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§ 31
Information från verksamheten: Norrhälsinge miljö- och
räddningsnämnd.
Nordanstigskommun har en gemensam nämnd med Hudiksvalls
kommun för miljö- och hälsoskydd samt räddningstjänsten.
Fullmäktige har bjudit in för uppföljning av verksamheten.
Ordföranden Bente Sandström informerar om den gemensamma
nämnden och dess arbete.
Miljö- och hälsoskyddschef Uno Norberg föredrar de ekonomiska
förändringar som nämnden ställs inför och fördelningen mellan miljöoch hälsoskydd och räddningstjänsten. Djurskyddet är sedan 1 januari
2009 överflyttat till länsstyrelsen. Fullmäktige får även en genomgång
av nämndens åtaganden, ärendeflöden och en redovisning av den
pågående inventeringen av enskilda avlopp.
Räddningschef Lennart Juhlin föredrar de extraordinära händelser som
inträffat senaste året med skogsbranden i Hassela som största
händelsen på många år. Branden krävde ett samarbete mellan flera
kommuner, privata företagare och hemvärnet. Juhlin redovisar även
verksamhetens åtaganden och ekonomisk situation samt
rekryteringsbehovet av deltidsbrandmän nu och i framtiden.
Fullmäktiges beslut
Godkänna informationen.
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§ 32

Dnr 100/2009

Direktivdiskussion om fullmäktiges mål 2010.
Beredningsgruppen för mål och budget 2010 har överlämnat ett
grundmaterial för fullmäktiges mål 2010.
Kommunstyrelsen har diskuterat förslag till fullmäktiges övergripande
mål utifrån de politiska inriktningarna och beredningsgruppens
grundmaterial med beaktning av de ekonomiska förutsättningar som nu
gäller. Avsikten är att målen och ramarna för 2010 kommer till
fullmäktige för antagande 22 juni 2009.
Följande förslag har utarbetats och lämnas till fullmäktige för
direktivdiskussion:
Stödja barn och ungas utveckling
Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka med
strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar
grundskolan.
Under perioden 2009-2011 ska debutåldern för bruk av tobak, alkohol
och andra droger hos ungdomar höjas med 6 månader och
användandet ska minska. Kommunen ska verka för ett narkotikafritt
Nordanstig.
Aktiv kultur och fritid
Varje år stödja 1-3 kulturprojekt som i sin struktur långsiktigt kan leda
till ett ”varumärke” för Nordanstig.
Bo och verka lokalt och globalt
Under 2010 utveckla de allmänna kommunikationerna för att underlätta
pendling inom arbetsmarknadsregionen.
Långsiktig hållbar utveckling
Verka för en positiv befolkningsutveckling med målet att antalet
medborgare ska öka under åren 2009-2011.
Trygg inom omsorgen
Andelen omsorgstagares upplevelse av trygghet ska öka under åren
2009-2011.
Stärka näringslivsklimat och egen försörjning
Under 2010 ska beslutsprocesser och tillståndsgivande kopplas till
tjänstegarantier som är kända, accepterade och synliggjorda.
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Forts. § 32
Fullmäktige diskuterar målen in för år 2010. Ska målen stå kvar, ska de
ändras och de formuleras på annat sätt.
Utifrån fullmäktiges diskussion kommer kommunstyrelsen att föreslå
mål för 2009 som fullmäktige beslutar om i samband med att
budgetramarna antas på fullmäktiges sammanträde 22 juni 2009.
Fullmäktiges beslut
Uppdra till kommunstyrelsen att bereda ärendet.
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§ 33

