NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 29 september 2008 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Information om företagsklimat i Nordanstigs
kommun.

4.

Konstnärlig utsmyckning med tema folkmusik.

5.

Alternativa driftsformer inom
omsorgsverksamheten.

6.

Skattesats 2009.

7.

Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65
i Mellanfjärden.

8.

Gemensamma utgångspunkter för arbetet med
barn och ungdomar 0-18 år mellan landstinget och
kommunerna i Gävleborg.

9.

Avsägelse från politiskt uppdrag i utbildnings- och
kulturnämnden. Nyval.

10.

Avsägelse från politiskt uppdrag i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.

11.

Motion om strukturförändringar inom
skolorganisationen.

12.

Motion om fler mikrofoner i fullmäktigesalen.

13.

Motion om byggbar industrimark efter E4:an.

14.

Redovisning av ej avslutade motioner.

15.

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Närradion direktsänder sammanträdet via internet
www.radionordanstig.com
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Yvonne Kardell
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Thomas von Wachenfeldt (c) och Bengt-Ola
Olsson (s).

ÄRENDE 2
Allmänhetens frågestund.
Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter,
ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder,
bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och ledande
tjänstemän.

ÄRENDE 3
Information om företagsklimat i Nordanstigs kommun.
Näringslivschef Anders Nordén informerar om Svenskt Näringslivs
undersökning om företagsklimatet i Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 4
Konstnärlig utsmyckning med tema folkmusik.
Fullmäktige har genom en motion från Charlotte Klötz (fp) beslutat att
uppföra en konstnärlig utsmyckning med tema folkmusik på lämplig
plats i kommunen. Fullmäktige beslutade att kommunens kostnad för
konstverket högst får uppgå till 20 tkr.
Fredrik Thelin besöker kommunstyrelsen för att presentera ett förslag
till konstnärlig utsmyckning. Förslaget är budgeterat till 180 tkr.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att kommunen antar förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 4
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta Fredrik Thelins förslag till konstnärig utsmyckning.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att finansiera utsmyckningen.

ÄRENDE 5
Alternativa driftsformer inom omsorgsverksamheten.
Kommunstyrelsen gav 2005-04-14 § 86 omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden i uppdrag att utreda frågan om alternativ
omsorgsverksamhet, exempelvis liknande system som Nacka kommun
har utformat. Utredningen ska redovisas i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår kommunstyrelsen
att förvaltningen får i uppdrag att pröva en form av alternativ
driftsform inom hemtjänsten (omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens protokoll § 175/2007).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige uppdrar till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden att pröva alternativ driftsform inom en del
av hemtjänsten (arbetsutskottets protokoll § 4/2008).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden att pröva alternativ driftsform inom en del
av hemtjänsten (kommunstyrelsens protokoll § 29/2008).
4. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen med
uppdraget att en kostnadskalkyl utarbetas för avveckling och
omställning till alternativa driftsformer inom omsorgsverksamhet.
Vid eventuella avtal skall kollektivavtal och meddelarfrihet finnas
med som krav.
En löpande, klart uppbyggd kontrollstruktur för all, kommunal och
privat, omsorg ska utarbetas.
Återremissen även ska klargöra vilken del av verksamheten som
det gäller (fullmäktiges protokoll § 20/2008).
5. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden lämnar följande svar till
kommunstyrelsen: Förstahandsvalet att pröva en form av alternativ
driftsform inom äldreomsorgen kvarstår. Övriga
krav/frågeställningar i fullmäktiges beslut 2008-03-31 § 20 kan för
närvarande ej tillgodoses då frågeställningarna är för tidigt väckta
(omsorgs- och arbetsmarkandsnämndens protokoll § 59/2008).
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FORTS. ÄRENDE 5
6. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige uppdrar till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden att pröva en form av alternativ driftsform
inom äldreomsorgen. Övriga krav/frågeställningar i fullmäktiges
beslut 2008-03-31 § 20 kan för närvarande ej tillgodoses då
frågeställningarna är för tidigt väckta (arbetsutskottets protokoll
§ 101/2008).
Yrkanden
Monica Olsson (s) yrkar avslag.
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition Monica Olssons och Sven-Åke
Erikssons yrkanden och finner Sven-Åke Erikssons yrkande antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Uppdra till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att pröva en
form av alternativ driftsform inom äldreomsorgen.
2. Övriga krav/frågeställningar i fullmäktiges beslut 2008-03-31 § 20
kan för närvarande ej tillgodoses då frågeställningarna är för tidigt
väckta.
Reservation
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna samt Kjell Bergström (mp)
reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 6
Skattesats 2009.
Fullmäktige har att senast i november månad besluta om skattesats för
nästkommande år.
Nuvarande skattesats för 2008 är fastställd till 22:40
kronor/skattekrona.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige fastställer skattesatsen för 2009
till 22:40 kronor/skattekrona (oförändrad). (arbetsutskottets protokoll
§ 134/2008).
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FORTS. ÄRENDE 6
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa skattesatsen för 2009 till 22:40 kronor/skattekrona
(oförändrad).

