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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets
justering.
Förslag på justerare: Charlotte Klötz (fp) och Boerje Bohlin (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
Målstyrningsprocessen.
Förvaltningschef Berndt Nordberg föredrar kommunens
målstyrningsprocess i budgetarbetet inför 2008.

ÄRENDE 4
Detaljplan för del av Hassela Kyrkby 9:36, Övre Älvåsen, Hassela.
Byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för del av
Hassela Kyrkby 9:36, Övre Älvåsen, Hassela, Nordanstigs kommun.
Planområdet ligger i Hassela, sydväst om hotellanläggningen på
Älvåsen. Området planeras för nybebyggelse av bostäder i anslutning
till hotellanläggning och skidbacke.
Planförslaget har varit utställt för granskning fr.o.m. den 11 maj t o m
den 8 juni 2007. Yttrande har inkommit från länsstyrelsen.
Exploateringsavtal mellan Hassela sport och MittSverigeVatten saknas.
Beslutsunderlag
Byggnadsnämnden påtalar att exploateringsavtal skall upprättas.
Byggnadsnämnden godkänner detaljplanen.
Kommunfullmäktige föreslås anta detaljplanen tillsammans med
exploateringsavtalet (byggnadsnämndens protokoll § 67/2007).
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FORTS. ÄRENDE 4
Yrkanden
Håkan Larsson (m) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta detaljplanen tillsammans med exploateringsavtalet

ÄRENDE 5
Förlängd och utökad borgen för Morängsvikens Hamn ek. för.
Morängsvikens Hamn ekonomisk förening har genomfört projektet att
upprusta Morängsviken i Stocka. Projektets finansiering via EU-medel
avslutades 2006-12-31. Föreningen har efter detta haft ett
upplåningsbehov på 250 tkr.
Kommunfullmäktige har tidigare beviljat Morängsvikens Hamn
ekonomisk förening tidsbegränsad kommunal borgen för en
checkräkningskredit på 400 tkr under tiden 2005-01-01 – 2006-12-31.
Kommunfullmäktige har även beviljat förlängd redan beviljad borgen på
250 tkr under tiden 2007-01-01 – 2011-12-31 samt att
borgensåtagandet ska minska med 50 tkr per år.
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har meddelat att de inte kan bidrag med
de utlovade 100 tkr som tidigare beviljats föreningen.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet och föreslår att
kommunen utökar det kommunala borgensåtagandet med 100 tkr samt
att borgenstiden utökas fram till 2013-12-31.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beviljar Morängsvikens Hamn
ekonomisk förening utökad borgen med 100 tkr. Giltigheten för
borgensåtagandet utökas fram till 2013-12-31. Borgensåtagandet ska
minskas med 50 tkr per år. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
borgensförbindelsen (arbetsutskottets protokoll § 93/2007).
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FORTS. ÄRENDE 5
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja Morängsvikens Hamn ekonomisk förening utökad borgen
med 100 tkr.
2. Giltigheten för borgensåtagandet utökas fram till 2013-12-31.
Borgensåtagandet ska minskas med 50 tkr per år.
3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.

ÄRENDE 6
Försäljning av Bergvik 1:152, Bergviks förskola, Bergsjö.
Kommunen har beslutat att verksamheten på Bergviks förskola ska
flyttas till den ombyggda Bålle förskola. Lokalerna kommer att
utrymmas under augusti 2007. Kommunen har i nuläget inget behov av
lokalen till någon annan verksamhet.
Beslutsunderlag
1. Teknisk samordnare Göran Norling föreslår att mäklare anlitas för
att sälja fastigheten Bergvik 1:152 (Göran Norlings tjänsteutlåtande
2007-04-30).
2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
kommunchef Thord Wannberg att anlita mäklare för att sälja
fastigheten Bergvik 1:152 (arbetsutskottets protokoll § 59/2007).
3. Kommunstyrelsen har beslutat uppdra till kommunchef Thord
Wannberg att anlita mäklare för att sälja fastigheten Bergvik 1:152
(kommunstyrelsens protokoll § 131/2007).
Kommunchef Thord Wannberg redogör för mäklarens arbete.
Föreslagen köpare är Starta eget boxen 9301 AB under namnändring
till Raming-Hofstede AB. Köpesumman är överenskommen till 700 tkr.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 6
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja fastigheten Bergvik 1:152 i Bergsjö till Starta eget boxen 9301
AB under namnändring till Raming-Hofstede AB.
2. Fastställa köpesumman till 700 tkr.
3. Godkänna upprättade köpehandlingar.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.
Protokollsanteckning
Ove Wallberg (m) lämnar en protokollsanteckning enligt bilaga.

