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10.
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Motion om motorvärmare vid järnvägsstationen i
Gnarp.

12.

Motion om hastighetsbegränsning i Röstbacken,
Gnarp.

13.

Motion om bibliotekstjänsterna.

14.

Avsägelse från politiskt uppdrag som ersättare i
fullmäktige. Yngve Nilsson (s)

15.

Delgivning.

Närradion direktsänder sammanträdet via internet
www.radionordanstig.com
Fullmäktige kommer att fotograferas i samband med
sammanträdet.
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Yvonne Kardell
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets
justering.
Förslag på justerare: Börje Lindblom (fp) och Britt Sjöberg (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
Interpellation om kommunens tillgänglighet 2010.
Charlotte Klötz (fp) har lämnat en interpellation till omsorgs- och
arbetsmarkandsnämndens ordförande Sven-Åke Eriksson (c) där hon
frågar om vår kommun kommer att vara tillgänglig för alla med
funktionshinder 2010, då målen i den nationella handlingsplanen ”Från
patient till medborgare” ska vara uppfyllda.

ÄRENDE 4
Delårsbokslut 2 per augusti 2007.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2007-08-31 med
koncernredovisning samt helårsprognos.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Nämnderna visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot budget:
Kommunstyrelsen
inkl affärsdrivande verksamheter
- 817 tkr
Utbildning & Kultur
- 6 860 tkr
Omsorg & Arbetsmarknad
- 3 953 tkr
Kommunchef Thord Wannberg och utbildnings- och kulturchef Berndt
Nordberg föredrar förslag till åtgärdsplaner.
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FORTS. ÄRENDE 4
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
godkänner delårsbokslut per 2007-08-31 med koncernredovisning samt
helårsprognos.
Föreslå åtgärdsplaner för hur de befarade underskotten hanteras för
avgörande i fullmäktige. Vid behov uppdra till nämnderna att redovisa
kompletteringar till åtgärdsplanerna till kommunstyrelsen (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2007-10-02).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att ledningsgruppen får i uppdrag att på
kommunstyrelsens arbetsutskott 25 oktober 2007 presentera ett förslag
som sänker förvaltningarnas kostnader för 2007 och anpassa
verksamheterna till 2008 års budgetförutsättningar på 405 mkr.
Ove Wallberg (m) yrkar att alla nya tillsvidareanställningar skall
godkännas i arbetsutskottet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons och Ove
Wallbergs yrkanden och finner dem antagna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till ledningsgruppen att på kommunstyrelsens arbetsutskott
25 oktober 2007 presentera ett förslag som sänker förvaltningarnas
kostnader för 2007 och anpassa verksamheterna till 2008 års
budgetförutsättningar på 405 mkr.
2. Alla nya tillsvidareanställningar skall godkännas i
kommunstyrelsens arbetsutskott.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna delårsbokslut 2 per 31 augusti 2007 med
koncernredovisning samt helårsprognos.
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ÄRENDE 5
Höjd taxa för lunchrätt och middagsmatlådor.
Kommunstyrelsen har uppdragit till arbetsutskottet att bereda
kostnaden för lunchrätt som serveras till externa gäster vid kommunens
matsalar samt middagsmatlådor till hemtjänsten.
Beslutsunderlag
1. Kost- och städchef Elisabeth Engberg föreslår en höjning av
lunchpriset för externa gäster med 10 kronor till 65 kronor.
Prisreducering för de som köper kuponghäften innehållande 10
kuponger för 550 kronor. Kuponghäftena skall enbart säljas till de
äldre gästerna (pensionärer) som regelbundet besöker
servicehusens lunchserveringar.
Höjning av priset till 45 kronor på middagslådorna till hemtjänsten.
Prisreducering till 35 kronor för middagslådan om man har behov av
både lunch och middagslåda samma dag (helpension), totalpris 80
kronor (Elisabeth Engbergs tjänsteutlåtande 2007-09-12).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige höjer lunchpriset för externa
gäster med 10 kronor till 65 kronor.
Prisreducering för de som köper kuponghäften innehållande 10
kuponger för 550 kronor. Kuponghäftena skall enbart säljas till de
äldre gästerna (pensionärer) som regelbundet besöker
servicehusens lunchserveringar.
Höjning av priset till 45 kronor på middagslådorna till hemtjänsten.
Prisreducering till 35 kronor för middagslådan om man har behov av
både lunch och middagslåda samma dag (helpension), totalpris 80
kronor.
Priserna gäller från och med 1 december 2007 (arbetsutskottets
protokoll § 139/2007).
Yrkanden
Monica Olsson (s) yrkar att alla ålderspensionärer ska få köpa
kuponghäften innehållande 10 kuponger för 550 kronor.
Håkan Larsson (m) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag med
ändringen att priserna ska gälla från och med 1 november 2007.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons och Håkan
Larssons yrkanden enligt arbetsutskottet och finner Monica Olssons
yrkade antaget samt Håkan Larssons ändringsyrkande om nytt datum
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 5
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Höja lunchpriset för externa gäster med 10 kronor till 65 kronor.
2. Prisreducering för ålderspensionärer som köper kuponghäften
innehållande 10 kuponger för 550 kronor.
3. Höjning av priset till 45 kronor på middagslådorna till hemtjänsten.
4. Prisreducering till 35 kronor för middagslådan om man har behov av
både lunch och middagslåda samma dag (helpension), totalpris 80
kronor.
5. Priserna gäller från och med 1 november 2007.

