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Plats och tid

Fullmäktigesalen i Harmånger.
Måndag 29 november 2004 kl. 19:00-20:55.
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19:30-20:00
för fika och mellan kl. 20:20-20:30 för politiska
överläggningar.

Beslutande

Se närvarolista.

Övriga deltagande

Eva Engström

Utses att justera

Anders Broberg (c)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2004-12-06.

Sekreterare

Kjell Bergström (mp)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

59-65

Eva Engström

Ordförande
Charlotte Klötz

Justerande
Anders Broberg

Kjell Bergström

ANSLAG/BEVIS
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Organ
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2004-12-07
Kommunkontoret i Bergsjö.
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§ 59

231/2004

Ansökan om borgen från Morängsvikens Hamn ekonomiska
förening.
Morängsviken Hamn ekonomisk förening ansöker om kommunal
borgen för checkräkningskredit om totalt 400 tkr i Handelsbanken,
Gnarp. Föreningen kommer att genomföra ett hamnprojekt för att
återställa Morängsviken till segelbart djup. Badstrand, båtbryggor och
en vågbrytande pir ger möjlighet till ett 30-tal båtplatser. Föreningen
har tidigare ansökt om en kommunal borgen om totalt 500 tkr men efter
ändringar ansöker de nu om totalt 400 tkr.
Historik
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att
kommunstyrelsen beviljar Morängsviken Hamn ekonomisk förening
tidsbegränsad kommunal borgen för en checkräkningskredit på 500
tkr under tiden 2005-01-01 till 2006-12-31 under förutsättning att
Morängsviken Hamn ekonomisk förening beviljas finansiering av
hamnprojekt via mål 2 och bidrag av länsstyrelse och
länsarbetsnämnd. Därefter kan ingen förlängning av den
kommunala borgen förväntas. Uppdra till firmatecknarna att
underteckna borgensförbindelsen (se Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2004-05-06).
2. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
ekonomichefen för vidare utredning. Representant för
Morängsvikens Hamn ekonomisk förening inbjudes att närvara när
ärendet behandlas i kommunstyrelsen. Ärendet tas upp på
kommunstyrelsens nästa sammanträde (se kommunstyrelsens
protokoll § 121/2004).
3. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att bevilja Morängsviken
Hamn ekonomisk förening tidsbegränsad kommunal borgen för en
checkräkningskredit på 500 tkr under tiden 2005-01-01 till
2006-12-31 under förutsättning att Morängsviken Hamn ekonomisk
förening beviljas finansiering av hamnprojekt via mål 2 och bidrag
av länsstyrelse och länsarbetsnämnd. Därefter kan ingen
förlängning av den kommunala borgen förväntas. Uppdra till
firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen (se
kommunstyrelsens protokoll § 151/2004).
4. Fullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen i
avvaktan på ny projektbeskrivning (se fullmäktiges protokoll
§ 44/2004).
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Forts. § 59
5. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
beviljar Morängsviken Hamn ekonomisk förening tidsbegränsad
kommunal borgen för en checkräkningskredit på 400 000 kr under
tiden 2005-01-01 – 2006-12-31 under förutsättning att
Morängsviken Hamn ekonomisk förening beviljas finansiering av
hamnprojekt via mål 2 och bidrag av länsstyrelse och
länsarbetsnämnd. Därefter kan ingen förlängning av den
kommunala borgen förväntas. Uppdra till firmatecknarna att
underteckna borgensförbindelsen (se Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2004-11-04).
6. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar Morängsviken
Hamn ekonomisk förening tidsbegränsad kommunal borgen för en
checkräkningskredit på 400 000 kr under tiden 2005-01-01 –
2006-12-31under förutsättning att Morängsviken Hamn ekonomisk
förening beviljas finansiering av hamnprojekt via mål 2 och bidrag
av länsstyrelse och länsarbetsnämnd. Därefter kan ingen
förlängning av den kommunala borgen förväntas. Uppdra till
firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen (se
kommunstyrelsens protokoll § 200/2004).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Bevilja Morängsviken Hamn ekonomisk förening tidsbegränsad
kommunal borgen för en checkräkningskredit på 400 000 kr under
tiden 2005-01-01 – 2006-12-31under förutsättning att Morängsviken
Hamn ekonomisk förening beviljas finansiering av hamnprojekt via
mål 2 och bidrag av länsstyrelse och länsarbetsnämnd. Därefter
kan ingen förlängning av den kommunala borgen förväntas.
2. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.
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§ 60

438/2004

Reglemente för internkontroll.
Ekonomikontoret har utarbetat ett förslag till reglemente för intern
kontroll i Nordanstigs kommun.
Syftet med intern kontroll är att säkerställa att de fastställda målen i
verksamheten uppfylls. Intern kontroll är ett ledningsverktyg av
väsentlig betydelse för den politiska och den professionella ledningen.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att
kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta reglemente för intern
kontroll med tillämpningsanvisningar gällande Nordanstigs kommun
(se Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2004-11-01).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar reglemente för intern
kontroll med tillämpningsanvisningar gällande Nordanstigs kommun
(se kommunstyrelsens protokoll § 199/2004).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Anta reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar
gällande Nordanstigs kommun.
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§ 61