ÄRENDE 7
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
1. Fullmäktige beslutar att lämna motionen till kommunstyrelsens för
utredning (fullmäktiges protokoll § 37/2003).
2. Som svar på motionen avge kommunchefens tjänsteutlåtande
2006-10-05.
3. 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).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige som svar på motionen
avger att varierande projekt har bedrivits i syfte att utveckla
kommunen. Liknande projekt och aktiviteter kommer även i
fortsättningen att ske. Motionen är därmed besvarad
(kommunstyrelsens protokoll § 11/2007).
5. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för ett utförligare svar på
vad som har gjorts och vad som man planerar att genomföra för att
öka inflyttningen till Nordanstigs kommun (fullmäktiges protokoll
§ 9/2007).
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FORTS. ÄRENDE 7
Beslutsunderlag
Kommunchef Thord Wannberg har utformat ett förslag till svar på
motionen och föreslår att fullmäktige godkänner svaret samt att
motionen därmed är besvarad (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande
2007-06-04).
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar kommunchef Thord
Wannbergs tjänsteutlåtande som svar på motionen samt att motionen
är därmed besvarad (arbetsutskottets protokoll § 106/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta kommunchef Thord Wannbergs tjänsteutlåtande som svar på
motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 8
Motion om anropsstyrd kollektivtrafik.
Charlotte Klötz (fp) har inkommit med en motion där hon föreslår att
fullmäktige inför anropsstyrd kollektivtrafik på sträckorna Strömsbruk –
Harmånger – Bergsjö samt Mellanfjärden – Jättendal – Bergsjö för att
därefter, om detta faller väl ut, utöka trafiken till andra lämpliga
sträckor.
Historik
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 16/2007).
Beslutsunderlag
1. Trafikhandläggare Ann Gottvall lämnar följande förslag till svar på
motionen: En utredning har redan igångsatts för att utreda
kommunens hela kollektivtrafik. Den politiskt tillsatta trafikgruppen
jobbar tillsammans med Ann Gottvall på att ta fram en
prioriteringslista med orter och turförslag. Denna kommer att ligga
till grund för en ny trafikbeställning som läggs upp tillsammans med
X-trafik. Ett nytt förslag borde ligga klart i oktober 2007. I detta
förslag kommer även anropstrafik enligt motionen att tas i
beaktande (Ann Gottvalls tjänsteutlåtande 2007-06-05).

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2007-09-19

8 (8)

