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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Annelee Larsson (s) och Stig Hogebrandt (c).

ÄRENDE 2
Information om alternativa driftsformer inom omsorgen.
Föreläsning med Thomas Hallgren från Kommunakuten AB om
alternativa driftsformer inom äldreomsorgen.

ÄRENDE 3
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 4
Prognos för uppfyllelse av fullmäktiges mål 2008.
I samband med budget för 2008 beslutade fullmäktige anta följande
målområden:
1. Befolkningsutvecklingen skall vändas i positiv riktning.
2. Senarelägga debutåldern och minska bruket av tobak och alkohol
hos ungdomar.
3. Fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten i samhället för
handikappade i enlighet med riksdagens proposition.
4. Nordanstigs kommun ska verka för en region där Gävleborgs län
och Sundsvallsregionen ingår.
5. Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka
med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnas
grundskolan.
6. Fortsätta arbetet med att utarbeta detaljplaner för kommunens
utvecklingsområden. Prioriterade områden är Morängsviken och
Sörfjärden.
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FORTS. ÄRENDE 4
7. Senast under 2008 skall energiförsörjningen på fjärrvärmenätet
produceras till minst 98 % av biobränsle.
8. Medverka till minst fem nya företagsetableringar samt till minst 50
nya arbetstillfällen under perioden 2008-2010.
9. Resultatet för 2009 och 2010 skall budgeteras så att resultat före
finansnetto skall vara 4 % av skatteintäkter samt generella
statsbidrag.
2008 skall resultatet vara lägst 880 tkr dvs 2,4 % av skatteintäkter
samt generella statsbidrag, exklusive avvecklingskostnader.
10. Investeringsvolymen skall anpassas successivt för att år 2009 vara i
samma nivå som avskrivningarna.
11. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30 %.
12. Likviditeten skall vara lägst 100 %, dvs omsättningstillgångarna
skall vara högre än den kortfristiga skulderna.
13. Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.
14. Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.
15. God omsorg för dementa genomsyrad av respektfullt bemötande för
att ge de äldre trygghet.
16. Öka anslaget till kultur- och föreningsliv.
Fullmäktige får en tidig prognos på hur arbetet planeras och fortskrider.

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).
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FORTS. ÄRENDE 5
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Uppdra till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden att pröva alternativ
driftsform inom en del av hemtjänsten.

ÄRENDE 6
Förslag till ny bygglovstaxa för förhandsbesked.
Byggnadsnämnden förslår att fullmäktige beslutar att höja
bygglovstaxan gällande avgiften för förhandsbesked från 3 000 kronor
till 4 000 kronor.
Beslutsunderlag
1. Byggnadsnämndens protokoll § 129/2007.
2. Arbetsutskottets protokoll § 7/2008.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Höja bygglovstaxan gällande avgiften för förhandsbesked från
3 000 kronor till 4 000 kronor.

ÄRENDE 7
Jutering i arvodesbestämmelserna: Ersättning till förtroendevalda
för förlorade pensionsförmåner.
Personalkontoret har utarbetat ett förslag till ersättning till
förtroendevalda för förlorade pensionsförmåner.
Förslaget innebär att den årliga avgiften from 2007 knytes till den avgift
som finns bestämd i det kommunala pensionsavtalet, dvs 4 % för 2007,
4,25 % för 2008-2009 samt 4,5 % from 2010. I övrigt föreslås ingen
ändring i beslutet om hur kompensation sker för förlorad
pensionsförmån.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2008-03-19

6 (13)