ÄRENDE 7
Godkännande av fastighetsförsäljning, Dvästa 5:65 i
Mellanfjärden.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har beslutat att fastigheten
Dvästa 5:65 i Mellanfjärden ska säljas till Bengt Andersson för en
köpeskilling om 5 900 tkr, under förutsättning att Nordanstigs
kommunfullmäktige godkänner försäljningen. Styrelsen avser att de
medel som erhålls vid en försäljning ska användas både till att delvis
amortera bolagets låneskuld, samt täcka kostnader för kommande
avvecklingar/rivningar och vissa upprustningsåtgärder i det befintliga
fastighetsbeståndet.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB föreslår att fullmäktige
godkänner försäljningen.
Yrkanden
Håkan Larsson (m) yrkar bifall till försäljning.
Sven-Åke Eriksson (c) med bifall av Monica Olsson (s) och Annelee
Larsson (s) yrkar avslag på försäljning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons och Sven-Åke
Erikssons yrkanden och finner Håkan Larssons yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som godkänner försäljning röstar Ja.
Den som avslår försäljning röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med tio Ja-röster för försäljning mot tre Nej-röster för avslag beslutar
kommunstyrelsen att stödja försäljning (se omröstningsbilaga).
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FORTS. ÄRENDE 7
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslut
Godkänna Nordanstigs Bostäder AB:s förslag om försäljning av
fastigheten Dvästa 5:65 i Mellanfjärden.

