NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 28 maj 2012 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Direktivdiskussion fullmäktiges mål 2013.

4.

Kommunalisering av hemsjukvården.

5.

Årsredovisning 2011 för Hälsingerådet.

6.

Motion om byggbar mark i Gnarp.

7.

Motion om adjungerad ledamot i styrelsen för
Nordanstig Vatten AB.

8.

Motion om långsiktig plan för Nordanstig
Vatten AB.

9.

Motion om lågenergilampor.

10.

Redovisning av ej avslutade motioner.

11.

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen.

12.

Avsägelse från politiskt uppdrag och nyval i
Nordanstigs Fjärrvärme AB, Anders Engström (S).
Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Stig Jonsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Petra Modée (V) och Jan-Ola Hall (SD).

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
Direktivdiskussion fullmäktiges mål 2013.
Beredningsgruppen för mål och budget har överlämnat ett
grundmaterial för fullmäktiges mål 2013.
Budgetutskott har påbörjat arbetet med att utarbeta förslag till
fullmäktiges mål 2013. Avsikten är att målen och ramarna för 2013
kommer till fullmäktige för antagande 25 juni 2012.
Enligt målstyrningsmodellen ska förslaget lämnas till fullmäktige för
direktivdiskussion.
Målberedningsgruppens förslag:
Förslag till fullmäktiges mål 2013.
Målberedningsgruppens direktiv till budgetutskottet är att fullmäktiges
mål för 2012 även ska gälla för 2013.
1. Barn och unga
Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda
möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.
2. Näringsliv arbetsmarknad
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet att utvecklas
i kommunen förbättras.
3. Trygg medborgare
Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.
4. Boendemiljö och kommunikation
Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.
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ÄRENDE 4
Kommunalisering av hemsjukvården.
Fullmäktige beslutade i § 25/2012 att överta ansvaret för
hemsjukvården på primärvårdsnivå för personer över 18 år från och
med 2013. Beslutet förutsätter att alla kommuner i Gävleborgs län
beslutar lika.
Utöver den bland länets kommuner gemensamma
beslutsformuleringen har fullmäktige i Nordanstigs kommun beslutat
om ytterligare två punkter om en mellankommunal utjämningsmodell
och en överenskommelse om att ett specifikt avtal om
sjukvårdsinsatser i hemmet ska kvarstå inom landstingets
ansvarsområde.
Monica Olsson (S) föredrar ärendet och informerar om att arbetet med
en mellankommunal utjämningsmodell pågår i regionens arbetsgrupp
samt att förhandlingar har inletts med Landstinget Gävleborg när det
gäller ett specifikt vårdavtal inom kommunen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
ställningstagande (arbetsutskottets protokoll § 69/2012).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar att punkterna 7 och 8 i fullmäktiges beslut
§ 25/2012 upphävs samt att kommunchef Tommy Staaf får i uppdrag
att slutföra förhandlingarna med Landstinget Gävleborg om vårdavtalet
dnr KL 184/04.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Upphäva följande punkter i fullmäktigs § 25/2012:
7. Beslutet gäller under förutsättning att den utsedda politiska
styrgruppen har redovisat en mellankommunal utjämningsmodell för
kostnadskrävande patienter.
8. När det gäller Nordanstigs kommun begär vi om en skriftlig
överenskommelse mellan landstinget Gävleborg och Nordanstigs
kommun där gällande avtal, Dnr XL 184/04 avseende hälso- och
sjukvårdsinsatser i hemmet upprättat 2004-04-14 kvarstår inom
landstingets ansvarsområde. Detta avtal ingår inte i övertagandet
av hemsjukvården.
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ÄRENDE 5
Årsredovisning 2011 för Hälsingerådet.
Hälsingerådet har sammanställt årsredovisning för 2011 års
verksamhet.
Hälsingerådet visar ett negativt resultat med 48,9 tkr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning 2011 för Hälsingerådet (arbetsutskottets protokoll
§ 68/2012).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2011 för Hälsingerådet.