FORTS. ÄRENDE 7
Beslutsunderlag
1. Personalchef Jan Nilsson föreslår att fullmäktige beslutar ändra i
arvodesbestämmelser för förtroendevalda enligt skrivelse (Jan
Nilssons tjänsteutlåtande 2007-12-19).
2. Arbetsutskottets protokoll § 6/2008-01-31.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
§ 7 a) Första stycket i arvodesbestämmelserna får följande lydelse:
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorade pensionsförmån.
Ersättningen utgår i form av årliga avgifter med en procentsats av den
sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som
den förtroendevalde erhållit vid fullgörande av förtroendeuppdrag i
kommunen.
Procentsatsen bestäms till den procentsats som gäller pensionsavgift i
det kommunala pensionsavtalet för anställda i kommunen.
Avgifterna, beräknade enligt första stycket, betalas ut som
kontantersättning direkt till den förtroendevalda. Genom betalning av
årliga avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att ersätta
den förtroendevalda för förlorad pensionsförmån.

ÄRENDE 8
Uppvaktningsreglemente för arbetstagare och förtroendevalda.
Bestämmelser för utdelning av utmärkelser och regler för
uppvaktningar till arbetstagare och förtroendemän i Nordanstigs
kommun har reviderats.
Beslutsunderlag
1. Återremittera ärendet för vidare utredning om armbandet ska vara
kvar samt kostnadsdifferensen mellan guldur och konstverk
(arbetsutskottets protokoll § 189/2007).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige fastställer värdet för
konstverk eller konsthantverk ska fastställas till 5 000 kronor. I
övrigt anta förslag till bestämmelser för utdelning av utmärkelser
och regler för uppvaktningar till arbetstagare och förtroendemän i
Nordanstigs kommun (arbetsutskottets protokoll § 10/2008).
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FORTS. ÄRENDE 8
Yrkanden
Sven-Erik Sjölund (s) yrkar att om en gåva väljs av en konstnär eller
konsthantverkare ska gåvan köpas inom sex månader.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Fastställa värdet för konstverk eller konsthantverk ska fastställas till
5 000 kronor.
2. För konstverk och konsthantverk gäller att gåvan ska köpas inom
sex månader från gåvotillfället.
3. I övrigt anta förslag till bestämmelser för utdelning av utmärkelser
och regler för uppvaktningar till arbetstagare och förtroendemän i
Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 9
Bolagsbildning Samkraft AB.
Ett antal energibolag har gått samman för att utreda förutsättningar för
etableringar av förnybar kraft produktion i Gävleborgs län och dess
närhet. De energibolag och kommuner som samarbetar kring detta är
Bollnäs Energi AB, Elektra, Edsbyns Elverk AB, Gävle Energi AB,
Hofors Elverk AB, Ljusdals Energi AB, Nordanstigs kommun, Ockelbo
kommun, Sandviken Energi AB, Söderhamns Energi AB samt
Älvkarleby Fjärrvärme AB.
Förslaget är att regionens energibolag går samman och bildar ett
gemensamt bolag som ska bygga, driva och underhålla anläggningar
för förnybar kraft produktion, i första hand vidkraftsproduktion.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att principiellt godkänna
att delta i bildandet av ett gemensamt bolag som ska bygga, driva och
underhålla anläggningar för förnybar kraftproduktion. Teckna 1,25 % av
aktierna i Samkraft AB under bildande till ett nominellt värde av
250 000 kronor. Godkänna förslag till bolagsordning för Samkraft
Aktiebolag (arbetsutskottets protokoll § 56/2008).
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FORTS. ÄRENDE 9
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Principiellt godkänna att delta i bildandet av ett gemensamt bolag
som ska bygga, driva och underhålla anläggningar för förnybar
kraftproduktion.
2. Teckna 1,25 % av aktierna i Samkraft AB under bildande till ett
nominellt värde av 250 000 kronor.
3. Kostnaden finansieras ur likvida medel.
4. Godkänna förslag till bolagsordning för Samkraft Aktiebolag.