ÄRENDE 8
Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och
ungdomar 0-18 år mellan landstinget och kommunerna i
Gävleborg.
Revisionen har genomfört en granskning i länet: Samverkan avseende
ungdomar med psykosocialproblematik och psykiska sjukdomstillstånd.
I samband med att kommunstyrelsen besvarade rapporten lämnades
ett förslag till fullmäktige att anta Gemensamma utgångspunkter för
arbetet med barn och ungdomar 0-18 år mellan landstinget och
kommunerna i Gävleborg, med vissa ändringar.
Historik
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningscheferna Mats Collin
och AnnKristine Elvfendal att utarbeta ett förslag till yttrande över
granskningsrapporten (arbetsutskottets protokoll § 127/2008).
2. Förvaltningscheferna Mats Collin och AnnKristine Elvfendal föreslår
att fullmäktige antar Gemensamma utgångspunkter för arbetet med
barn och ungdomar 0-18 år mellan landstinget och kommunerna i
3. Gävleborgs län, med följande ändringar på sidan 2: texten ska
kontinuerligt tas bort, sidan 3: ändra ett ska till bör, samt på sidan 5
ta bort punkten att program för lokalt barn- och ungdomsarbete ska
tillskapas varje kommun, eller formulera om det till ett
fullmäktigemål (Mats Collin och AnnKristine Elvfendal
tjänsteutlåtande 2008-08-27).
4. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar
förvaltningscheferna Mats Collin och AnnKristine Elvfendals förslag
till yttrande som svar på revisionsrapporten Gemensamma
utgångspunkter för arbete med barn och ungdomar 0 till 18 år
mellan landstinget och kommunerna i Gävleborgs län
(arbetsutskottets protokoll § 141/2008).
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FORTS. ÄRENDE 8
5. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar dokumentet
Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar
0-18 år mellan landstinget och kommunerna i Gävleborgs län, med
följande ändringar:
Sidan 2: under avsnitt ”Barnkonventionen” och ”konkreta
utgångspunkter” anges att ”Politiker och personal ska kontinuerligt,
och gärna tillsammans erbjudas utbildning om Barnkonventionen
och dess innebörd”, tas texten ska kontinuerligt bort.
Sidan 3 under samma avsnitt anges att konsekvensbedömningar
ska föregås alla beslut om påverkan barn och ungdomar. Kravet
skall omfatta alla nivåer i den kommunala verksamheten. Ändra ska
till bör. Nordanstigs kommun har inte resurser att leva upp till att
alltid ta fram sådana konsekvensbedömningar.
Sidan 5, avsnitt ”Samverkan och samordning” och ”Konkreta
konsekvenser” anges i första punkten att program för lokalt barnoch ungdomsarbete ska tillskapas i varje kommun, kan formuleras
som ett nämndsmål (arbetsutskottets protokoll § 141/2008).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Anta förvaltningscheferna Mats Collin och AnnKristine Elvfendals
förslag till yttrande som svar på revisionsrapporten Gemensamma
utgångspunkter för arbete med barn och ungdomar 0 till 18 år mellan
landstinget och kommunerna i Gävleborgs län.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta dokumentet Gemensamma utgångspunkter för arbetet med barn
och ungdomar 0-18 år mellan landstinget och kommunerna i
Gävleborgs län, med följande ändringar:
Sidan 2: under avsnitt ”Barnkonventionen” och ”konkreta
utgångspunkter” anges att ”Politiker och personal ska kontinuerligt, och
gärna tillsammans erbjudas utbildning om Barnkonventionen och dess
innebörd”, tas ordet kontinuerligt bort.
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FORTS. ÄRENDE 8
Sidan 3 under samma avsnitt anges att konsekvensbedömningar ska
föregås alla beslut om påverkan barn och ungdomar. Kravet skall
omfatta alla nivåer i den kommunala verksamheten. Ändra ska till bör.
Nordanstigs kommun har inte resurser att leva upp till att alltid ta fram
sådana konsekvensbedömningar.
Sidan 5, avsnitt ”Samverkan och samordning” och ”Konkreta
konsekvenser” anges i första punkten att program för lokalt barn- och
ungdomsarbete ska tillskapas i varje kommun, kan formuleras som ett
nämndsmål.

ÄRENDE 9
Avsägelse från politiskt uppdrag i utbildnings- och
kulturnämnden. Nyval.
Nils Olov Sundström (kd) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
utbildnings- och kulturnämnden.
Fullmäktige har att välja ny ersättare för återstoden av mandatperioden
2007-2010.

ÄRENDE 10
Avsägelse från politiskt uppdrag i omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden.
Maria Karström (kd) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.
Fullmäktige har att välja ny ersättare för återstoden av mandatperioden
2007-2010.

