NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen Harmånger.

Tid:

Tisdag 1 juni 2004 kl. 19:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Information om projektet Världens plats.

4.

Delårsbokslut per april 2004.

183/2004

5.

Förslag till nya skolskjutsregler att tillämpas från
läsåret 2004/2005

113/2004

6.

Ägardirektiv för X-Trafik AB.

191/2004

7.

Motion – utforma tjänstegarantier för all kommunal 164/1999
verksamhet.

8.

Motion om kommunens länstillhörighet.

515/2003

9.

Motion om kommunens debitering av vatten.

195/2004

10.

Redovisning av ej avslutade motioner.

197/2004

11.

Information.

182/2004

Om Du har frågor 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.

ÄRENDE 2

182/2004

Allmänhetens frågestund.
Till allmänhetens frågestund på fullmäktiges sammanträde 3 maj 2004
hade en person lämnat in tre frågor som alla rörde färdtjänst.
1. När charterbilar kör arbetsresor eller vanlig färdtjänst åt Nordanstigs
kommun, hur debiteras de resorna till kommunen från X-Trafik?
Får kommunen betala samma kostnad för varje resa, oavsett om
det är charterbil eller valig färdtjänsttaxa till X-Trafik?
2. Varför kan en bil komma långt ifrån i länet enbart för att köra korta
sträckor åt färdtjänsttagare inom Nordanstigs kommun, samtidigt
som ”våra egna bilar” kan stå arbetslösa på planen i Bergsjö?
3. Hur kommer vi tillrätta med att bilarna får vända åter på grund av att
chauffören har rökt eller har dofter i bilen? Det innebär ju i praktiken
att bilen får gå tom tillbaka, enligt direktiv från Morin på Segersta.
Får kommunen betala för de resorna också? Hur många av
kommunens innevånare är berättigad till färdtjänst? Hur många har
arbetsresor?
Under fullmäktiges sammanträde 3 maj 2004 svarade
kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c) på delar av frågorna.
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutade att frågorna som inte besvarats under kvällens
sammanträde kommer att besvaras vid fullmäktiges nästa
sammanträde. Skriftligt svar kommer att överlämnas till frågeställaren
då samtliga frågor inte kunde besvaras vid kvällens sammanträde (se
fullmäktiges protokoll § 17/2004).

ÄRENDE 3
Information om projektet Världens plats.
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183/2004

Delårsbokslut per april 2004.
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till delårsbokslut per april
2004 med prognos 1 gällande Nordanstigs kommun och Nordanstigs
Bostäder AB.
Delårsbokslutet med prognos visar ett resultat på –2 046 tkr att jämföra
med budgeterat resultat 0 tkr.
Avvikelser mot budget skall förklaras. Åtgärder utöver förvaltningens
möjligheter för att nå tilldelad ram skall beslutas av nämnd.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner
delårsbokslut per 2004-04-30 samt prognos 1 gällande Nordanstigs
kommun och Nordanstigs Bostäder AB. Uppdra till nämnderna att de
vidtar nödvändiga åtgärder inklusive beslut för att hålla sig inom
respektive nämnds ramtilldelning (se Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2004-05-11).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna delårsbokslut per 2004-04-30 samt prognos 1 gällande
Nordanstigs kommun och Nordanstigs Bostäder AB.
2. Uppdra till nämnderna och Nordanstigs Bostäder AB att de vidtar
nödvändiga åtgärder inklusive beslut för att hålla sig inom
respektive nämnds ramtilldelning.

ÄRENDE 5

113/2004

Förslag till nya skolskjutsregler att tillämpas från läsåret
2004/2005.
Utbildnings- och kulturnämnden har utarbetat ett förslag till ändring av
skolskjutsregler. Grunder till förändringarna är prejudicerande domar
om rätt till skolskjuts vid delad vårdnad.
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FORTS. ÄRENDE 5
Beslutsunderlag
1. Trafiksamordnare Hans Jansson föreslår att utbildnings- och
kulturnämnden fastställer nya skolskjutsregler enligt bilaga (se Hans
Janssons tjänsteutlåtande 2004-03-25).
2. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att fastställa föreläggande
förslag till nya skolskjutsregler, att gälla från 1 juni 2004, med de
förslag till ändringar som Hans Jansson gjort samt de tillägg till
ändringar som gjorts under sammanträde (se utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 46/2004).
3. Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg föreslår att fullmäktige
fastställer förslag till nya skolskjutsregler att gälla från 1 juli 2004 (se
Berndt Nordbergs tjänsteutlåtande 2004-04-22).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktiges beslut
Anta förslaget till nya skolskjutsregler att gälla från 1 juli 2004.

