NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kulturhuset Bergsjögården.

Tid:

Måndag 7 september 2015 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Ledamöternas frågestund.

4.

Information om Arbetsmarknadsenhetens arbete
med ungdomars arbetslöshet.

5.

Årsredovisning 2014 för Region Gävleborg.

6.

Årsredovisning 2014 för Inköp Gävleborg.

7.

Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.

8.

Markbyte genom fastighetsreglering för
VA Sörfjärden.

9.

Köpa av mark för VA Sörfjärden.

10.

Budget 2016 för Överförmyndarnämnden Mitt.

11.

Motion om byggbar mark i Gnarp.

12.

Motion om att ompröva fullmäktiges beslut att
avveckla Björkbacken som särskilt boende.

13.

Motion om snabbare process för dubbelspår genom
Gnarp.

14.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Kerstin Lindström (S)

15.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Jan Westermark (FP)

16.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Kajsa Gladh (M)

17.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Sarah Faxby-Bjerner (MP)

18.

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Kvartal 1/2015

19.

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Kvartal 2/2015

20.

Anmälan om inkomna motioner.

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 (S)
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Sarah Faxby-Bjerner (MP) och Per-Ola
Wadin (FP).

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
Ledamöternas frågestund.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd,
styrelsen, utskott eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i
kommunens bolag.

ÄRENDE 4
Information om Arbetsmarknadsenhetens arbete med ungdomars
arbetslöshet.
Enhetschef Bente Sandström besöker fullmäktige och informerar om
arbetsmarknadsenhetens arbete med ungdomars arbetslöshet.

ÄRENDE 5
Årsredovisning 2014 för Region Gävleborg.
Regionförbundet Gävleborg har lämnat en årsredovisning för 2014.
Regionförbundet Gävleborg visar ett negativt resultat med 4 941 tkr.
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FORTS. ÄRENDE 5
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning 2014 för Region Gävleborg (ledningsutskottets protokoll
§ 95/2015).
Revisionens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja regionstyrelsen ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2014.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2014 för Regionförbundet Gävleborg.

ÄRENDE 6
Årsredovisning 2014 för Inköp Gävleborg.
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har lämnat en årsredovisning för
2014.
Inköp Gävleborg visar ett positivt resultat med 12 tkr.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning 2014 för Inköp Gävleborg (ledningsutskottets protokoll
§ 94/2015).
Revisionens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja direktionens ledamöter ansvarsfrihet.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2014 för Inköp Gävleborg.
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ÄRENDE 7
Årsredovisning 2014 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården har lämnat årsredovisning för
verksamhetsåret 2014.
Stiftelsen visar ett positivt resultat med 57,5 tkr.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse 2015-06-30.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2014 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.

