NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 1 mars 2004 kl 19:00.

1.

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

2.

Anhållan om att få införa förseningsavgifter, avgift
för fjärrlån, höjning av priser för förkomna böcker.

414/2003

3.

Ändrad ombyggnad/översyn av Hagängsgården.

500/2003

4.

Attestreglemente för Nordanstigs kommun.

52/2004

5.

Avsägelse från politiskt uppdrag. Görgen Ahlin (m) 30/2004

6.

Avsägelse från politiskt uppdrag. Britt-Inger
Olsson-Mangseth (c)

524/2003

7.

Avsägelse från politiskt uppdrag. Stefan Haglund
(fp)

53/2004

8.

Val av kommunens ombud till bolagsstämmor.

61/2004

9.

Motion - Laxfiskens vandringar.

43/1999

10.

Motion - Uppdatering av gatu-, vägnamn och
nummer.

609/1999

11.

Motion angående försäljning av kommunens
skogs- och markinnehav.

203/2000

12.

Motion - Jakträtter och arrende av kommunens
mark.

204/2000

13.

Motion om Närradios sändning av fullmäktiges
sammanträden.

456/2002

14.

Motion om trafiksäkerhetsåtgärder JättendalMellanfjärden.

89/2003

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

414/2003

Anhållan om att få införa förseningsavgifter, avgift för fjärrlån,
höjning av priser för förkomna böcker.
För att minska administrationen av krav för försenade böcker och/eller
få viss kostnadstäckning vill utbildnings- och kulturnämnden införa en
förseningsavgift, avgift vid fjärrlån samt höja priset för förkomna böcker.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår kommunstyrelsen att
fullmäktige inför förseningsavgift: Vid andra påminnelsen tas en avgift á
20 kronor, Gäller personer över 16 år.
Införa avgift för fjärrlån: Vid fjärrlån tas avgift på 5 kronor vid
avhämtning av bok.
Höja priserna för förkomna böcker: Höjning från 130 kronor till
250 kronor för vuxenbok, från 80 kronor till 150 kronor för barnbok samt
250 kronor för kassettbok.
När skulden uppgår till 100 kronor spärras lånekortet och några nya lån
kan ej göras (se utbildnings- och kulturnämndens protokoll
§ 101/2003).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Införa förseningsavgift: Vid andra påminnelsen tas en avgift á
20 kronor. Gäller personer över 16 år.
2. Införa avgift för fjärrlån: Vid fjärrlån tas avgift på 5 kronor vid
avhämtning av bok.
3. Höja priserna för förkomna böcker: Höjning från 130 kronor till
250 kronor för vuxenbok, från 80 kronor till 150 kronor för barnbok
samt 250 kronor för kassettbok.
4. När skulden uppgår till 100 kronor spärras lånekortet och några nya
lån kan ej göras.
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500/2003

Ändrad ombyggnad/översyn av Hagängsgården.
Fullmäktige beslutade i § 106/2002, punkt 4, att uppdra till omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden att komma med förslag till effektivare
utnyttjande av lokalerna på Hagängsgården så att överbeläggningen
minskar. Målsättningen var att kostnaden skulle ligga inom
verksamhetsramen, eller andra lösningar som inte blev dyrare.
Fullmäktige beviljade i § 18/2003 medel för ombyggnad av
Hagängsgården etapp 1.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Sven-Åke
Eriksson (c) informerade om ändringar i ombyggnationen vid
fullmäktiges sammanträde 15 december 2003.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår fullmäktige att etapp 1
förändras så att den omfattar åtgärder enligt planering i e-huset och de
administrativa delarna men att i stället för att åtgärda c-huset övergå till
etapp 2 där tre lägenheter nyskapas i anslutning till Hagebo. Därmed
har inte antalet lägenheter förändrats utan är i paritet med
verksamhetsplanen. De ekonomiska förutsättningarna är oförändrade
(se omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll § 115/2003).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna förändringen av ombyggnad Hagängsgården etapp 1.

