NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 3 april 2006 kl. 19:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Debatt om regionsamarbete.

4.

Årsredovisning 2005 för Nordanstigs Fastighets
AB.

5.

Årsredovisning 2005 för Nordanstigs Bostäder AB. 85/2006

6.

Utveckling av Tjärnviks industriområde.
Miljöanpassad transportknutpunkt i
Norrhälsingland.

7.

Förslag till tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst. 414/2005

8.

Förslag till policy mot mutor och bestickningar.

460/2005

9.

Folkhälsopolitisk inriktning för Nordanstigs
kommun.

60/2006

10.

Val av ny nämndeman.

112/2006

11.

Avsägelse från politiskt uppdrag som ordförande
för kommunrevisionen. Nyval.

113/2006

12.

Information.

28/2006

84/2006

214/2004

Om Du har frågor om ärenden eller bilagor kontakta
Eva Engström, tfn 0652-36103 eller
e-post: eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Charlotte Klötz
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets
justering.
Förslag: Kristian Berggren (v) och Sven-Åke Eriksson (c).

ÄRENDE 2

28/2006

Allmänhetens frågestund.
Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter,
ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelsen, nämnder,
bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och ledande
tjänstemän.

ÄRENDE 3
Debatt om regionsamarbete.
Hans Dunder, samhällsplanerare vid Sundsvalls kommun, besöker
fullmäktige och informerar om Sundsvalls kommuns syn på samarbete
för en större arbetsmarknadsregion.
Därefter inleds debatten.

ÄRENDE 4

84/2006

Årsredovisning 2005 för Nordanstigs Fastighets AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har sammanställt och godkänt
årsredovisning för verksamhetsåret 2005.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta årsredovisning 2005 för Nordanstigs Fastighets AB.
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85/2006

Årsredovisning 2005 för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har sammanställt och godkänt
årsredovisning för verksamhetsåret 2005.
Vd Helmer Wiklund föredrar årsredovisningen.
Årets resultat är –870 tkr vilket innebär 1 769 tkr sämre resultat än
budget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2005 för Nordanstigs Bostäder AB.

ÄRENDE 6

214/2004

Utveckling av Tjärnviks industriområde. Miljöanpassad
transportknutpunkt i Norrhälsingland.
Kommunstyrelsen har informerats om utvecklingen i projektet kring
Tjärnviks industriområde i Gnarp. I projektet ingår två delar; en
utbyggnad av väg och en byggnad av ett industrispår till ostkustbanan.
Kommunchef Thord Wannberg föredrog ärendet:
Banverket har genomfört en upphandling av industrispåret (1,6 km) och
fått ett pris som är 1,7 mkr högre än kalkylerad kostnad.
Banverket föreslår att denna överkostnad delas i proportion till tidigare
insatser i projektet. Detta innebär en kostnad med ytterligare 600 tkr för
Nordanstigs kommun.
I budget för 2006 finns 2 mkr för industrispåret. Kommunstyrelsen har
tidigare beslutat uppdra till kommunalrådet och kommunchefen att
utifrån regeringes beslut i södra norrlandskustpaketet uppvakta
länsstyrelsen och Banverket om att tillföra projektet ytterligare minst
2 mkr. Då inget besked ännu erhållits av länsstyrelsen eller Banverket
skall kommunen låna projektet 2,6 mkr så att projektet kan följa
tidsplanen och slutföras senast årsskiftet 2006-2007.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Låna ut 2,6 mkr till projekt Miljöanpassad transportknutpunkt i norra
Hälsingland.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att uppta förhandling med
länsstyrelsen och banverket för återbetalning av de utlånade
2,6 mkr till Nordanstigs kommun.
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414/2005

