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ÄRENDE 1
Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets
justering.

ÄRENDE 2
Debatt om folkhälsa.
Folkhälsosamordnare Lena Linné besöker fullmäktige och inleder
debatten med en presentation av det pågående hälsoarbetet i
kommunen bl.a. ökad fysisk aktivitet, goda matvanor och minskat bruk
av tobak och alkohol. Därefter öppnas debatten.

ÄRENDE 3

366/2005

Förslag till reviderad arbetsordning för kommunfullmäktige.
Under våren 2005 har en arbetsgrupp bestående av fullmäktiges
presidium, kommunchef och kommunsekreterare arbetat fram förslag
till reviderad arbetsordning för fullmäktige.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
antar förslag till reviderad arbetsordning för fullmäktige (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2005-09-06).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till reviderad arbetsordning för fullmäktige.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2005-09-23

ÄRENDE 4

4 (13)

368/2005

Förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen.
Under våren 2005 har en arbetsgrupp bestående av fullmäktiges
presidium, nämndernas ordföranden och förvaltningschefer samt
kommunsekreteraren arbetat fram förslag till reviderade reglementen
för kommunstyrelsen och nämnderna utifrån den nya
tjänstemannaorganisationen.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
antar förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen (Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2005-09-06).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till revidering av reglemente för kommunstyrelsen.

ÄRENDE 5

369/2005

Förslag till revidering av reglemente för utbildnings- och
kulturnämnden.
Under våren 2005 har en arbetsgrupp bestående av fullmäktiges
presidium, nämndernas ordföranden och förvaltningschefer samt
kommunsekreteraren arbetat fram förslag till reviderade reglementen
för kommunstyrelsen och nämnderna utifrån den nya
tjänstemannaorganisationen.
Beslutsunderlag
1. Ledningskontoret föreslår att nämnden godkänner förslag till
revidering av reglemente för utbildnings- och kulturnämnden.
Överlämna förslaget till kommunstyrelsen för beredningen till
fullmäktige (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2005-09-06).
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FORTS. ÄRENDE 5
2. Personalutskottet rekommenderar omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden och utbildnings- och kulturnämnden att
behålla skrivningen om PERSONAL i respektive reglemente
(personalutskottets protokoll § 44/2005).
3. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar godkänna förslag till
revidering av reglemente för utbildnings- och kulturnämnden enligt
upprättat förslag. Överlämna förslaget till kommunstyrelsen för
beredning till fullmäktige.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till reviderat reglemente med
personalutskottets tillägg.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Behålla skrivningen om PERSONAL i § 5.
2. I övrigt anta förslag till revidering av reglemente för utbildnings- och
kulturnämnden.

ÄRENDE 6

379/2005

Förslag till revidering av reglemente för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.
Under våren 2005 har en arbetsgrupp bestående av fullmäktiges
presidium, nämndernas ordföranden och förvaltningschefer samt
kommunsekreteraren arbetat fram förslag till reviderade reglementen
för kommunstyrelsen och nämnderna utifrån den nya
tjänstemannaorganisationen.
Beslutsunderlag
1. Ledningskontoret föreslår att nämnden godkänner förslag till
revidering av reglemente för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden. Överlämna förslaget till
kommunstyrelsen för beredningen till fullmäktige (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2005-09-06).
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FORTS. ÄRENDE 6
2. Personalutskottet rekommenderar omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden och utbildnings- och kulturnämnden att
behålla skrivningen om PERSONAL i respektive reglemente
(personalutskottets protokoll § 44/2005).
3. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att § 5 Personal, i
reglemente för omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden behålls och
får följande lydelse: ”Nämnden skall ha hand om frågor som rör
förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare inom nämndens
verksamhetsområde om det inte regleras i kommunstyrelsens
reglemente.” (Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll
§ 95/2005.)
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Behålla skrivningen om PERSONAL i § 5.
2. I övrigt anta förslag till revidering av reglemente för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.