Dnr 56/2009

Skolplan för Nordanstigs kommun.
Under en längre tid har kommunstyrelsen och utbildnings- och
kulturnämnden arbetat med att ta fram en långsiktig plan för
skolstrukturen i Nordanstigs kommun.
Utredningsarbetet har lett till att utbildnings- och kulturnämnden
föreslår att skolstrukturen ska bestå av ett högstadium i kommunen
med placering i Bergsjö från och med 2011 (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 29/2008).
Utbildnings- och kulturnämnden har nu utarbetat ett förslag till skolplan
som överlämnats till fullmäktige för antagande. Skolplanen ska sedan
kompletteras med en lokalresursplan för skolans verksamheter.
Utbildnings- och kulturchef Annkristine Elfvendal föredrar skolplanen.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige antar skoloch lokalresursplan för Nordanstigs kommun 2009-2014
(utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 7/2009).
2. Arbetsutskottet beslutar att ärendet behandlas på arbetsutskottets
nästa sammanträde (arbetsutskottets protokoll § 18/2009).
3. Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen
(arbetsutskottets protokoll § 56/2009).
4. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningschef Annkristine
Elfvendal att till kommunstyrelsens möte 19 maj redovisa
konsekvenserna av att införa två skolor med årskurserna 6-9.
Kommunstyrelsen lägger stor vikt vid att allt beslutsmaterial biläggs
inför sammanträdet (kommunstyrelsens protokoll § 64/2009).
5. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslag till skolplan
för Nordanstigs kommun 2009-2014 (kommunstyrelsens protokoll
§ 64/2009).
Yrkanden
Jan-Ola Hall (SD) yrkar i första hand att ärendet återremitteras för att
antas tillsammans med lokalresursplanen. I andra hand yrkar Jan-Ola
Hall tillägga att lokalresursplanen ska behandlas på fullmäktiges nästa
sammanträde 22 juni 2009.
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att
skolplanen kommer att kompletteras med en lokalresursplan så snart
som möjligt.
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Forts. § 33
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på om skolplanen kan antas och finner
den antagen.
Ordföranden ställer därefter proposition på Stig Engs och Jan-Ola Halls
tilläggsyrkanden och finner Stig Engs tilläggsyrkande antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Anta förslag till skolplan för Nordanstigs kommun 2009-2014.
2. Skolplanen ska så snart som möjligt kompletteras med en
lokalresursplan.
Reservation
Jan-Ola Hall (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sina
yrkanden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (14)
2009-05-11

§ 34

Dnr 115/2009

Årsredovisning 2008 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Stiftelsen Ersk-Matsgården har sammanställt årsredovisning för
verksamhetsåret 2008.
Stiftelsen redovisar ett positivt resultat med 64 186 kronor.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet uppdrar till förvaltningen att redovisa marken
sägarförhållanden, samt överlämnar årsredovisningen till
kommunstyrelsen för ställningstagande (arbetsutskottets protokoll
§ 41/2009).
2. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för att styrelsen för
stiftelsen Ersk-Matsgården ska hinna behandla årsredovisningen
(kommunstyrelsens protokoll § 43/2009).
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2008 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2008 för Stiftelsen Ersk-Matsgården (kommunstyrelsens protokoll
§ 66/2009).
Yrkanden
Bengt Alm (M) yrkar att ärendet återremitteras i avvaktan på
revisionens rapport.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
Återremittera ärendet i avvaktan på revisionens rapport.
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§ 35

Dnr 145/2009

Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med en ansökan om omfördelning
av befintlig borgensram och utökning av befintlig checkkredit för
Nordanstig Vatten AB.
Dessutom ansöker bolaget om utökad checkkredit från 5 000 tkr till
10 000 tkr. Storleken på checkkrediten skall utvärderas varje år i
samband med budgetarbetet för kommande år.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2009-04-17.
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige omfördelar beviljad
borgensram på 17 000 tkr avseende nytt verksamhetsområde
Sörfjärden 10 000 tkr till reinvesteringar i befintliga anläggningar.
Kvarstår därmed 7 000 tkr avseende nytt verksamhetsområde
Sörfjärden. Nordanstig Vatten AB skall hålla investeringar med
borgensåtagande försäkrade under hela den tid borgen gäller.
Utöka checkkrediten till 10 000 tkr. Checkkrediten skall utvärderas
varje år i samband med budgetarbetet för kommande år
(kommunstyrelsens protokoll § 68/2009).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Omfördela beviljad borgensram på 17 000 tkr avseende nytt
verksamhetsområde Sörfjärden 10 000 tkr till reinvesteringar i
befintliga anläggningar. Kvarstår därmed 7 000 tkr avseende nytt
verksamhetsområde Sörfjärden.
2. Nordanstig Vatten AB skall hålla investeringar med
borgensåtagande försäkrade under hela den tid borgen gäller.
3. Utöka checkkrediten till 10 000 tkr. Checkkrediten skall utvärderas
varje år i samband med budgetarbetet för kommande år.
Ajornering
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 21:35-21:40 för överläggningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (14)
2009-05-11

§ 36

Dnr 161/2009

Nya taxor och avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.
I samband med budget 2009 fick omsorgs- och utbildningsförvaltningen
i uppdrag att se över taxorna för äldre- och handikappomsorgen med
syfte att öka intäkterna. Taxan har arbetats fram tillsammans med
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, där man tittat på hur det ser ut i
andra kommuner. De har kommit fram till att Nordanstig bör ta betalt för
omvårdnadsinsatser. I taxan ingår alla insatser med biståndsbeslut
undantag boendestöd.
Gruppen har tagit fram tre taxeförslag: Beviljade insatser utöver sex
timmar debiteras till max 1 712 kr enligt 2009 års nivå. Maxtaxan styr
vad den enskilde har för avgiftsutrymme och därmed
betalningsförmåga. Nivåerna i taxan anger maxbeloppet i timintervallet.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 27/2009.
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar:
Att anta förslag 1 gällande äldreomsorgstaxan, taxa i sex nivåer =
tim/mån
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5

Nivå 6

kr/mån
<1
2
3
4
5

6-

321 kr
642 kr
927 kr
1 248 kr
1 569 kr

1 712 kr

Att anta förslaget till mattaxa i Daglig verksamhet enligt SoL/LSS =
Lunch
45 kr
Fika kaffe/te med smörgås
10 kr
Fika kaffe/te
5 kr
Att anta förslaget till kostnad för personal som äter i verksamheterna till 65
kronor.
Att taxan träder i kraft 1 juli 2009 (kommunstyrelsens protokoll § 69/2009).