FORTS. ÄRENDE 8
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar följande svar på
motionen: En utredning har redan igångsatts för att utreda
kommunens hela kollektivtrafik. Den politiskt tillsatta trafikgruppen
jobbar tillsammans med Ann Gottvall på att ta fram en
prioriteringslista med orter och turförslag. Denna kommer att ligga
till grund för en ny trafikbeställning som läggs upp tillsammans med
X-trafik. Ett nytt förslag borde ligga klart i oktober 2007. I detta
förslag kommer även anropstrafik enligt motionen att tas i
beaktande. Motionen är därmed besvarad Arbetsutskottets protokoll
§ 108/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande yttrande som svar på motionen: En utredning har
redan igångsatts för att utreda kommunens hela kollektivtrafik. Den
politiskt tillsatta trafikgruppen jobbar tillsammans med
trafikhandläggare Ann Gottvall på att ta fram en prioriteringslista
med orter och turförslag. Denna kommer att ligga till grund för en ny
trafikbeställning som läggs upp tillsammans med X-trafik. Ett nytt
förslag borde ligga klart i oktober 2007. I detta förslag kommer även
anropstrafik enligt motionen att tas i beaktande.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 9
Motion om kollektivtrafiken i Nordanstigs kommun.
Carina Malmborg (v) har inkommit med en motion om kollektivtrafiken i
Nordanstigs kommun. Hon föreslår att fullmäktige undersöker
möjligheterna att omfördela några dagsturer mellan Hudiksvall och
Bergsjö via Ilsbo, till at gå via Strömsbruk, Harmånger och Jättendal
samt att fullmäktige genomför dessa förändringar.
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 18/2007).
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FORTS. ÄRENDE 9
Beslutsunderlag
1. Trafikhandläggare Ann Gottvall lämnar följande förslag till svar på
motionen: En utredning har redan igångsatts för att utreda
kommunens hela kollektivtrafik. Den politiskt tillsatta trafikgruppen
jobbar tillsammans med Ann Gottvall på att ta fram en
prioriteringslista med orter och turförslag. Denna kommer att ligga
till grund för en ny trafikbeställning som läggs upp tillsammans med
X-trafik. Ett nytt förslag borde ligga klart i oktober 2007. I
utredningen kommer man även att beakta förslaget enligt motionen,
där man undersöker om omfördelning av vissa turer skulle kunna
genomföras (Ann Gottvalls tjänsteutlåtande 2007-06-05).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar följande som svar på
motionen: En utredning har redan igångsatts för att utreda
kommunens hela kollektivtrafik. Den politiskt tillsatta trafikgruppen
jobbar tillsammans med trafikhandläggare Ann Gottvall på att ta
fram en prioriteringslista med orter och turförslag. Denna kommer
att ligga till grund för en ny trafikbeställning som läggs upp
tillsammans med X-trafik. Ett nytt förslag borde ligga klart i oktober
2007. I utredningen kommer man även att beakta förslaget enligt
motionen, där man undersöker om omfördelning av vissa turer
skulle kunna genomföras. Motionen är därmed besvarad
(arbetsutskottets protokoll § 109/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande som svar på motionen:
En utredning har redan igångsatts för att utreda kommunens hela
kollektivtrafik. Den politiskt tillsatta trafikgruppen jobbar tillsammans
med trafikhandläggare Ann Gottvall på att ta fram en
prioriteringslista med orter och turförslag. Denna kommer att ligga
till grund för en ny trafikbeställning som läggs upp tillsammans med
X-trafik. Ett nytt förslag borde ligga klart i oktober 2007.
I utredningen kommer man även att beakta förslaget enligt
motionen, där man undersöker om omfördelning av vissa turer
skulle kunna genomföras.
2. Motionen är därmed besvarad.
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ÄRENDE 10
Motion om allmänhetens frågestund.
Stig Jonsson (s) har lämnat en motion där han föreslår att samtliga
ledamöter ska få delta och debattera i Allmänhetens frågestund.
Historik
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till fullmäktiges presidium för
beredning (fullmäktiges protokoll § 35/2007).
Beslutsunderlag
1. Fullmäktiges presidium föreslår att fullmäktige ska bifalla motionen
samt ändra i fullmäktiges arbetsordning, Regler för allmänhetens
frågestund, enligt följande:
Fullmäktiges ledamöter tillåts debattera kring en fråga som
allmänheten ställt, efter det att frågan är besvarad.
Fullmäktiges ordförande kan begränsa längden på ledamöternas
inlägg till högst tre minuter samt hela ärendet till högst 30 minuter
(Eva Engströms tjänsteutlåtande 2007-07-24).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bifalla motionen
samt ändra i fullmäktiges arbetsordning, Regler för allmänhetens
frågestund, enligt följande:
Fullmäktiges ledamöter tillåts debattera kring en fråga som
allmänheten ställt, efter det att frågan är besvarad.
Fullmäktiges ordförande kan begränsa längden på ledamöternas
inlägg till högst tre minuter samt hela ärendet till högst 30 minuter.
Motionen är därmed besvarad (arbetsutskottets protokoll
§ 113/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bifalla motionen samt ändra i fullmäktiges arbetsordning, Regler för
allmänhetens frågestund, enligt följande:
Fullmäktiges ledamöter tillåts debattera kring en fråga som
allmänheten ställt, efter det att frågan är besvarad.
Fullmäktiges ordförande kan begränsa längden på ledamöternas
inlägg till högst tre minuter samt hela ärendet till högst 30 minuter.
2. Motionen är därmed besvarad.
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ÄRENDE 11
Motion om utökad budget för kultur.
Ove Wallberg (m) har lämnat en motion – ett rikt kulturliv är
stimulerande för innevånarna i vår kommun där han föreslår att
fullmäktige beslutar att inte ge något timarvode till närvarande men icke
tjänstgörande ersättare i kommunstyrelse och nämnder om de ej är
kallade. Wallberg föreslår även att kulturbudgeten för Nordanstigs
kommun utökas med 50 tkr.
Historik
Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll §§ 48/2007).
Beslutsunderlag
1. Ledningskontoret föreslår att fullmäktige ändrar
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda så att det regleras om