ÄRENDE 7

330/2005

Ansökan om utökad investeringsbudget 2005.
Kommunstyrelsen har i § 182/2005 beslutat att uppdrag till
bredbandsgruppen att fram till årsskiftet genomföra utbyggnader och
utredningar av kommunens bredband. Håkan Larsson är utsedd som
sammankallande i bredbandsgruppen som informerar
kommunstyrelsen kontinuerligt med en samlad rapport gällande hela
nätet senast mars 2006. Uppdraget är att i första hand bygga
ortssammanbindande nät mellan orterna Norrfjärden-Sörfjärden-Hårte
samt Mellanfjärden samt bygga ADLS-stationer i Norrfjärden,
Sörfjärden samt Hårte.
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FORTS. ÄRENDE 7
Det bidrag kommunen erhållit för förstärkning av eftersatta områden på
1,668 miljoner kronor öronmärks för projekteten. Därefter ska
utredningen fortsätta om utbyggnad till Lönnånger, Edeström och Kitte
m.fl. Kommunstyrelsen har beslutat uppdra till Teknik & Produktion att
påbörja upphandlingar av utbyggnad till Hårte-Sörfjärden-Norrfjärden
under förutsättning av beviljade medel av fullmäktige.
Kommunstyrelsen har i § 173/2005 beslutat uppdra till Teknik &
Produktion att genomföra en fördjupad studie av exploatering av vatten
och avlopp i Sörfjärden, Gnarp. Kostnaden 200 tkr begärs av
fullmäktige som en utökad investeringsbudget för 2005. Första
avrapportering kommer på kommunstyrelsens sammanträde i
februari 2005.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Utöka investeringsbudgeten för 2005 med 2 miljoner kronor enligt
följande:
Bredbandsutbyggnad
VA Sörfjärden

ÄRENDE 8

1 800 tkr
200 tkr

411/2005

Omfördelning av medel för vårdöverenskommelsen 2005.
Förvaltningscheferna för utbildning och kultur samt omsorg och
arbetsmarknad har sammanställt fördelningen av budget för andelen av
generella statsbidraget 2005 för vårdöverenskommelsen (nationella
handlingsplanen).
Beslutsunderlag
Ledningsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutare godkänna
fördelning av budget för vårdöverenskommelsens andel av generella
statsbidraget 2005, totalt 1 295 tkr.
Omsorg och arbetsmarknad tilldelas 735 000 kronor.
Utbildning och kultur tilldelas 560 000 kronor (Ledningsgruppens
tjänsteutlåtande 2005-09-13).
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FORTS. ÄRENDE 8
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna fördelning av budget för vårdöverenskommelsens andel av
generella statsbidraget 2005, totalt 1 295 tkr.
Omsorg och arbetsmarknad tilldelas 735 000 kronor.
Utbildning och kultur tilldelas 560 000 kronor.

ÄRENDE 9

395/2005

Försäljning av fastigheten Vikarskogen 1:38 i Stocka.
Kommunfullmäktige har i § 38/2005 beslutat att marknadsföra
kommunens tomter till försäljning för ett kampanjpris på 999 kronor per
tomt till och med 1 oktober 2005.
Fastigheten Vikarskogen 1:38 i Stocka är klar för försäljning.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
säljer fastigheten Vikarskogen 1:38 i Stocka till Siv Ludvigsson och
Roland Öst, Umeå. Fastställa köpesumman till 999 kronor. Godkänna
upprättat köpeavtal och depositionsavtal. Uppdra till kommunens
firmatecknare att underteckna köpehandlingarna (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2005-09-06).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 9
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja fastigheten Vikarskogen 1:38 i Stocka till Siv Ludvigsson och
Roland Öst, Umeå.
2. Fastställa köpesumman till 999 kronor.
3. Godkänna upprättat köpeavtal och depositionsavtal.
4. Uppdra till kommunens firmatecknare att underteckna
köpehandlingarna.

ÄRENDE 10

401/2005

Köp av fastigheterna Bergsjö Kyrkby 5:7, Bergsjö Berge 4:5 och
Gnarps Böle 1:31.
Vägverket har erbjudit kommunen att köpa mark som vägverket inte
behöver för sinverksamhet.
Kommunens planeringsutskott har granskat aktuella markområden och
anser att de markområden som ligger inom detaljplanerat område bör
ägas av kommunen.
Inom detaljplanerat område ligger fastigheterna Bergsjö Kyrkby 5:7,
Bergsjö Berge 4:5 samt Gnarps Böle 1:31. Kommunens kostnad för ett
köp inklusive lagfartskostnad blir 975 kronor.
Beslutsunderlag
Teknisk samordnare Göran Norling föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att av Vägverket köpa fastigheterna Bergsjö Kyrkby 5:7,
Bergsjö Berge 4:5 samt Gnarps Böle 1:31. Uppdra till teknik och
produktion att upprätta köpehandlingar. Anvisa 975 kronor för
köpeskillingen (Göran Norlings tjänsteutlåtande 2005-09-08).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 10
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Av Vägverket köpa fastigheterna Bergsjö Kyrkby 5:7, Bergsjö Berge
4:5 samt Gnarps Böle 1:31.
2. Uppdra till teknik och produktion att upprätta köpehandlingar.
3. Fastställa köpesumman till 975 kronor.
4. Uppdra till kommunens firmatecknare att underteckna
köpehandlingarna.