Yrkanden
Barbro Högström-Larsson (C) yrkar att lunch i dagverksamheten ska
kosta 35 kronor.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att
lunchen ska kosta 45 kronor.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Barbro Högströms och Sven-Åke
Erikssons yrkanden och finner Sven-Åke Erikssons yrkande antaget att
lunchen ska kosta 45 kronor.
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Forts § 36
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder att lunchen kostar 45 kronor röstar Ja.
Den som stöder att lunchen kostar 35 kronor röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 16 Ja-röster mot tio Nej-röster beslutar fullmäktige att lunchen ska
kosta 45 kronor. Två ledamöter avstod från att rösta.
Propositionsordning
Ordföranden ställer därefter proposition på återstoden av taxeförslaget
och finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Anta följande förslag till äldreomsorgstaxa i sex nivåer:
tim/mån kr/mån
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6

<1
2
3
4
5
6-

321 kr
642 kr
927 kr
1 248 kr
1 569 kr
1 712 kr

2. Anta förslag till mattaxa i Daglig verksamhet enligt SoL/LSS:
Lunch
45 kr
Fika kaffe/te med smörgås
10 kr
Fika kaffe/te
5 kr
3. Anta förslag till kostnad för personal som äter i verksamheterna till
65 kronor.
4. Taxan träder i kraft 1 juli 2009.
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§ 37

Dnr 146/2009

Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner redovisning av ej
avslutade motioner (kommunstyrelsens protokoll § 74/2009).
Fullmäktiges beslut
Godkänna redovisning av ej avslutade motioner.
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§ 38

Dnr 148/2009

Val av ny ledamot i Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Bo Norling (C)har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för
Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Fullmäktige har godkänt Bo Norlings avsägelse. Fullmäktige ska
därmed välja ny ledamot till styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Historik
Fullmäktige godkänner Bo Norlings (C) avsägelse. Ny ledamot i
styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården väljs på fullmäktiges nästa
sammanträde (fullmäktiges protokoll § 28/2009).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar Thomas von Wachenfeldt (C) som ny ledamot.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Välja Thomas von Wachenfeldt (C) som ny ledamot i styrelsen för
Stiftelsen Ersk-Matsgården för återstoden av mandatperioden20072010.
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§ 39
Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Barbro Larsson (M) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag. Barbro
Larsson var ersättare i fullmäktige och nämndeman vid Hudiksvalls
tingsrätt.
Fullmäktige har att godkänna Barbro Larssons avsägelse samt hos
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för moderaterna för
återstoden av mandatperioden 2007-2010.
Fullmäktiges ska även välja ny nämndeman till Hudiksvalls tingsrätt för
återstoden av mandatperioden.
Yrkanden
Ove Wallberg (M) yrkar Kajsa Glad (M) som ny nämndeman.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Barbro Larssons (M) avsägelse.
2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning moderaterna för
återstoden av mandatperioden 2007-2010.
3. Som ny nämndeman välja Kajsa Glad (M) för återstoden av
mandatperioden 2007-2010.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
Datum: 2009-05-11

LEDAMÖTER

(M)
Ove Wallberg
(M)
Karl-Gustaf Kjellin
(M)
Håkan Larsson
(M)
Bengt Alm
(S)
Stig Jonsson
(S)
Monica Olsson
(S)
Sven-Erik Sjölund
(S)
Katarina Bylin
(S)
Boerje Bohlin
(S)
Åke Bertils
(S)
Annelee Larsson
(S)
Ulf Lövgren
(S)
Bengt-Ola Olsson
(S)
Gun Forssell Spång
(S)
Dick Linkvist
(FP)
Charlotte Klötz
(FP)
Börje Lindblom
(C)
Stig Eng
(C)
Sven-Åke Eriksson
(C)
Yvonne Kardell
(C)
Christina Hedström
(C)
Anders Broberg
(C)
Helena Bikoff
Thomas von Wachenfeldt (C)
Barbro Högström-Larsson (C)
(c)
Stig Hogebrandt
(C)
Hans-Åke Bergman
(V)
Carina Malmborg
(MP)
Sarah Faxby-Bjerner
(KD)
Peter Fagerhov
(SD)
Jan Ola Hall
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