ÄRENDE 6
Motion om byggbar mark i Gnarp.
Charlotte Klötz (FP), Börje Lindblom (FP) och Ove Wallberg (-) har
inkommit med en motion där de föreslår att fullmäktige beslutar att
kommunen upprättar en byggnadsplan för byggande av hyresbostäder
och egnahemsbostäder i närområdet till nuvarande centrala Gnarp
samt att kommunen även undersöker möjlighet till byggplan för olika
boendeformer som t.ex. radhus, både i Gnarp och på andra orter där
sådana boendeformer inte finns idag.
Beslutsunderlag
1. Ledningskontoret föreslår att motionen kan anses beviljad (Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2012-04-19).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Kommunstyrelsen
har i § 164/2010 beslutat uppdra till samhällsbyggnadskontoret att
upprätta ett förslag till markområde för bostadsbebyggelse och
industrimark i Gnarp. Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har i
§ 1/2011 beslutat uppdra till plan- och byggkontoret att upprätta en
fördjupad översiktsplan för området väster om E4 vid Gnarps södra
infart samt att inarbeta områden för utvecklings av industri, vatten
och avlopp, boende m.m. i översiktsplanen utifrån planerad
ombyggnad av E4 mot Sundsvall. Med dessa beslutade uppdrag
kan motionen anses beviljad. Motionen är därmed besvarad
(arbetsutskottets protokoll § 67/2012).

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-05-15

5 (9)

FORTS. ÄRENDE 6
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar att motionen anses beviljad tas bort.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Kommunstyrelsen har i § 164/2010 beslutat uppdra till
samhällsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till markområde för
bostadsbebyggelse och industrimark i Gnarp.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott har i § 1/2011 beslutat uppdra till
plan- och byggkontoret att upprätta en fördjupad översiktsplan för
området väster om E4 vid Gnarps södra infart samt att inarbeta
områden för utvecklings av industri, vatten och avlopp, boende m.m. i
översiktsplanen utifrån planerad ombyggnad av E4 mot Sundsvall.
Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 7
Motion om adjungerad ledamot i styrelsen för Nordanstig
Vatten AB.
Ove Wallberg (FP), Charlotte Klötz (FP), Stefan Haglund (FP) och
Mona Mikaelsson-Törnblom (FP) har lämnat en motion där de föreslår
att en gemensam representant från alla villaföreningar eller
vägföreningar på orter där kommunen har VA-verksamhetsområden
bereds en plats som adjungerad styrelseledamot i Nordanstig Vattens
styrelse samt att kommunfullmäktige beslutar att bolagsordningen för
Nordanstig Vatten AB kompletteras så att beslut om en adjungerad
ledamot kan förverkligas.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) föreslår att
motionen avslås (Monica Olssons yttrande 2012-04-19).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Insyn och
medbestämmande är viktigt och kan ske på många olika sätt i till
exempel råd, medborgardialoger eller referensgruppen. I
kommunen finns flera olika råd exempelvis pensionärsråd,
ungdomsråd och näringsliv med flera. I råden ingår representanter
från olika intresseorganisationer. I de kommunala bolagsstyrelserna
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FORTS. ÄRENDE 7
har inte intresseorganisationer någon plats. Kommunen har utsett
en styrgrupp för VA-plan och till den styrgruppen kommer det att
finnas en referensgrupp. I referensgruppen ska två representanter
från va-abonnenterna ingå, vilket innebär att de får insyn och
möjlighet att framföra sina synpunkter. Med hänvisning till
ovanstående avslås motionen. Motionen är därmed besvarad
(arbetsutskottets protokoll § 66/2012).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Insyn och medbestämmande är viktigt och kan ske på många olika sätt
i till exempel råd, medborgardialoger eller referensgruppen. I
kommunen finns flera olika råd exempelvis pensionärsråd, ungdomsråd
och näringsliv med flera. I råden ingår representanter från olika
intresseorganisationer. I de kommunala bolagsstyrelserna har inte
intresseorganisationer någon plats. Kommunen har utsett en styrgrupp
för VA-plan och till den styrgruppen kommer det att finnas en
referensgrupp. I referensgruppen ska två representanter från vaabonnenterna ingå, vilket innebär att de får insyn och möjlighet att
framföra sina synpunkter.
Med hänvisning till ovanstående avslås motionen.
Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 8
Motion om långsiktig plan för Nordanstig Vatten AB.
Jan-Ola Hall (SD) och Valter Lööv (SD) lämnar en motion där de
föreslår att Nordanstig Vatten AB till fullmäktige snarast redovisar en
långsiktig, realistisk och hållbar plan för bolagets verksamhet.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 77/20119.
2. Stig Engs (C) yttrande över motion om långsiktig plan för
Nordanstig Vatten AB 2012-03-16.
3. Arbetsutskottets protokoll § 41/2012.
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FORTS. ÄRENDE 8
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige lämnar följande yttrande
över motionen: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige får
information under löpande verksamhetsår från Nordanstig Vatten
AB. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar också del av
bokslut för varje räkenskapsår. Kommunledningen är väl medveten
om att underhållsbehov och investeringar är omfattande inom vaverksamheten. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat uppdra till
ledningskontoret att lämna förslag till program för arbetet med VAplan samt förslag på styrgrupp. Kommunstyrelsen utsåg nyligen
denna styrgrupp och arbetet förväntas börja inom kort. Motionen
anses därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll § 86/2012).
Fullmäktiges beslut
Motionen behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde.

