NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 4 februari 2008 kl. 19:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Information om ny förvaltningsorganisation.

4.

Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot
olyckor.

5.

Handikappolitiskt program.

6.

Försäljning av del av fastigheten Kyrkbacken 1:16 i
Hassela.

7.

Försäljning av fastigheten Bergsjö-Kyrkby 11:8 i
Bergsjö.

8.

Förslag till revidering av Ägardirektiv för
X-Trafik AB.

9.

Förslag till ändringar i Hälsingerådets stadgar.

10.

Motion – Heltid en rättighet – deltid en möjlighet.

11.

Motion om fritids- och kulturbuss.

12.

Avsägelse från politiskt uppdrag som ledamot i
utbildnings- och kulturnämnden. Nyval.
Thomas von Wachenfeldt (c)

13.

Avsägelse från politiskt uppdrag som ledamot i
utbildnings- och kulturnämnden. Nyval.
Ove Wallberg (m)

14.

Begäran om ny sammanräkning till fullmäktige
samt nyval av ersättare i kommunstyrelsen.

15.

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.

16.

Anmälan av inkommen motion.
Närradion direktsänder sammanträdet via internet
www.radionordanstig.com
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Om du har frågor om ärenden eller bilagor kontakta Eva
Engström, tfn 0652-36103 eller e-post
eva.engstrom@nordanstig.se
Yvonne Kardell
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets
justering.
Förslag på justerare: Stig Hogebrandt (c) och Petra Frelin Dahlgren (m).

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 ny förvaltningsorganisation.
Under budgetarbetet inför budget 2008 framkom ett förslag till
organisationsförändring som innefattar en driftsnämnd och en
förvaltning. Förslaget innebär att kommunstyrelsens uppgift renodlas till
att leda, styra och följa upp kommunens verksamheter.
Kommunstyrelsen har nu beslutat att inrätta en gemensam
driftsförvaltning (kommunstyrelsens sammanträde 2008-01-17).
Kommunchef Thord Wannberg informerar.

ÄRENDE 4
Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor.
Norrhälsinge Räddningstjänst har upprättat ett förslag till
handlingsprogram för olycksförebyggande verksamhet och
räddningstjänst. Båda delarna gäller för Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner under mandatperioden 2007-2010.
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FORTS. ÄRENDE 4
Beslutsunderlag
1. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår att fullmäktige
i Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner fastställer förslaget
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till
Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor för
Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner (arbetsutskottets protokoll
§ 187/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor
för Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner.

ÄRENDE 5
Handikappolitiskt program.
De kommunala handikappråden i Nordanstigs och Hudiksvall har via
en arbetsgrupp utarbetat ett förslag till handikappolitiskt program för
Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till Handikappolitiskt
program för Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner (arbetsutskottets
protokoll § 188/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till Handikappolitiskt program för Nordanstigs och
Hudiksvalls kommuner.

ÄRENDE 6
Försäljning av del av fastigheten Kyrkbacken 1:16 i Hassela.
Torbjörn Jonsson, Hassela, ansöker hos kommunen om att få köpa
mark i anslutning till sitt verkstadsområde.
Ansökan gäller del av Kyrkbacken 1:16 i Hassela.
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FORTS. ÄRENDE 6
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja del av fastigheten Kyrkbacken 1:16 i Hassela enligt bif. karta
till Torbjörn Jonsson, Hassela.
2. Godkänna upprättade köpehandlingar.
3. Köpesummen fastställs till 120 000 kronor.
4. Kostnaden för fastighetsreglering regleras mellan parterna.
5. Kostnader för detaljplanering av området bekostas av Nordanstigs
kommun.
6. Köpet gäller under förutsättning av att köpehandlingar är upprättade
även för Nordanbro 10:1 och 10:2 samt del av Nordanbro 6:1.
7. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna

ÄRENDE 7
Försäljning av fastigheten Bergsjö-Kyrkby 11:8 i Bergsjö.
Bergsjö Svets & Rep, Bergsjö, önskar köpa mark på del av fastigheten
Bergsjö-Kyrkby 11:8 beläget på industriområdet Svanbacken.
Avsikten med markförvärvet är att sökanden avser att uppföra en
verkstadsbyggnad.
Beslutsunderlag
1. Teknisk samordnare Göran Norling föreslår att kommunen säljer del
av Bergsjö-Kyrkby 11:8 enligt bif. karta till Bergsjö Svets & Rep, c/o
Mats Persson, Lillbodarna 46 A, 820 70 Bergsjö.
Köpesummen fastställs till 100 000 kronor (Etthundratusenkronor).
Kommunen står för kostnaden av avstyckning av tomten enligt
fastställd detaljplan (Göran Norlings tjänsteutlåtande 2007-11-14).
2. Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet med uppdrag att
presentera kommunens kostnader för avstyckning av fastigheten
(arbetsutskottets protokoll § 191/2007).
3. Arbetsutskottet beslutar uppdra till Göran Norling att avstycka
fastigheten så att det ges möjlighet att i framtiden ansluta en avfart
till Bergsjövägen (arbetsutskottets protokoll § 213/2007).
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FORTS. ÄRENDE 7
4. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av
fastigheten Bergsjö-Kyrkby 11:8 enligt bif. karta till Bergsjö Svets &
Rep, c/o Mats Persson, Lillbodarna 46 A, 820 70 Bergsjö.
Godkänna upprättade köpehandlingar. Köpesummen fastställs till
100 000 kronor (Etthundratusenkronor). Kommunen står för
kostnaden av avstyckning av tomten enligt fastställd detaljplan.
Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna
(arbetsutskottets protokoll § 213/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja del av fastigheten Bergsjö-Kyrkby 11:8 enligt bif. karta till
Bergsjö Svets & Rep, c/o Mats Persson, Lillbodarna 46 A, 820 70
Bergsjö.
2. Godkänna upprättade köpehandlingar.
3. Köpesummen fastställs till 100 000 kronor (Etthundratusenkronor).
4. Kommunen står för kostnaden av avstyckning av tomten enligt
fastställd detaljplan.
5. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

ÄRENDE 8
Förslag till revidering av Ägardirektiv för X-Trafik AB.
Kollektivtrafikberedningen har initierat en revidering av ägardirektivet
för X-Trafik AB. Revideringen innebär en tilläggspunkt, 6, som avser
informationsplikt vid väsentliga förändringar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar lägga till följande punkt i
ägardirektivet för X-Trafik AB: 6. Informationsplikt vid väsentliga
förändringar. Inriktnings- och policyfrågor av väsentlig art skall
kommuniceras i ägarsamråd innan beslut fattas i bolaget
(arbetsutskottets protokoll § 686/2007).
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FORTS. ÄRENDE 8
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Lägga till följande punkt i ägardirektivet för X-Trafik AB:
6. Informationsplikt vid väsentliga förändringar
Inriktnings- och policyfrågor av väsentlig art skall kommuniceras i
ägarsamråd innan beslut fattas i bolaget.

ÄRENDE 9
Förslag till ändringar i Hälsingerådets stadgar.
Hälsingerådet har utarbetat ett förslag till ändringar i stadgarna enligt
följande:
§4
Andra styckets andra mening ”Dessa väljas av kommunfullmäktige,
varav en ledamot ska vara kommunstyrelsens ordförande” förlängs:
Dessa väljs av kommunfullmäktige, varav en ledamot ska vara
kommunstyrelsens ordförande, den andre ledamoten ska representera
opposition en i kommunen.
Paragrafen utökas med: Samtliga partier som innehar
fullmäktigeplatser i Hälsingland ska ha en insynsplats i rådet. Varje
parti ansvarar för att utnämna sin representant.
§6
Första meningen ”Ersättare har närvaro- och yttranderätt endast då
denne tjänstgör” ersätts med: Ersättare har närvaro- och yttranderätt.
Beslutsunderlag
Hälsingerådet överlämnar förslaget till hälsingekommunernas
fullmäktige (Hälsingerådets protokoll § 47/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande ändringar i Hälsingerådets stadgar:
§4
Andra styckets andra mening ”Dessa väljas av kommunfullmäktige,
varav en ledamot ska vara kommunstyrelsens ordförande” förlängs:
Dessa väljs av kommunfullmäktige, varav en ledamot ska vara
kommunstyrelsens ordförande, den andre ledamoten ska representera
opposition en i kommunen.
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FORTS. ÄRENDE 9
Paragrafen utökas med: Samtliga partier som innehar
fullmäktigeplatser i Hälsingland ska ha en insynsplats i rådet. Varje
parti ansvarar för att utnämna sin representant.
§6
Första meningen ”Ersättare har närvaro- och yttranderätt endast då
denne tjänstgör” ersätts med: Ersättare har närvaro- och yttranderätt.