ÄRENDE 10
Revidering av bolagsordning för X-Trafik AB.
Landstinget Gävleborg har inkommit med förslag till revidering av
bolagsordningen för X-Trafik AB med anledning av att
Kommunförbundet Gävleborg har upphört att gälla och
Regionförbundet Gävleborg har bildats.
Anpassning har även gjorts till övriga förändringar som skett i
Aktiebolagslagen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta följande ändringar i
bolagsordningen för X-Trafik AB:
§ 4 yttra sig har ändrats till ta ställning
§ 6 aktiebelopp hand ändrats till antal aktier
§ 7 Kommunförbundet ändrat till Regionförbundet
§ 9 årsredovisning ändrat till Revisorer och lekmannarevisorer
§ 11 ordinarie bolagsstämma heter numera årsstämma, övriga
eventuella stämmor heter fortfarande bolagsstämma (arbetsutskottets
protokoll § 47/2008).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande ändringar i bolagsordningen för X-Trafik AB:
§ 4 yttra sig har ändrats till ta ställning
§ 6 aktiebelopp hand ändrats till antal aktier
§ 7 Kommunförbundet ändrat till Regionförbundet
§ 9 årsredovisning ändrat till Revisorer och lekmannarevisorer
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FORTS. ÄRENDE 10
§ 11 ordinarie bolagsstämma heter numera årsstämma, övriga
eventuella stämmor heter fortfarande bolagsstämma.

ÄRENDE 11
Motion om Nattis och Helgis.
Annelee Larsson (s) har lämnat en motion där hon föreslår att
kommunen erbjuder de som behöver barnomsorg även på nätter och
helger, i form av Nattis och Helgis.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att Nordanstigs kommun
erbjuder de som behöver, även barnomsorg i form av Nattis och
Helgis (utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 116/2007).
2. Arbetsutskottet beslutar remittera ärendet till omsorgs- och
arbetsmarkandsnämnden med uppdrag att utreda alternativa
driftsformer samt möjlighet och kostnader av ett samarbete mellan
barnomsorg på nätter och helger med kommunens familjehem
(arbetsutskottets protokoll § 161/2007).
3. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att
kommunstyrelsen kartlägger behovet av barntillsyn i form av Nattis
och Helgis samt att se över möjligheten att tillhandahålla alternativa
driftsformer/alternativa utförare i form av Nattis- och Helgistillsyn för
barn (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll
§ 176/2007).
4. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bifalla motionen.
Kartlägga behovet av barntillsyn i form av Nattis och Helgis. Se över
möjligheten att tillhandahålla alternativa driftsformer/alternativa
utförare i form av natt- och helgtillsyn för barn. Inarbeta kostnaden i
2009 års budget. Motionen är därmed besvarad (arbetsutskottets
protokoll § 18/2008).
Yrkanden
Bengt-Ola Olsson (s) yrkar att kartläggningen av behovet ska
genomföras under 2008.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt-Ola Olssons yrkande och
finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 11
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bifalla motionen.
2. Kartlägga behovet av barntillsyn i form av Nattis och Helgis under
2008.
3. Se över möjligheten att tillhandahålla alternativa
driftsformer/alternativa utförare i form av natt- och helgtillsyn för
barn.
4. Inarbeta kostnaden i 2009 års budget.
5. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 12
Motion om Nordanstig – en egen kommun?
Charlotte Klötz (fp) och Stefan Haglund (fp) har inkommit med en
motion där de föreslår att kommunens ställning som egen kommun
utreds, en folkomröstning genomförs för att utröna om medborgarna
önskar att kommunen kvarstår som egen kommun, om den bör delas
eller om den skall överföras till någon av grannkommunerna samt att
kontakt tas med grannkommunerna om att införliva hela eller delar av
kommunen i dessa kommuner.
Historik
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 102/2007).
2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till arbetsutskottets presidium att
bereda ett svar på motionen som redovisas på arbetsutskottets
nästa sammanträde (arbetsutskottets protokoll § 212/2007).
3. Presidiet föreslår att motionen avslås (Stig Engs och Monica
Olssons skrivelse 2008-01-30).
4. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen med Stig
Engs (c) och Monica Olssons (s) skrivelse som motivering.
Motionen är därmed besvarad (arbetsutskottets protokoll §
19/2008).
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FORTS. ÄRENDE 12
Yrkanden
Sven-Erik Sjölund (s) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda
skillnaderna i service mellan Nordanstigs kommun och närliggande
kommuner.
Stig Jonsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer därefter proposition på Stig Jonssons
bifallsyrkande och finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen med Stig Engs (c) och Monica Olssons (s) skrivelse
som motivering.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 13
Val av ny ersättare i utbildnings- och kulturnämnden.
Sten-Olof Kardell (m) är vald som ny ledamot i utbildnings- och
kulturnämnden efter Ove Wallberg (m).
Fullmäktige har att välja ny ersättare i utbildnings- och kulturnämnden
efter Sten-Olof Kardell för återstoden av mandatperioden 2007-2010.