ÄRENDE 6
Årsredovisning 2006 för kommunstyrelsens fonder.
Årsredovisning har upprättats för 2006 års verksamhet i Nordanstigs
kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond. Revisionen har granskat redovisningen. Inga
anmärkningar har lämnats.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning för
2006 för Stiftelsen Per och Anna Sundins Stipendiefond, Stiftelsen
Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof Schönströms minnesfond
samt beviljar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006
som ansvariga för Stiftelsen Per och Anna Sundins Stipendiefond,
Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof Schönströms
minnesfond (arbetsutskottets protokoll § 132/2007).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag, att Thord
Wannberg får i uppdrag att utreda om fondernas regler kan revideras
samt att bidrag ur näringslivsfonden tills vidare ska stoppas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 6
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till kommunchef Thord Wannberg att utreda om fondernas
regler kan revideras. Rapport till kommunstyrelsen senast 31
december 2007.
2. Stoppa utbetalning av bidrag ur näringslivsfonden tills vidare.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna årsredovisning för 2006 för Stiftelsen Per och Anna
Sundins Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt
Per Olof Schönströms minnesfond.
2. Bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006
som ansvariga för Stiftelsen Per och Anna Sundins Stipendiefond,
Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof Schönströms
minnesfond.

ÄRENDE 7
Årsredovisning 2006 för Kommunalförbundet SAM.
Kommunalförbundet Sam har lämnat årsredovisning för år 2006 för
godkännande.
Revisorerna har granskat Kommunalförbundet SAM:s verksamhet och
tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet samt att
årsredovisningen för 2006 godkänns.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beviljar förbundsdirektionen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006. Godkänna årsredovisning
2006 för Kommunalförbundet SAM (arbetsutskottets protokoll
§ 160/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2006.
Godkänna årsredovisning 2006 för Kommunalförbundet SAM.
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ÄRENDE 8
Tilläggsavtal till överenskommelse om mottagande av flyktingar
och andra skyddsbehövande.
Migrationsverket har inkommit med förslag till tillägg till
överenskommelsen mellan Migrationsverket och Nordanstigs kommun
om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande.
Kommuner som redan har en överenskommelse om att ta emot
flyktingar och andra skyddsbehövande får genom detta tillägg rätt till
extra ersättning enligt 1 § förordning (2007:662) om extra ersättning till
kommuner 2007-2009 för att påskynda utlänningars etablering på
arbetsmarknaden.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och arbetsmarkandsnämnden föreslår att
kommunstyrelsen tecknar avtal, tillägg till överenskommelse om
mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande (omsorgsoch arbetsmarknadsnämndens protokoll § 129/2007).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar tillägg till
överenskommelse mellan Migrationsverket och Nordanstigs
kommun om mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande
(arbetsutskottets protokoll § 155/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta tillägg till överenskommelse mellan Migrationsverket och
Nordanstigs kommun om mottagande av flyktingar och andra
skyddsbehövande.

