing, diskriminering och
annan kränkande behandling.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings och kulturnämnden föreslår att fullmäktige fastställer
likabehandlingsplan för Nordanstigs kommuns förskolor och skolor
(utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 113/2006).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer
likabehandlingsplan för Nordanstigs kommuns förskolor och skolor
(kommunstyrelsens protokoll § 201/2006).
Fullmäktiges beslut
Fastställa likabehandlingsplan för Nordanstigs kommuns förskolor och
skolor.

Justerandes signatur
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§ 67

Dnr 470/2004

Motion om organisation för vuxenutbildning, yrkesvägledning och
arbetsmarknad.
Charlotte Klötz (fp) och Ove Wallberg (m) har lämnat en motion där de
föreslår att arbetsmarknadsavdelningen organisatoriskt placeras under
utbildnings- och kulturnämnden.
Historik
1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för utredning (fullmäktiges protokoll § 64/2004).
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord
Wannberg att utreda motionen. Utredningen ska presenteras för
kommunstyrelsen i april (kommunstyrelsens protokoll § 10/2005).
3. Kommunstyrelsen beslutar godkänna informationen. Ärendet
rapporteras på kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2005
(kommunstyrelsens protokoll § 112/2005).
4. Kommunstyrelsen beslutar godkänna informationen
(kommunstyrelsens protokoll § 231).
5. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord
Wannberg att utarbeta ett förslag till beslut (kommunstyrelsens
protokoll § 171/2006).
6. Ledningskontoret ser för närvarande inte några tydliga vinster med
en överflyttning av arbetsmarknadsavdelningen från omsorg och
arbetsmarknad till utbildning och kultur och föreslår att motionen
avslås (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2006-09-27).
7. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen med
motiveringen att nuvarande organisation fungerar bra och inga
tydliga vinster för närvarande kan ses med en omplacering av
arbetsmarknadsavdelningen. Motionen är därmed besvarad
(arbetsutskottets protokoll § 3/2006).
8. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen
med motiveringen att nuvarande organisation fungerar bra och inga
tydliga vinster för närvarande kan ses med en omplacering av
arbetsmarknadsavdelningen. Motionen är därmed besvarad
(kommunstyrelsens protokoll § 204/2006).
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar att ärendet återremitteras för vidare utredning.

Justerandes signatur
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Forts. § 67
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att fullmäktige beslutar att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag
och finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Avslå motionen med motiveringen att nuvarande organisation
fungerar bra och inga tydliga vinster för närvarande kan ses med en
omplacering av arbetsmarknadsavdelningen.
2. Motionen är därmed besvarad.

Justerandes signatur
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§ 68

Dnr 84/2004

Motion om dataöverföringskapacitet i Gnarp.
Börje Lindblom (fp) lämnar en motion där han föreslår att kommunen
utreder möjligheterna att den optiska kabel som är dragen till skolan i
Gnarp, även ska kunna bli tillgänglig för företagare och privata
användare i området.
Historik
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 16/2006).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Intentionerna i
motionen är genomförda genom kommunens bredbandsutbyggnad i
Gnarp. Motionen är därmed besvarad (arbetsutskottets protokoll
§ 7/2006).
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att intentionerna i
motionen är genomförda genom kommunens bredbandsutbyggnad i
Gnarp. Motionen är därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll
§ 205/2006).
Fullmäktiges beslut
1. Intentionerna i motionen är genomförda genom kommunens
bredbandsutbyggnad i Gnarp.
2. Motionen är därmed besvarad.

Justerandes signatur
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§ 69

Dnr 139/2006

Redovisning ej avslutade motioner 2006.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisning av ej
avslutade motioner (arbetsutskottets protokoll § 6/2006).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
redovisning av ej avslutade motioner (kommunstyrelsens protokoll
§ 206).
Fullmäktiges beslut
Godkänna redovisning av ej avslutade motioner.
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§ 70
Val av revisor till Nordanstigs Vatten AB.
Fullmäktige har i § 24/2006 beslutat om VA-samverkan i bolagsform
mellan Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner att gälla från och
med 1 januari 2007.
Beslutet innebär bland annat att kommunen ska bilda ett bolag med
uppgift att äga eller hyra de allmänna vatten- och
avloppsanläggningarna samt att vara huvudman för den allmänna
vatten- och avloppsverksamheten i Nordanstig.
Bolaget Nordanstig Vatten AB är nu under bildande.
Fullmäktige har att utse en revisor med ersättare för återstoden av
mandatperioden 2003-2006.
Inför beslutet uppstår oklarheter om valet avser lekmannarevisorer eller
auktoriserade revisorer. Fullmäktige lyfter därför ut ärendet från
dagordningen.
Under sammanträdets gång framkommer att det är lekmannarevisorer
som valet avser. Fullmäktige beslutar att ärendet ska återupptas.
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar att Lennart Holmsten (s) utses som revisor och
Anders Jonsson (c) utses som ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Fullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
2. Utse Lennart Holmsten (s) som revisor i Nordanstig Vatten AB med
Anders Jonsson (c) som ersättare.
3. Valet avser återstoden av mandatperioden 2003-2006.
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