närvarande med icke tjänstgörande ersättare har rätt till arvode och
i så fall i vilken omfattning. Ändringen ska även gälla andra
förtroendevalda som inte tillhör nämnden med som ändå kan bli
inkallade (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2007-07-25).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar införa differentierat
arvode för närvarande, icke tjänstgörande ersättare i
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Ändringen ska även
gälla andra förtroendevalda som inte tillhör nämnden med som
ändå kan bli inkallade. Avslå den del av motionen som föreslår
utökad budget för kulturverksamheten. Motionen är därmed
besvarad (arbetsutskottets protokoll § 111/2007).
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta förslag till differentierat
arvode för närvarande, icke tjänstgörande ersättare i
Arvodesbestämmelser för förtroendevalda. Ändringen ska även
gälla andra förtroendevalda som inte tillhör nämnden med som
ändå kan bli inkallade. Avslå den del av motionen som föreslår
utökad budget för kulturverksamheten.
2. Motionen är därmed besvarad.
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ÄRENDE 12
Motion om öppna sammanträden.
Carina Malmborg (v) har lämnat en motion om öppna sammanträden
där hon föreslår att kommunen som policy ska ha öppna möten, för
press och allmänhet, i kommunstyrelse och i nämnder.
Historik
Fullmäktige beslutar överlämna motionerna till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 48/2007).
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att fullmäktige
avslår motionen (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll
§ 98/2007).
2. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige avslår
motionen med motiveringen att öppna sammanträden inte kommer
att leda till de resultat som motionären önskar (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 91/2007).
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen samt att
motionen därmed är besvarad (arbetsutskottets protokoll
§ 110/2007).
Yrkanden
Monica Olsson (s) yrkar att motionen ska bifallas under en provperiod.
Håkan Larsson (m) yrkar avslag på motionen enligt arbetsutskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons och Håkan
Larssons yrkanden och finner Håkan Larssons yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar Ja.
Den som stöder Monica Olssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster för arbetsutskottets förslag mot sex Nej-röster för
Monica Olssons yrkande antar kommunstyrelsen arbetsutskottets
förslag (se omröstningsbilaga).
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FORTS. ÄRENDE 12
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 13
Motion om turistbyrå.
Börje Lindblom (fp) har lämnat en motion om turismen i kommunen där
han föreslår att kommunen ordnar en turistbyrå för turister som
kommer norrifrån.
Historik
Fullmäktige beslutar lämna motionen till kommunstyrelsen för utredning
(fullmäktiges protokoll § 35/2007).
Beslutsunderlag
1. Nordanstigs Utveckling har för avsikt att tillsammans med näringen
presentera en turistisk handlingsplan för kommunen. Motionärens
förslag kan här komma att aktualiseras. Motionen är därmed
besvarad (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2007-06-04).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Nordanstigs
Utveckling har för avsikt att tillsammans med näringen presentera
en turistisk handlingsplan för kommunen. Motionärens förslag kan
här komma att aktualiseras. Motionen är därmed besvarad
(arbetsutskottets protokoll § 107/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna följande som svar på motionen: Nordanstigs Utveckling
har för avsikt att tillsammans med näringen presentera en turistisk
handlingsplan för kommunen. Motionärens förslag kan här komma
att aktualiseras.
2. Motionen är därmed besvarad.
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ÄRENDE 14
Motion om stöd till Nordanstigs Närradio.
Charlotte Klötz (fp) och Börje Lindblom (fp) har lämnat en motion om
stöd till Nordanstigs närradio och den kommunala demokratin där de
föreslår att de medel som sparas på den 31:a ledamoten används som
bidrag till Nordanstigs närradio under mandatperioden 2007-2010.
Historik
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 48/2007).
Beslutsunderlag
1. Fullmäktiges presidium föreslår att fullmäktige avslår motionen då
samtliga platser i fullmäktige åter är tillsatta. Motionen är därmed
besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2007-07-24).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen då samtliga
platser i fullmäktige åter är tillsatta samt att motionen därmed är
besvarad (arbetsutskottets protokoll § 114/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen då samtliga platser i fullmäktige åter är tillsatta.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 15
Interpellation om borgerliga alliansens syn på Komvux framtid.
Carina Malmborg (v), Annelee Larsson (s), Boerje Bohlin (s) och Britt
Sjöberg (s) har lämnat en interpellation till oppositionen där de frågar
hur den borgerliga alliansen ser på Komvux framtid, vilken typ av
utbildning de vill ska bedrivas där och hur de tänker finansiera denna.
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ÄRENDE 16
Interpellation om borgerliga alliansens syn på utbildnings- och
kulturnämndens budgetunderskott 2007.
Carina Malmborg (v), Annelee Larsson (s), Boerje Bohlin (s) och Britt
Sjöberg (s) har lämnat en interpellation till oppositionen där de frågar
vilka förslag den borgerliga majoriteten har för att komma tillrätta med
det förväntade underskott på minst fem miljoner koronor i utbildningsoch kulturnämndens budget för år 2007.

ÄRENDE 17
Interpellation om borgerliga alliansens syn på utbildnings- och
kulturnämndens budget 2008.
Carina Malmborg (v), Annelee Larsson (s), Boerje Bohlin (s) och Britt
Sjöberg (s) har lämnat en interpellation till oppositionen där de frågar
vilka förslag den borgerliga alliansen har för att komma tillrätta med det
växande underskottet i utbildnings- och kulturnämndens budget för
2008.