ÄRENDE 9
Ändring av förbundsordning för Regionförbundet Gävleborg.
Regionförbundet Gävleborg har bedrivit sin verksamhet sedan
1 januari 2007. Vid uppbyggnaden av den nya organisationen har vissa
behov av justeringar uppkommit. Regionstyrelsen har utarbetat ett
förslag till ändringar i förbundsordningen och överlämnar dessa till
medlemmarna för godkännande.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
ändringar i Region Gävleborgs förbundsordning §§ 5.8, 8, 11 och 14
(arbetsutskottets protokoll § 146/2007).
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FORTS. ÄRENDE 9
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar, i § 14, att närvarande, icke tjänstgörande
ersättare ska erhålla ett reducerat arvode.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottet förslag gällande
§§ 5.8, 8 och 11 och finner dem antagna.
Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsutskottets förslag och
Ove Wallbergs yrkande gällande § 14 och finner arbetsutskottets
förslag antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar Ja.
Den som stöder Ove Wallbergs yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster för arbetsutskottets förslag mot tre Nej-röster för Ove
Wallbergs yrkande antar kommunstyrelsen arbetsutskottets förslag.
Två ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till ändringar i Region Gävleborgs förbundsordning §§ 5.8,
8, 11 och 14.

ÄRENDE 10
Motion om gatlysen i Ilsbo.
Sven-Åke Eriksson (c) lämnar en motion där han föreslår att
kommunen bygger tre nya gatulysen efter Bergsjövägen i Ilsbo mellan
Västtjärsvägen och Sörbyvägen.
Historik
Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsens för
beredning (fullmäktiges protokoll § 67/2005).
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FORTS. ÄRENDE 10
Beslutsunderlag
1. Teknik och Produktion föreslår att utbyggnad av tre gatulysen utförs
under 2008 (Kaj Engströms tjänsteutlåtande 2006-12-04).
2. Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet för att utarbeta
förslag till principer för behandling av belysningsärenden
(arbetsutskottets protokoll § 32/2006).
3. Trafiksamordnare Hans Jansson föreslår grundprinciper vid
övertagande av tillkommande nya belysningsanläggningar inom
kommunen (Hans Janssons tjänsteutlåtande 2007-02-01).
4. Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet för komplettering med
förslag till svar på motionen (arbetsutskottets protokoll § 16/2007).
5. Hans Jansson, handläggare vägar och belysning, föreslår att
kommunen bygger tre nya gatlysen av typ högtrycksnatrium 50 W.
Arbetet föreslås utföras av kommunens driftentreprenör Fortum
Service Belysning AB till en kostnad av 40 tkr (Hans Janssons
tjänsteutlåtande 2007-09-05).
6. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige bifaller motionen, kommunen
bygger tre nya gatlysen av typ högtrycksnatrium 50 W. Arbetet
föreslås utföras av kommunens driftentreprenör Fortum Service
Belysning AB till en kostnad av 40 tkr samt att motionen därmed är
besvarad (arbetsutskottets protokoll § 141/2007).
Yrkanden
Håkan Larsson (m) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och
arbetsutskottets förslag och finner arbetsutskottets förslag antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar Ja.
Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med en Ja-röst för arbetsutskottets förslag mot sex Nej-röster för
Håkan Larssons avslagsyrkande antar kommunstyrelsen Håkan
Larssons avslagsyrkande. Fem ledamöter avstod från att rösta (se
omröstningsbilaga).

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2007-10-17

11 (11)

FORTS. ÄRENDE 10
Yrkanden
Ove Wallberg (m) yrkar att kommunen ansöker hos Vägverket om de
kan bygga tre nya gatulysen efter Bergsjövägen i Ilsbo mellan
Västtjärsvägen och Sörbyvägen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Ansöka hos Vägverket att de bygger tre nya gatlysen efter
Bergsjövägen i Ilsbo mellan Västtjärsvägen och Sörbyvägen.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.
Sven-Åke Eriksson avstår från att delta i överläggningarna och
beslutet.