ÄRENDE 4

52/2004

Attestreglemente för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har utarbetat ett förslag till attestreglemente för
Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta attestreglemente för Nordanstigs kommun.
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30/2004

Avsägelse från politiskt uppdrag. Görgen Ahlin (m)
Görgen Ahlin (m) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag i
kommunen.
Fullmäktige har att utse en ny ledamot i kommunstyrelsen och en ny
ledamot i utbildnings- och kulturnämnden.
Fullmäktige ska även hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning för
att utse ny ersättare i fullmäktige för moderaterna.
Förslag till beslut
1. Godkänna Görgen Ahlins avsägelse från uppdrag som
förtroendeman i Nordanstigs kommun.
2. Utse ny person som ledamot i kommunstyrelsen.
3. Utse ny person som ledamot i utbildnings- och kulturnämnden.
4. Hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning för att utse ny
ersättare i fullmäktige för moderaterna.
5. Valen gäller till och med 31 december 2006.

ÄRENDE 6

524/2003

Avsägelse från politiskt uppdrag. Britt-Inger Olsson-Mangseth (c)
Britt-Inger Olsson-Mangseth (c) har avsagt sig sina samtliga politiska
uppdrag i kommunen.
Fullmäktige har att utse en ny ersättare i Nordanstigs Bostäder AB:s
styrelse, ny ersättare i kommunstyrelsen, ny ledamot och vice
ordförande i utbildnings- och kulturnämnden och ny ledamot i
valnämnden.
Fullmäktige ska även hos Länsstyrelsen begära sammanräkning för att
utse ny ordinarie ledamot i fullmäktige för centerpartiet.
Förslag till beslut
1. Godkänna Britt-Inger Olsson-Mangseths avsägelse från uppdrag
som förtroendeman i Nordanstigs kommun.
2. Utse ny person som ersättare i Nordanstigs Bostäder AB:s styrelse.
3. Utse ny person som ersättare i kommunstyrelsen.
4. Utse ny person som ledamot i utbildnings- och kulturnämnden.
5. Utse ny person som vice ordförande i utbildnings- och
kulturnämnden.
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FORTS. ÄRENDE 6
6. Utse ny person till ledamot i valnämnden.
7. Hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning för att utse ny
ordinarie ledamot i fullmäktige för centerpartiet.
8. Valen gäller till och med 31 december 2006.

ÄRENDE 7

53/2004

Avsägelse från politiskt uppdrag. Stefan Haglund (fp)
Stefan Haglund (fp) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i
utbildnings- och kulturnämnden.
Fullmäktige har att utse en ny ordförande i utbildnings- och
kulturnämnden.
Förslag till beslut
1. Godkänna Stefan Haglunds avsägelse som ordföranden i
utbildnings- och kulturnämnden.
2. Utse ny person som ordförande i utbildnings- och kulturnämnden.
3. Valet gäller till och med 31 december 2006.

ÄRENDE 8

61/2004

Val av kommunens ombud till bolagsstämmor.
Fullmäktige har att utse en person som ska företräda kommunen som
ägare vid Nordanstigs Bostäder AB:s bolagsstämma och Nordanstigs
Fastighets AB:s bolagsstämma.
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FORTS. ÄRENDE 8
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktiges beslut
1. Utse fullmäktiges ordförande Charlotte Klötz (fp) att företräda
kommunen som ägare vid bolagsstämmorna för Nordanstigs
Bostäder AB och Nordanstigs Fastighets AB.
2. Utse fullmäktiges vice ordförande Bengt Alm (m) som ersättare.