ÄRENDE 14
Avsägelse från politiskt uppdrag i kommunstyrelsen. Nyval.
Stig Hogebrandt (c) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
Fullmäktige har att godkänna Stig Hogebrandts avsägelse från sitt
uppdrag samt att välja ny ledamot för återstoden av mandatperioden
2007-2010.
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ÄRENDE 15
Avsägelse från politiskt uppdrag i kommunstyrelsen. Nyval.
Helena BIkoff (c) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
Fullmäktige har att godkänna Helena Bikoff avsägelse från sitt uppdrag
samt att välja ny ledamot för återstoden av mandatperioden 20072010.

ÄRENDE 16
Interpellation om samverkan kring ungdomar med psykosocial
problematik och psykiska sjukdomstillstånd.
Charlotte Klötz (fp) har lämnat en interpellation till kommunalrådet Stig
Eng (c) angående samverkan kring ungdomar med psykosocial
problematik och psykiska sjukdomstillstånd.

ÄRENDE 17
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 och HO:
Totalt 13 ärenden, tio kvinnor och tre män, varav fyra kvinnor med de
äldsta besluten även togs upp vid september månads rapportering.
Inga beslut finns eller har funnits som ej är tillgodosedda och överstiger
ett år.
IFO:
Ett ärende, kontaktfamilj, gällande ett barn. Skäl till att beslutet ännu ej
verkställts; den enskilde har tackat nej till erbjudande 2007-09-26.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige lägger delgivningen till
handlingarna (arbetsutskottets protokoll § 24/2008).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Lägga delgivningen till handlingarna.
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ÄRENDE 18
Nytt datum för fullmäktiges sammanträde.
Kommunstyrelsen har diskuterat om hur kommunen ska arbeta i måloch budgetprocessen. Hur ska utförandet definieras och hur ska de
ekonomiska resurserna fördelas.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har genomfört två dagar, 17-18 mars,
för genomgång av budget- och målstyrningsprocessen.
Tidsplan för budgetprocessen har diskuterats.
Justeringar av sammanträdesplanen för 2008 behöver göras för
fullmäktige, kommunstyrelsen och arbetsutskottet.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till ordföranden Stig Eng (c) att
besluta om vilken gruppering som ska medverka 17-18 mars.
Justera sammanträdesplanen enligt följande:
Arbetsutskottet
Extra möte för arbetsutskottet 3 och 22 april, 15 maj. 29 maj ställs in
(arbetsutskottets protokoll § 36/2008).
2. Arbetsutskottet föreslår att Kommunstyrelsen och fullmäktige
beslutar
Justera sammanträdesplanen enligt följande:
Kommunstyrelsen
Extra möte 29 maj.
Fullmäktige
Fullmäktiges möte 2 juni flyttas till 16 juni (arbetsutskottets protokoll
§ 36/2008).
3. Kommunstyrelsen har justerat sammanträdesplanen enligt följande:
Extra möte 29 maj.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fullmäktige
Fullmäktiges möte 2 juni flyttas till 16 juni.