446/2004

Avgifter inom handikappomsorgen.
Vid Dagcenterverksamheten i Harmånger invigdes sinnenas rum i mars
2003. Verksamheten syftar till sinnesstimulering utifrån individuella
behov. Det har blivit en efterfrågan att använda rummen av personer
som inte beviljats daglig verksamhet samt personal, och verksamheten
behöver ta ut en avgift för dessa besök.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att fullmäktige
beslutar att personer som har funktionshinder och är bosatta i
Nordanstig ska betala 50 kronor per tillfälle (max 2 timmar) för
nyttjande av sinnenas rum vid dagcenter i Harmånger.
Personalgrupp på max 5-8 personer, arbetande i Nordanstigs
kommun betalar 100 kronor per person för nyttjande av sinnenas
rum vid dagcenter i Harmånger (se omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens protokoll § 107/2004).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer följande
avgifter: Personer som har funktionshinder och är bosatta i
Nordanstig ska betala 50 kronor per tillfälle (max 2 timmar) för
nyttjande av sinnenas rum vid dagcenter i Harmånger.
Personalgrupp på max 5-8 personer, arbetande i Nordanstigs
kommun betalar 100 kronor per person för nyttjande av sinnenas
rum vid dagcenter i Harmånger (se kommunstyrelsens protokoll
§ 216/2004).
Fullmäktiges beslut
Fastställa följande avgifter:
1. Personer som har funktionshinder och är bosatta i Nordanstig ska
betala 50 kronor per tillfälle (max 2 timmar) för nyttjande av
sinnenas rum vid dagcenter i Harmånger.
2. Personalgrupp på max 5-8 personer, arbetande i Nordanstigs
kommun betalar 100 kronor per person för nyttjande av sinnenas
rum vid dagcenter i Harmånger.
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§ 62

434/2004

Larmanläggning Hagängsgården.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har sammanställt
investeringsönskemål för 2005. Önskemålen kommer att överlämnas
till kommunstyrelsens budgetberedning för beredning. Ett ärende lyfts
dock vid dagens sammanträde, nämligen uppgradering av
larmanläggning på Hagängsgården i Harmånger. Uppgradering av
larmanläggning kostar 250 tkr.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att
kommunstyrelsen beviljar nämnden 900 tkr för investeringar 2005
samt omfördelar kvarvarande medel (överskott 300 tkr) från
ombyggnation Hagängsgården till larmanläggning Hagängsgården
(se omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll § 116/2004).
2. Kommunstyrelsen beslutar att överlämna omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens begäran om 900 tkr för investeringar
2005 till budgetberedningen för beredning (se kommunstyrelsens
protokoll § 215/2004).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar omfördela
kvarvarande 300 tkr från ombyggnation Hagängsgården till
larmanläggning på Hagängsgården (se kommunstyrelsens protokoll
§ 215/2004).
Fullmäktiges beslut
Omfördela kvarvarande 300 tkr från ombyggnation Hagängsgården till
larmanläggning på Hagängsgården.
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§ 63

427/2004

Motion om upphandling av äldreomsorgsplatser drivna utanför
kommunens regi.
Ove Wallberg (m) och Charlotte Klötz (fp) har lämnat en motion där de
föreslår att kommunen upphandlar tre icke kommunalt drivna
äldreomsorgsplatser permanent inom kommunens gräns.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) med bifall av Åke Bertils (s), yrkar avslag på
framställan av motionen.
Ove Wallberg (m) yrkar att motionen överlämnas till kommunstyrelsen
för utredning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons avslagsyrkande
och Ove Wallbergs yrkande att motionen överlämnas till
kommunstyrelsen för utredning och finner Ove Wallbergs yrkande
antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Ove Wallbergs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Sven-Åke Erikssons avslagsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 15 Ja-röster för Ove Wallbergs yrkande och 15 Nej-röster för
Sven-Åke Erikssons avslagsyrkande avgörs ärendet med ordförandens
utslagsröst och fullmäktige antar Ove Wallbergs yrkande. En ledamot
avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Fullmäktiges beslut
Överlämna motionen till kommunstyrelsen för utredning.
Ajournering
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 19:30-20:00 för fika och mellan
kl. 20:20-20:30 för politiska överläggningar.
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§ 64

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.
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar att motionen överlämnas till kommunstyrelsen
för utredning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
Överlämna motionen till kommunstyrelsen för utredning.
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§ 65

462/2004

Interpellation om vårdplatser på Bergesta i Gnarp.
Monica Olsson (s) har lämnat en interpellation om vårdplatser på
Bergesta i Gnarp. Interpellationen är ställd till ordföranden i omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden Sven Åke Eriksson.
Fullmäktiges beslut
Interpellationen besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde.
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