ÄRENDE 11

219/2005

Motion om rondell i Bergsjö.
Erik Karlsson (c) har lämnat en motion som handlar om trafikutformning
och trafiksäkerhet i Bergsjö tätort. Erik Karlsson föreslår att kommunen
kontaktar Vägverket med förslaget att en trafikrondell byggs i
trevägskorsningen vid Bergsjö kyrka där Storgatan ansluter till Södra
vägen.
Historik
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 30/2005).
2. Kommunstyrelsen beslutar kontakta vägverket för en diskussion om
trafiksäkerheten utifrån motionens intentioner (kommunstyrelsens
protokoll § 114/2005).
3. Vägverkets skrivelse inkommen 2005-09-09.
Yrkanden
Sven-Erik Sjölund (s) yrkar avslag på motionen.
Monica Olsson (s) och Håkan Larsson (m) yrkar avslag på motionen
med Vägverkets motivering.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds yrkande och
Monica Olssons och Håkan Larssons yrkande och finner Monica
Olssons och Håkan Larssons yrkande antaget.
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FORTS. ÄRENDE 11
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Avslå motionen med Vägverkets svar som motivering:
”Om det ska genomföras några fysiska åtgärder i korsningen ska dessa
åtgärder bekostas ur Länstransportplanen. Den plan som gäller idag
fastställdes 2004. Inför nästa revidering av planen kommer synpunkter
att inhämtas från länets kommuner. Vid denna revidering finns det
möjlighet för kommunen att prioritera denna korsning.
Utformningsmässigt är det tveksamt om en cirkulationsplats är rätta
lösningen i korsningen. Utrymmet är begränsat och kan leda till
svårigheter för den tunga trafiken att ta sig fram. Om objektet
prioriteras i länsplanen bör även en djupare analys utföras för att finna
den optimala lösningen för korsningen.”

ÄRENDE 12

269/2005

Årsredovisning 2004 för Kommunalförbundet SAM.
Kommunalförbundet SAM har lämnat årsredovisning för år 2004 för
godkännande.
Revisorerna har granskat Kommunalförbundet SAM:s verksamhet och
tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet samt att
årsredovisningen för 2004 godkänns.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2004 för Kommunalförbundet SAM. Bevilja
Kommunalförbundet SAM ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004.

ÄRENDE 13

336/2005

Årsredovisning 2004 för Nordanstigs Näringslivsfond, Per Olof
Schönströms fond och Per och Anna Sundins fond.
Revisionen har lämnat granskningsyttrande över 2004 års verksamhet i
Nordanstigs kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna
Sundins Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt
Per Olof Schönströms minnesfond. Inga anmärkningar har lämnats.
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FORTS. ÄRENDE 13
Yrkanden
Håkan Larsson (m) yrkar att ledningskontoret får i uppdrag att
genomföra en översyn av stadgarna för Stiftelsen Nordanstigs
Näringslivsfond.
Stig Eng (c) yrkar att ekonomichefen får i uppdrag att utforma en policy
för ekonomisk förvaltning av kommunstyrelsens fonder.
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till att godkänna årsredovisning för
2004.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på samtliga yrkanden och finner dem
antagna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till ledningskontoret att genomföra en översyn av stadgarna
för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond.
2. Uppdra till ekonomichef Margareta Tamm Persson att utforma en
policy för ekonomisk förvaltning av kommunstyrelsens fonder.

Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna årsredovisning för 2004 för Stiftelsen Per och Anna
Sundins Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt
Per Olof Schönströms minnesfond.
2. Bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2004
som ansvariga för Stiftelsen Per och Anna Sundins Stipendiefond,
Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof Schönströms
minnesfond.

ÄRENDE 14

429/2005

Avsägelse från politiskt uppdrag och nyval.
Ann-Kristin Ädel (kd) har avsagt sig sina politiska uppdrag. Hon är
ersättare i fullmäktige, ersättare i valberedningsnämnden samt
nämndeman.
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FORTS. ÄRENDE 14
Fullmäktige har att:
Godkänna Ann-Kristin Ädels avsägelse från hennes politiska uppdrag
som ersättare i fullmäktige och valberedningsnämnden. Hudiksvalls
Tingsrätt har i skrivelse befriat henne från uppdraget som nämndeman.
Välja ny nämndeman.
Välja ny ersättare i valberedningsnämnden.
Hos Länsstyrelsen begära sammanräkning för ny ersättare i fullmäktige
för kristdemokraterna för återstoden av mandatperioden 2003-2006.

ÄRENDE 15

430/2005

Val av ny nämndeman och ersättare för överförmyndare.
Fullmäktige har att utse ny ersättare för överförmyndare samt utse ny
nämndeman efter avlidne Anders Hansson (s).

ÄRENDE 16
Information.