ÄRENDE 9

43/1999

Motion - Laxfiskens vandringar.
Ulf Norman (v) och Sverker Thyr (v) har lämnat en motion med förslag
att kommunen undersöker möjligheten att göra fri passage för
laxfiskens vanding från havet till Harmångeråns och Gnarpåns
källflöden.
Beslutsunderlag
1. Sverker Thyr (v) meddelar att arbete pågår i fiskeföreningarna, där
kommunen deltar som markägare, och upplever ett gott samarbete.
Arbetet pågår i motionens inriktning. Motionen är därmed besvarad
(se kommunstyrelsens § 32/2002).
2. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
ledningskontoret för en att komplettera motionssvaret med
kommunens LIP-ansökan (se kommunstyrelsens protokoll
§ 32/2004).
3. Se kommunchef Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2004-01-16.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta kommunchef Thord Wannbergs tjänsteutlåtande som svar på
motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.
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609/1999

Motion - Uppdatering av gatu-, vägnamn och nummer.
Vänsterpartiet genom Stig Nordin (v) har lämnat en motion där han
föreslår att en översyn/inventering av gatunamn, vägnamn och nummer
skall göras.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till presidiet (se
fullmäktiges protokoll § 169/199).
2. Teknisk samordnare Göran Norling föreslår att motionen anses
besvarad i och med att kommunstyrelsen beslutat att Lantmäteriet
skall genomföra kommunens adressregister. Tekniska kontoret är
ansvarigt för grundmaterialet i adressändringen (se Göran Norlings
tjänsteutlåtande 2004-01-14).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta teknisk samordnare Göran Norlings skrivelse som svar på
motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 11

203/2000

Motion angående försäljning av kommunens skogs- och
markinnehav.
Börje Lindblom (fp) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunen skall utreda möjligheterna att sälja sitt skogs- och
markinnehav.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar att uppdra till presidiet att fördela motionen (se
fullmäktiges protokoll § 42/2000).
2. Se Va-renhållningschef Kaj Engströms tjänsteutlåtande 2004-02-04.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta Va-Renhållningschef Kaj Engströms skrivelse som svar på
motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.
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204/2000

Motion - Jakträtter och arrende av kommunens mark.
Börje Lindblom (fp) har lämnat en motion där han föreslår att
Nordanstigs kommun utreder möjligheterna att ge jakträtt respektive
utarrendera kommunens mark till jägare och jaktvårdsområden.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar att uppdra till presidiet att fördela motionen (se
fullmäktiges protokoll § 43/2000).
2. Se teknisk samordnare Göran Norlings tjänsteutlåtande
2004-02-05.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta teknisk samordnare Göran Norlings skrivelse som svar på
motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 13

456/2002

Motion om Närradios sändning av fullmäktiges sammanträden.
Stig Eng (c) har lämnat in en motion där han föreslår att
kommunstyrelsen ska uppta nya förhandlingar med
närradioföreningens styrelse för att finna en mer ekonomiskt fördelaktig
lösning, så att sändningarna av fullmäktiges sammanträden kan
återupptas.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning ( 2002-09-30).
2. Kommunchef Thord Wannberg föreslår att ledningskontoret får i
uppdrag att slutföra förhandlingarna med närradioföreningen för att i
första hand komma igång med närradiosändningarna från
kommunfullmäktige, samt att motionen därmed är besvarad (se
Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2004-02-05).
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FORTS. ÄRENDE 13
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Uppdra till ledningskontoret att slutföra förhandlingarna med
närradioföreningen för att i första hand komma igång med
närradiosändningarna från kommunfullmäktige.
2. Motionen anses därmed besvarad.

ÄRENDE 14

89/2003

Motion om trafiksäkerhetsåtgärder Jättendal-Mellanfjärden.
Ivar Broberg (fp) har lämnat in en motion där han föreslår att
kommunen tar kontakt med Vägverket så att de i samband med
upprustning av vägen mellan Jättendal och Mellanfjärden kan bredda
vägbanan till förmån för gående, cyklister och vintertid även
skoterförare.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (se fullmäktiges protokoll § 13/2003).
2. Se Va-renhållningschef Kaj Engströms tjänsteutlåtande 2004-01-14.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta Va-renhållningschef Kaj Engströms tjänsteutlåtande som svar
på motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.