ÄRENDE 11
Motion om strukturförändringar inom skolorganisationen.
Carina Malmborg (v) och Charlotte Klötz (fp) har lämnat en motion om
strukturförändringar inom skolorganisationen i Nordanstigs kommun.
De föreslår att fullmäktige omedelbart tar initiativ till långsiktig plan för
en omstrukturering av skolorganisationen med syfte att minska
lokalkostnaderna så att kvalitén i skolan kan upprätthållas samt att man
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FORTS. ÄRENDE 11
i detta arbete tar till sig synpunkter från skolchef, rektorer och övrig
personal i verksamheten.
Historik
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 15/2008).
Arbetsutskottet beslutar remittera ärendet till utbildnings- och
kulturnämnden för yttrande (arbetsutskottets protokoll § 48/2008).
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 58/2008).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige bifaller motionen samt att
motionen därmed är besvarad (arbetsutskottets protokoll
§ 88/2008).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bifalla motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 12
Motion om fler mikrofoner i fullmäktigesalen.
Ove Wallberg (m) har lämnat en motion där han föreslår att kommunen
installerar mikrofoner, så att minst en mikrofon per två
fullmäktigeledamöter finns i fullmäktigesalen.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktiges ordförande Yvonne Kardell föreslår att motionen
avslås då fullmäktiges presidium i dagsläget föredrar att fullmäktige
använder talarstolarna när de begär ordet ( Yvonne Kardells
yttrande 2008-05-27).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen med
motiveringen att fullmäktiges presidium i dagsläget föredrar att
fullmäktige använder talarstolarna när de begär ordet. Motionen är
därmed besvarad (arbetsutskottets protokoll § 148/2008).
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FORTS. ÄRENDE 12
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och
arbetsutskottets förslag och finner arbetsutskottets förslag antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder avslag på motionen röstar Ja.
Den som stöder bifall till motionen röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster för avslag på motionen mot fem Nej-röster för bifall
till motionen beslutar kommunstyrelsen att föreslår avslag på motionen
(se omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen med motiveringen att fullmäktiges presidium i
dagsläget föredrar att fullmäktige använder talarstolarna när de
begär ordet.
2. Motionen är därmed besvarad.
Reservation
Ove Wallberg (m) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 13
Motion om byggbar industrimark efter E4:an.
Börje Lindblom (fp) har lämnat en motion om byggbar industrimark
efter E4:an i Gnarp där han föreslår att kommunen utreder
markbehoven och förutsättningar eller möjligheter för företag att
etablera sig i Nordanstigs kommun.
Historik
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsens för
beredning (fullmäktiges protokoll § 33/2006).
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FORTS. ÄRENDE 13
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Thord Wannberg och näringslivschef Anders Nordén
föreslår följande yttrande som svar på motionen:
Kommunen har idag industrimark för exploatering i Harmånger,
några få tomter i norra delen av Gnarp, Bergsjö, Strömsbruk,
Hassela, Stocka och Ilsbo. Behovet av ytterligare industrimark i
attraktiva lägen bör utredas. Motionärens förslag om planering av
industrimark efter E4, som har ett attraktivt läge, bör ingå i
utredningen.
Motionen är därmed besvarad (Thord Wannberg och Anders
Nordéns tjänsteutlåtande 2008-05-27).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar följande som svar på
motionen: Kommunen har idag industrimark för exploatering i
Harmånger, några få tomter i norra delen av Gnarp, Bergsjö,
Strömsbruk, Hassela, Stocka och Ilsbo. Behovet av ytterligare
industrimark i attraktiva lägen bör utredas. Motionärens förslag om
planering av industrimark efter E4, som har ett attraktivt läge, bör
ingå i utredningen. Motionen är därmed besvarad (arbetsutskottets
protokoll § 149/2008).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ove Wallberg (m) yrkar att motionen ska anses beviljad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons och Ove
Wallbergs yrkanden och finner Sven-Åke Erikssons yrkande antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande som svar på motionen:
Kommunen har idag industrimark för exploatering i Harmånger,
några få tomter i norra delen av Gnarp, Bergsjö, Strömsbruk,
Hassela, Stocka och Ilsbo. Behovet av ytterligare industrimark i
attraktiva lägen bör utredas. Motionärens förslag om planering av
industrimark efter E4, som har ett attraktivt läge, bör ingå i
utredningen.
2. Motionen är därmed besvarad.
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ÄRENDE 14
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
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna redovisning
av ej avslutade motioner (arbetsutskottets protokoll § 93/2008).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisning av ej avslutade motioner.

ÄRENDE 15
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen rapporterar om ej
verkställda beslut inom äldreomsorgen, handikappomsorgen och
individ- och familjeomsorgen, som är äldre än tre månader.
ÄO:
Tre ärenden gällande permanenta boenden.
IFO:
Fyra ärenden gällande kontaktfamilj till barn.
Två ärenden gällande kontaktperson till barn.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige lägger delgivningen till
handlingarna (arbetsutskottets protokoll § 144/2008).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Lägga delgivningen till handlingarna.