ÄRENDE 8
Markbyte genom fastighetsreglering för VA Sörfjärden.
I projekt VA Sörfjärden har ett markförvärv genomförts nordväst om
Sörfjärden i syfte att etablera en mindre byggnad för reningsverk och
markbädd. Området behöver utökas för att erhålla reservmark och
skyddsområde för etableringen.
Markförhandlingar har förts med fastighetsägaren och en
överenskommelse har träffats enligt bifogat avtal om
fastighetsreglering.
I fastighetsregleringen avstår kommunen ett område om ca 7 ha och
erhåller två områden om ca 5 ha. Holmens Bruk AB som är
fastighetsägare till inbytesmarken skall erlägga en mellanskillnad till
Nordanstigs kommun för överförd mark med 30 000 kr.
Överlåtelsen är ett led i kommunens etablering av vatten- och
reningsverk.
Handläggare Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnad föreslår att överenskommelse om
fastighetsreglering godkänns inkluderande
mellanskillnadsersättning med 30 000 kronor (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2015-06-11).
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FORTS. ÄRENDE 8
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
upprättat förslag till Överenskommelse om fastighetsreglering
mellan Nordanstigs kommun och Holmens Bruk AB. Del av
Nordanstigs kommuns fastighet Gnarps Masugn 3:1 överförs
genom fastighetsreglering till Holmens Bruks fastighet Gnarps
Masugn 3:1. Del av Holmens Bruks fastighet Gnarps Masugn 3:1
överförs genom fastighetsreglering till Nordanstigs kommuns
fastighet Nordanstig Gnarps Berge 12:1. I mellanskillnad ska
Holmens Bruk erlägga 30 000 kronor till Nordanstigs kommun.
Uppdra till firmatecknarna att underteckna avtalen
(ledningsutskottets protokoll § 115/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att kostnaderna för fastighetsregleringen ska anges
som särskild punkt i protokollet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna upprättat förslag till Överenskommelse om
fastighetsreglering mellan Nordanstigs kommun och Holmens Bruk
AB.
2. Del av Nordanstigs kommuns fastighet Gnarps Masugn 3:1 överförs
genom fastighetsreglering till Holmens Bruks fastighet Gnarps
Masugn 3:1.
3. Del av Holmens Bruks fastighet Gnarps Masugn 3:1 överförs
genom fastighetsreglering till Nordanstigs kommuns fastighet
Nordanstig Gnarps Berge 12:1.
4. I mellanskillnad ska Holmens Bruk erlägga 30 000 kronor till
Nordanstigs kommun.
5. Förrättningskostnaderna betalas av parterna var för sig för den del
som härrör till respektive part.
6. Uppdra till firmatecknarna att underteckna avtalen.
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ÄRENDE 9
Köp av mark för VA Sörfjärden.
I projekt VA Sörfjärden har ett markförvärv genomförts nordväst om
Sörfjärden i syfte att etablera en mindre byggnad för reningsverk och
markbädd. Området behöver utökas för att erhålla reservmark och
skyddsområde för etableringen.
Markförhandlingar har förts med fastighetsägaren och en
överenskommelse har träffats enligt bifogat köpeavtal.
Området om ca 0,9 ha innehåller lövskog, en mindre stuga och förråd.
Byggnaderna är i stort behov av underhållsåtgärder. Till området hör
också ca 0,15 ha vatten.
Handläggare Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnad föreslår att köpeavtalet godkänns, fastigheten
Gnarps Böle 1:5 med totalt ca 1 ha förvärvas, 85 tkr (åttiofemtusen
kronor) anslås till köpet, vilket finansieras inom ramen för
investeringsobjektet ”Markköp” (Mats Widoffs tjänsteutlåtande
2015-05-28).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar köpa del av
fastigheten Gnarps Böle 1:5 av Jan Lennart Söderströms dödsbo.
Godkänna upprättat förslag till köpeavtal. Fastställa köpesumman
till 85 000 kronor. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
köpehandlingarna (ledningsutskottets protokoll § 115/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Köpa del av fastigheten Gnarps Böle 1:5 av Jan Lennart
Söderströms dödsbo.
2. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal.
3. Fastställa köpesumman till 85 000 kronor.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.
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ÄRENDE 10
Budget 2016 för Överförmyndarnämnden Mitt.
Överförmyndarkontoret består idag av sju heltidstjänster. En
genomlysning av verksamheten har genomförts under 2014 och det
konstateras att kontoret är underbemannat, att det har skett och
fortsätter att ske en utökning av antalet ensamkommande barns samt
att det genomförs en lagändring vid årsskiftet 2014/2015 som överför
utredningsansvar från tingsrätterna till överförmyndaren, vilket
sammantaget kräver utökade resurser.
I dagsläget är kontoret trångbott och det behöver förstärkas med så
kallade säkra rum, vilket innebär ett behov av andra, större lokaler.
Beslutsunderlag
1. Sundsvalls kommun föreslår att respektive kommun beslutar att
utöka överförmyndarnämndens budget med motsvarande tre
heltidstjänster samt ökad hyreskostnad för utökade lokaler dvs
141 tkr för Nordanstigs kommuns del.
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar utöka
överförmyndarnämndens budget med motsvarande tre
heltidstjänster samt ökad hyreskostnad för utökade lokaler dvs
totalt 141 tkr för Nordanstigs kommuns del. Kostnadsökning
inarbetas i budget 2016 (ledningsutskottets protokoll § 112/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) med bifall av Håkan Larsson (M) yrkar bifall till
ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning)
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Utöka överförmyndarnämndens budget med motsvarande tre
heltidstjänster samt ökad hyreskostnad för utökade lokaler dvs totalt
141 tkr för Nordanstigs kommuns del.
2. Kostnadsökning inarbetas i budget 2016.
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ÄRENDE 11
Motion om byggbar mark i Gnarp.
Börje Lindblom (FP) har lämnat en motion där han föreslår 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. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen och
uppdra till kommunstyrelsen att beakta motionens intentioner i det
framtida planarbetet. Motionen anses därmed besvarad (Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2015-04-29).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beviljar motionen och
uppdra till kommunstyrelsen att beakta motionens intentioner i det
framtida planarbetet. Motionen avses därmed besvarad
(ledningsutskottets protokoll § 73/2015).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja motionen och uppdra till kommunstyrelsen att beakta
motionens intentioner i det framtida planarbetet.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 12
Motion om att ompröva fullmäktiges beslut att avveckla
Björkbacken som särskilt boende.
Solveig Wiberg (SD) med flera har lämnat en motion med förslaget att
beslutet att förändra Björkbackens äldreboende i Hassela till
trygghetsboende, omprövas och att inflyttningsstoppet upphör.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen.
Motionen anses därmed besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande
2015-04-29).
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FORTS. ÄRENDE 12
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen.
Motionen är därmed besvarad (ledningsutskottets protokoll
§ 88/2015).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 13
Motion om snabbare process för dubbelspår genom Gnarp.
Anders Engström (S), Åke Bertils (S) och Katarina Bylin (S) lämnar en
motion där de föreslår att kommunen undersöker om Trafikverket kan
snabba på processen med dubbelspår över Gnarpsdalen så att Gnarp
går att planera utifrån sina framtida förutsättningar.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen.
Motionen anses därmed besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande
2015-04-29).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen
och att motionen därmed är besvarad (ledningsutskottets protokoll
§ 87/2015).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.
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ÄRENDE 14
Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval
Kerstin Lindström (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag som
ledamot i fullmäktige och ersättare i byggnadsnämnden.
Fullmäktige har att godkänna Kerstin Lindströms avsägelse, välja ny
ersättare i byggnadsnämnden samt hos länsstyrelsen begära ny
sammanräkning för Socialdemokraterna för återstoden av
mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 15
Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Jan Westermark (FP) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Fullmäktige har att godkänna Jan Westermarks avsägelse samt välja
ny ersättare i kommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden
2015-2018.