ÄRENDE 10
Motion – Heltid en rättighet – deltid en möjlighet.
Monica Olsson (s) har inkommit med en motion där hon föreslår att
heltid ska vara grundsysselsättningsgrad för kommunens anställda
samt att alla erbjuds möjlighet att välja sysselsättningsgrad två gånger
per år.
Historik
Fullmäktiges beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 35/2007).
Beslutsunderlag
1. Personalchef Jan Nilsson lämnar följande yttrande över motionen:
Målsättningen om att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad
står fast, och att man vid nyrekrytering alltid undersöker
möjligheterna att tillgodose arbetstagares önskemål såsom avtalet
föreskriver. Inför kommande personalförsörjningsplanering bör
också frågan beaktas, med tanke på framtida pensionsavgångar
och organisationsförändringar. Med detta yttrande föreslår att
motionen avslås (Jan Nilssons tjänsteutlåtande 2007-11-12).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen med
hänvisning till personalchef Jan Nilssons yttrande samt att motionen
därmed är besvarad (arbetsutskottets protokoll § 200/2007).
Yrkanden
Monica Olsson (s) med flera yrkar bifall till motionen.
Håkan Larsson (m) med flera yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons och Håkan
Larssons yrkanden och finner Håkan Larssons yrkande antaget.
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FORTS. ÄRENDE 10
Omröstning begärs. Kommunstyrelsens godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Ja.
Den som stöder Monica Olssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med fyra Ja-röster för Håkan Larssons yrkande mot åtta Nej-röster för
Monica Olssons yrkande antar kommunstyrelsen Monica Olssons
yrkande. En ledamot avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bifalla motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 11
Motion om fritids- och kulturbuss.
Carina Malmborg (v) har inkommit med en motion där hon föreslår att
kommunen inrättar en fritids- och kulturbuss för att öka tillgängligheten
för kommunens invånare att ta del i de olika evenemang som
anordnas.
Historik
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 17/2007).
Beslutsunderlag
1. Trafikgruppen föreslår att en ungdomsbuss skulle kunna
upphandlas för fem arrangemang per år, på olika orter i kommunen,
då i första hand Ungdomsrådet är med som arrangör. Kostnaden för
denna skulle kunna delas mellan berörda nämnder (trafikgruppens
förslag).
2. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar att som svar på motionen
föreslår fullmäktige att en ungdomsbuss skulle kunna upphandlas
för fem arrangemang per år, på olika orter i kommunen, då i första
hand Ungdomsrådet är med som arrangör, Kostanden för denna
skulle kunna delas mellan berörda nämnder. Man ska sedan
utvärdera resultat för att eventuellt utöka med liknande trafik
kommande år (utbildnings- och kulturnämndens protokoll
§ 153/2007).
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FORTS. ÄRENDE 11
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige anser motionen bifallen då
medel för ungdomsbuss finns med i kommunstyrelsens
trafikbeställning inför trafikåret 2008-2009. Motionen är därmed
besvarad (arbetsutskottets protokoll § 197/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anse motionen beviljad då medel för ungdomsbuss finns med i
kommunstyrelsens trafikbeställning inför trafikåret 2008-2009.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 12
Avsägelse från politiskt uppdrag som ledamot i utbildnings- och
kulturnämnden. Nyval.
Thomas von Wachenfeldt (c) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
utbildnings- och kulturnämnden.
Fullmäktige har att godkänna Thomas von Wachenfeldts avsägelse
från sitt uppdrag samt att välja ny ledamot för återstoden av
mandatperioden 2007-2010.

ÄRENDE 13
Avsägelse från politiskt uppdrag som ledamot i utbildnings- och
kulturnämnden. Nyval.
Ove Wallberg (m) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
utbildnings- och kulturnämnden.
Fullmäktige har att godkänna Ove Wallbergs avsägelse från sitt
uppdrag samt att välja ny ledamot för återstoden av mandatperioden
2007-2010.
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ÄRENDE 14
Begäran om ny sammanräkning till fullmäktige samt nyval av
ersättare i kommunstyrelsen.
Fullmäktige har att begära sammanräkning hos Länsstyrelsen för att
utse ny ledamot i fullmäktige för centerpartiet, efter avlidna Britt-Inger
Olsson-Mangseth (c), för återstoden av mandatperioden 2007-2010.
Fullmäktige har även att välja ny ersättare i kommunstyrelsen samt ny
ersättare i Stiftelsen Nordanstigs Bostäder.

ÄRENDE 15
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Rapportering enligt 16 kap 6 f § SoL av ej verkställda beslut enligt 4
kap 1 § SoL i Nordanstigs kommun, per 2007-09-30 för ÄO, HO, IFO
(Länsstyrelsens dnr: 701-12128-07):
ÄO = 16 ärenden, ej verkställda beslut angående permanent bostad
(varav i dagsläget sex ärenden är verkställda).
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige lägger delgivningarna till
handlingarna.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Lägga delgivningen till handlingarna

ÄRENDE 16
Anmälan av inkommen motion.
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
i detta arbete tar till sig synpunkter från skolchef, rektorer och övrig
personal i verksamheten.
Förslag till beslut
Fullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för beredning.

