NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 28 november 2005 kl. 19:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Debatt om äldreomsorg.

4.

Översiktsplan för Nordanstigs kommun.

25/2004

5.

Begäran om utökad investeringsbudget för
fjärrvärmecentralen i Harmånger.

261/2005

6.

Anmälan om inkommen motion.

7.

Information.

498/2005

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 på justerare: Kristian Berggren (v) och
Barbro Högström Larsson (c).

ÄRENDE 2

498/2005

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

ÄRENDE 3
Debatt om äldreomsorg.
Äldreomsorgen i Nordanstigs kommun nu och i framtiden debatteras.

ÄRENDE 4

25/2004

Översiktsplan för Nordanstigs kommun.
Ett samrådsförslag till översiktsplan, daterat den 2 februari 2004, har
varit utställt 5 mars-23 april 2004. Detta i sin tur grundar sig på
gällande översiktsplan 1990 som program kompletterat med ett
program för kusten som har varit utställt för granskning under juliseptember 2001. Ett allmänt samrådsmöte hölls den 23 mars 2004.
Särskilda samråd har hållits med länsstyrelsen och större markägare.
Beslutsunderlag
Beredningen för översiktsplan föreslår kommunstyrelsen att föreslår att
fullmäktige antar översiktsplanen (Stig Eng och Sam Sandströms
skrivelse 2005-10-26).
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar bifall.
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FORTS. ÄRENDE 4
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktiges beslutar
Anta översiktsplanen.

ÄRENDE 5

261/2005

Begäran om utökad investeringsbudget för fjärrvärmecentralen i
Harmånger.
Stig Eng (c) har i kommunstyrelsen tidigare föreslagit att möjligheten till
havreeldning i värmecentralen i Harmånger ska utredas.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till teknik och produktion att
utreda möjligheten att övergå till havreeldning (kommunstyrelsen
protokoll § 119/2005).
Beslutsunderlag
Teknisk samordnare Göran Norling föreslår att kommunstyrelsen
beslutar ge tekniska kontoret i uppdrag att utföra upphandlig av en ny
fastbränsleeldad värmepanna. Att anvisa medel för investeringen
(Göran Norlings tjänsteutlåtande 2005-11-03).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till Teknik & Produktion att genomföra en
intresseundersökning/förstudie i Harmånger och Bergsjö i syfte att
privata ska kunna ansluta sig till fjärrvärmenäten. Kostnaden
inarbetas i investeringsbudget för 2006.
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FORTS. ÄRENDE 5
2. Uppdra till Teknik & Produktion att på kommunstyrelsens
sammanträde i december informerar om värmeanläggningen på
Hagängsgården.
3. Uppdra till Teknik & Produktion att utföra upphandlig av en ny
fastbränsleeldad värmepanna.
4. Effekterna av energiinvesteringar ska årligen redovisas i
kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Utöka investeringsbudgeten för 2005 med 750 tkr för ny
fastbränsleeldad värmepanna till värmecentralen i Harmånger.

ÄRENDE 6
Anmälan om inkommen motion.
Anna-Lena Arousell-Berglund (kd) och Peter Fagerhov (kd) har lämnat
en motion där de föreslår att kommunen inför en barnomsorgscheck för
att öka valfriheten inom barnomsorgen. Vidare föreslår de att
familjehem ska få bedrivas med egna barn och/eller andras samt att
dagbarnvårdare för sina egna förskolebarn har rätt till check
motsvarande om omsorgstid på 34 timmar/vecka och för sina skolbarn
rätt till check motsvarande 10/timmar/vecka om barnet har plats i det
egna hemmet.

ÄRENDE 7
Information.