ÄRENDE 6

191/2004

Ägardirektiv för X-Trafik AB.
Länets kommuner och landsting har på uppdrag av ägarsamrådet 23
september 2003, påbörjat en översyn av de avtal och reglerar
förhållandena dels mellan ägarna (landstinget och kommunerna i länet)
och dels mellan ägarna och X-Trafik AB.
Beslutsunderlag
Trafiksamordnare Hans Jansson föreslår att kommunstyrelsen antar
förslag till ägardirektiv och verka för att direktiven antas vid X-Trafiks
extra bolagsstämma hösten 2004 (se Hans Janssons tjänsteutlåtande
2004-05-06).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till ägardirektiv och verka för att direktiven antas vid
X-Trafik AB:s extra bolagsstämma hösten 2004.
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164/1999

Motion – utforma tjänstegarantier för all kommunal verksamhet.
Yngve Nilsson (s) har inlämnat en motion där han föreslår att det
utformas tjänstegarantier för all kommunal verksamhet, att förslag till
beslut skall föreläggas fullmäktige i juni 2000 samt att
förvaltningsledningen får i uppdrag att utforma regler för utvärdering av
tjänstegarantierna.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige överlämnade ärendet till ledningskontoret för
handläggning (se fullmäktiges protokoll § 48/1999).
2. Fullmäktiges presidium överlämnar ärendet till
ekonomiberedningen, senare till tillväxtberedningen, vård- och
omsorgsberedningen för beredning (se Carin Walldins skrivelse
1999-10-18).
3. Socialchef Gert Persson föreslår att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden avger följande svar på motionen:
Nämndens resultatmål är att individuella garantier skall finnas
utarbetade år 2003 inom Socialkontorets, Handikappomsorgens
respektive Äldreomsorgens verksamheter. Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden kommer hösten 2002 att utarbeta
garantierna. Motionen anses därmed besvarad för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde (se Gert Perssons
tjänsteutlåtande 2002-06-05).
4. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår fullmäktige
följande svar på motionen: Nämndens resultatmål är att individuella
garantier skall finnas utarbetade år 2003 inom Socialkontorets,
Handikappomsorgens respektive Äldreomsorgens verksamheter.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden kommer hösten 2002 att
utarbeta garantierna. Motionen anses därmed besvarad för
omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ansvarsområde (se
omsorgs- och arbetsmarkandsnämndens protokoll § 74/2002).
5. Kommunstyrelsen beslutar att remittera motionen till övriga
förvaltningar (se kommunstyrelsens protokoll § 162/2002).
Yrkanden
Yvonne Kardell (c) yrkar att motionen ska bifallas och att nämnderna
får i uppdrag att utforma förslag till tjänstegarantier för nämndens
område.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Yvonne Kardells yrkande och finner
det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 7

Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bifalla motionen. Uppdra till nämnderna att utforma förslag till
tjänstegarantier för varje nämnds område.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 8

515/2003

Motion om kommunens länstillhörighet.
Nordanstigs Moderaterna har genom Ove Wallberg, Bengt Alm, KarlGustaf Kjellin, Leif Brännström, Görgen Ahlin och Håkan Larsson
lämnat in en motion där de föreslår att kommunstyrelsen utser en
arbetsgrupp som får i uppdrag att analysera för och nackdelar med ett
eventuellt länsbyte när möjlighet givs.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för utredning
(se fullmäktiges protokoll § 63/2003).
2. Ledningskontoret föreslår att en arbetsgrupp med bred politisk
representation utses med uppdrag att se på för och nackdelarna
med en eventuell ändrad länstillhörighet (se Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2004-05-05).
Yrkanden
Sven-Erik Sjölund (s) yrkar att motionen avslås.
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till ledningskontorets förslag om att
en arbetsgrupp utses med en representant från varje parti.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds och Sven-Åke
Erikssons yrkanden och finner Sven-Åke Erikssons yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Sven-Åke Erikssons yrkande röstar Ja.
Den som stöder Sven-Erik Sjölunds yrkande röstar Nej.
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FORTS. ÄRENDE 8
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster för Sven-Åke Erikssons yrkande mot sex Nej-röster
för Sven-Eriks Sjölunds yrkande, antar kommunstyrelsen Sven-Åke
Erikssons yrkande.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Utse en arbetsgrupp med en representant från varje parti med
uppdrag att se på för och nackdelarna med en eventuell ändrad
länstillhörighet.
2. Motionen är därmed besvarad.
Reservation
Sven-Erik Sjölund (s), Ulf Lövgren (s) och Bengt-Ola Olsson (s)
reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 9

195/2004

Motion om kommunens debitering av vatten.
Ulf Lövgren (s) har lämnat en motion där han föreslår att kommunen
utreder möjligheten att ta bort den rörliga kostnader för
vattenabonnenter och bara har en fast kostnad.
Förslag till beslut
Överlämna motionen till kommunstyrelsens för utredning.

ÄRENDE 10

197/2004

Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 31 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.
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FORTS. ÄRENDE 10
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutade att uppdra till fullmäktiges presidium att se över
motionerna och återkomma till nästa fullmäktigesammanträde med ett
förslag på vilka motioner som ska fortsätta utredas (se fullmäktiges
protokoll § 62/2003).

ÄRENDE 11
Information.