ÄRENDE 9
Motion om lågenergilampor.
Carina Malmborg (v) har lämnat en motion om lågenergilampor där hon
föreslår att Nordanstigs kommun skall använda lågenergilampor i alla
lokaler som används av kommunen och dess verksamheter samt att
vid varje bidragsansökan till kommunen eller annan samarbetsform
skall kommunen ställa kravet att även den andra parten skall använda
lågenergilampor.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 16/2008).
2. Kommunsekreterare Eva Engströms yttrande över motion om
lågenergilampor 2012-03-16.
3. Arbetsutskottets protokoll § 42/2012.
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige lämna följande yttrande
över motionen: Kommunen är idag energimedveten och arbetar
med energisparande planering och åtgärder. Vid större
ombyggnationer och renoveringar i kommunägda fastigheter
installeras lågenergiarmaturer. Kommunen har även en plan för
byte till lågenergiarmaturer inom vägbelysningen. När kommunen
stöder lokala vägföreningar genom att ta över driften av ny
vägbelysning ställer kommunen alltid krav på lågenergiarmatur.
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FORTS. ÄRENDE 9
Motionen är därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll
§ 87/2012).
Fullmäktiges beslut
Motionen behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde.

ÄRENDE 10
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 godkänner redovisningen
(arbetsutskottets protokoll § 63/2012).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 11
Val av ny ersättare i kommunstyrelsen.
Per-Ola Wadin (FP) är vald som ny ledamot i kommunstyrelsen efter
Ove Wallberg (FP).
Fullmäktige har att välja ny ersättare i kommunstyrelsen efter Per-Ola
Wadin för återstoden av mandatperioden 2011-2014.
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ÄRENDE 12
Avsägelse från politiskt uppdrag och nyval i Nordanstigs
Fjärrvärme AB, Anders Engström (S).
Anders Engström (S) avsäger sig sitt politiska uppdrag som ledamot
och vice ordförande i styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Fullmäktige har att godkänna Anders Engströms avsägelse samt välja
ny ledamot och ny vice ordförande i styrelsen för Nordanstigs
Fjärrvärme AB för återstoden av mandatperioden 2011-2014.