ÄRENDE 16
Avsägelse från politiskt uppdrag.
Kajsa Gladh (M) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i
fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna Kajsa Gladhs avsägelse samt hos
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Moderaterna för
återstoden av mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 17
Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Sarah Faxby-Bjerner (MP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
Fullmäktige har att godkänna Sarah Faxby-Bjerners avsägelse samt
välja ny ledamot i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för
återstoden av mandatperioden 2015-2018.
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ÄRENDE 18
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande icke
verkställda beslut för kvartal 1/2015:
SoL ÄO = äldreomsorg, SoL OF = omsorg om personer med
funktionsnedsättning samt LSS OF = omsorg om personer med
funktionsnedsättning:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja =
två ärenden gällande SoL ÄO
tre ärenden gällande SoL OF
två ärenden gällande LSS OF
Beslutsunderlag
Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna rapporten.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna rapporten.

ÄRENDE 19
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande icke
verkställda beslut för kvartal 2/2015:
SoL ÄO = äldreomsorg, SoL OF = omsorg om personer med
funktionsnedsättning samt LSS OF = omsorg om personer med
funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag
Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.
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ÄRENDE 20
Anmälan om inkomna motioner.
Per-Ola Wadin (FP) och Tina Torstensson (FP) har lämnat in en motion
där de föreslår att fullmäktige beslutar att tillsammans med
grannkommunerna och Region Gävleborg utarbeta en regional
handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Förslag till beslut
Uppdra till kommunstyrelsen att bereda motionen.