ÄRENDE 11
Motion om motorvärmare vid järnvägsstationen i Gnarp.
Monica Olsson (s), Katarina Bylin (s) och Dick Lindkvist (s) har lämnat
en motion om motorvärmare vid järnvägsstationen i Gnarp. De föreslår
att kommunen sätter upp/hyr ut ett antal motorvärmare på parkeringen.
Beslutsunderlag
1. Hans Jansson har utarbetat en kostnadskalkyl för byggnation av 10
st dubbeluttag, sk smarta motorvärmare samt förberedning för
ytterligare 10 dubbeluttag. Beräknad kostnad är 150 tkr (Hans
Janssons tjänsteutlåtande 2007-09-10).
2. Kommunstyrelsen beslutar installera 10 dubbeluttag på parkeringen
vid Gnarps järnvägsstation som allmänheten kan hyra. Medel för
projektet, 150 tkr, omfördelas från beviljande investeringsmedel
2007 för bredband. Uppdra till ledningskontoret att föreslå taxa för
hyra av motorvärmare (kommunstyrelsens protokoll § 196/2007).
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FORTS. ÄRENDE 11
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige bifaller motionen samt att
motionen därmed är besvarad (arbetsutskottets protokoll
§ 143/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bifalla motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 12
Motion om hastighetsbegränsning i Röstbacken, Gnarp.
Börje Lindblom (fp) har lämnat en motion om hastighetsbegränsning på
vägsträcka i Gnarp där han föreslår att kommunen undersöker
möjligheten till hastighetsbegränsning till 70 km/h vid Röstbacken efter
E4:an i Gnarp.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen samt att
motionen därmed är besvarad (arbetsutskottets protokoll § 142/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 13
Motion om bibliotekstjänsterna.
Annelee Larsson (s) har lämnat en motion om bibliotekstjänster där
hon bland annat föreslår att fullmäktige får en redogörelse av
bibliotekschefen om bibliotekssystemet och vad förändringen
kostat/sparat kommunen.
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FORTS. ÄRENDE 13
Beslutsunderlag
1. Bibliotekschef Lena Gräntzs uppfattning är att bibliotekssamarbetet
är en bra åtgärd för att ge medborgarna i Nordanstig ett större
medieutbud och bättre service till lägre kostnad för kommunen
(Lena Gräntz tjänsteutlåtande 2007-07-31).
2. Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg föreslår att
bibliotekschefens yttrande gäller som utbildnings- och
kulturnämndens förslag till kommunstyrelsen (Berndt Nordbergs
tjänsteutlåtande 2007-08-06).
3. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att bibliotekschefens
yttrande gäller som nämndens förslag till kommunstyrelsen
(utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 109/2007).
Yrkanden
Annelee Larsson (s) yrkar att reservationer av böcker som finns på
biblioteken i kommunen ska vara avgiftsfria.
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Annelee Larssons och Sven-Åke
Erikssons yrkanden och finner Sven-Åke Erikssons yrkande antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta utbildnings- och kulturnämndens förslag till yttrande över
motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.
Reservation
Annelee Larsson (s) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 14
Avsägelse från politiskt uppdrag som ersättare i fullmäktige.
Yngve Nilsson (s) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna avsägelse samt hos Länsstyrelsen
begära ny sammanräkning för socialdemokraterna.
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ÄRENDE 15
Delgivning.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat delge fullmäktige
rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL gällande äldreomsorgen,
handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen per 2007-06-30.
Individ- och familjeomsorgen: Fyra ärenden, ej verkställda beslut enligt
SoL.
Äldreomsorgen: Sju ärenden, ej verkställda beslut angående
permanent bostad.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige lägger delgivningen till
handlingarna (arbetsutskottets protokoll § 134/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Lägga delgivningen till handlingarna.