Förslag till tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst.
Trafikgruppen, utsedd av kommunstyrelsen, har tidigare sammanställt
ett förslag till tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst.
Förslaget har remitterats till pensionärsorganisationerna och
handikapporganisationerna för yttrande. Trafikgruppen har
sammanställt remissyttrandena.
Förslaget har behandlats i kommunfullmäktige som beslutade att
återremittera ärendet för vidare utredning.
Historik
1. Trafikgruppen föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
beslutar fastställa tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst att gälla
från 1 januari 2006.
2. Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till
pensionärsorganisationerna och handikapporganisationerna.
Yttrande till kommunstyrelsen senast 1 november 2005
(kommunstyrelsens protokoll § 185/2005).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer
tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst att gälla från 1 januari 2006
(kommunstyrelsens protokoll § 251/2005).
4. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
vidare utredning om huvudregeln att avresetiden kan förskjutas till
en halv dag respektive heldag, kan tas bort (fullmäktiges protokoll
§ 78/2005).
5. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till trafikgruppen att bereda
ärendet när det gäller om huvudregeln att avresetiden kan
förskjutas till en halv dag respektive heldag, kan tas bort. Förslag
ska redovisas på kommunstyrelsens möte 16 februari
(kommunstyrelsens protokoll § 5/2006).
Beslutsunderlag
Texten under rubriken Samåkning, andra stycket ändras till följande
lydelse: ”Huvudregeln är att avresetiden kan behöva anpassas för att
nå högsta möjliga samordning.”
(Trafikgruppens anteckningar 2006-02-08).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar att texten ändras till ”Huvudregeln är att avresetiden
kan behöva anpassas för att möjliggöra samordning.”
Stig Eng yrkar även att under rubriken Ansökan/beställning, första
stycket ändra att beställning skall göras minst två veckor före planerad
resa i stället för tre veckor.
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FORTS. ÄRENDE 7
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sina yrkanden och finner dem
antagna.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta tillämpningsföreskrifter för riksfärdtjänst enligt förslag med
följande ändringar:
Texten under rubriken Samåkning, andra stycket ändras till följande
lydelse: ”Huvudregeln är att avresetiden kan behöva anpassas för att
möjliggöra samordning.”
Under rubriken Ansökan/beställning, första stycket ändra så att
beställning skall göras minst två veckor före planerad resa, i stället för
tre veckor.

ÄRENDE 8

460/2005

Förslag till policy mot mutor och bestickningar.
Inköp Hälsingland har vid sitt direktionsmöte antagit en policy mot
mutor och bestickningar. Direktionen beslutade samtidigt att
rekommendera medlemskommunerna och de kommunala bolagen att
anta policyn för sina respektive organisationer. Policyn ska ses som en
vägledning för att affärer ska skötas affärsmässigt och utan
ovidkommande hänsyn.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchefen att bereda
ärendet till kommunstyrelsens sammanträde i januari 2006
(kommunstyrelsens protokoll § 232/2005).
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att föreslagen policy mot mutor och
bestickningar antas att gälla som policy för Nordanstigs kommun
(Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2006-02-07).
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar bifall till förslaget om policy.
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FORTS. ÄRENDE 8
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till policy mot mutor och bestickningar.

ÄRENDE 9

60/2006

Folkhälsopolitisk inriktning för Nordanstigs kommun.
Som en del i Folkhälsorådets uppdrag har aktuell Folkhälsopolitisk plan
för Nordanstig från 1997 reviderats.
Förslag till folkhälsopolitisk inriktning har arbetats fram utifrån den
tidigare presenterade handlingsplanen för folkhälsoarbetet från januari
2005.
Beslutsunderlag
Folkhälsorådet föreslår att kommunstyrelsen antar den nya
folkhälsopolitiska inriktningen för Nordanstigs kommun (Lena Linnés
tjänsteutlåtande 2006-02-10).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta ny folkhälsopolitisk inriktning för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 10

112/2006

Val av ny nämndeman.
Anita Alm (m) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman. Tingsrätten
i Hudiksvall har godkänt avsägelsen.
Fullmäktige har att utse en ny nämndeman för återstoden av
mandatperioden 2003-2006.
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113/2006

Avsägelse från politiskt uppdrag som ordförande för
kommunrevisionen. Nyval.
Jimmy Näsström (s) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande för
kommunrevisionen. Han har för avsikt att vara kvar som ledamot.
Övriga ledamöter i revisionen är Lennart Holmsten (s), Anders
Jonsson (c) och Karl-Gustaf Kjellin (m).
Fullmäktige har att godkänna Jimmy Näsströms avsägelse som
ordförande i revisionen samt bland de övriga ledamöterna i revisionen
utse en ny ordförande för återstoden av mandatperioden 2003-2006.

ÄRENDE 12
Information.
1. Fullmäktige kommer att kallas till ett extra sammanträde 8 maj 2006
då bland annat årsredovisning för 2005 kommer att behandlas.
2. Efter dagens fullmäktigesammanträde genomförs ordinarie
bolagsstämma för Nordanstigs Fastighets AB och Nordanstigs
Bostäder AB. Fullmäktiges ledamöter inbjuds att närvara.
Kommunens representant vid bolagsstämmorna är fullmäktiges
ordförande Charlotte Klötz (fp) och ersättare är fullmäktiges vice
ordförande Bengt Alm (m).

