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§ 44

Dnr 125/2006

Samverkan mellan kommuner i Gävleborg om gemensamt
bibliotekssystem.
Bibliotekschef Lena Gräntz föreslår att Nordanstigs kommun ingår ett
samarbete med Bollnäs, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Söderhamns
kommuner om ett gemensamt bibliotekssystem. Målet med samarbete
är att öka service och kvalitet för bibliotekets kunder, öka utbudet av
medier, samordna och utnyttja tekniken samt ett effektivare
resursutnyttjande.
Bibliotekschef Lena Gräntz besöker fullmäktige och föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att
Nordanstigs kommun ingår avtal med Kommunalförbundet SAM om
gemensamt bibliotekssystem enligt bifogat avtalsförslag samt att
fastställa låneregler och avgifter enligt upprättat förslag (utbildningsoch kulturnämndens protokoll § 101/2006).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar ingå avtal med
Kommunalförbundet SAM om gemensamt bibliotekssystem enligt
bifogat avtalsförslag. Fastställa låneregler och avgifter enligt
upprättat förslag. Samarbetet ska utvärderas efter 24 månader
(kommunstyrelsens protokoll § 162/2006).
Yrkanden
Sven Bergström (v) yrkar avslag.
Boerje Bohlin (s) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven Bergströms och Boerje
Bohlins yrkanden och finner Boerje Bohlins yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Boerje Bohlins bifallsyrkande röstar Ja.
Den som stöder Sven Bergströms avslagsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 25 Ja-röster för Boerje Bohlins bifallsyrkande mot fyra Nej-röster
för Sven Bergströms avslagsyrkande beslutar fullmäktige enligt Boerje
Bohlins bifallsyrkande (se omröstningsbilaga).

Justerandes signatur
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NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (22)
2006-09-25

Forts. § 44
Fullmäktiges beslut
1. Ingå avtal med Kommunalförbundet SAM om gemensamt
bibliotekssystem enligt bifogat avtalsförslag.
2. Fastställa låneregler och avgifter enligt upprättat förslag.
3. Samarbetet ska utvärderas efter 24 månader.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Dnr 250/2006

Omföring budget 2006.
Följande omföringar mellan programpunkter bör justeras i budget 2006
avseende personal som budgeterats inom Omsorg & Arbetsmarknad
men placerats inom kommunstyrelsen.
Omsorg & Arbetsmarknadsnämnden
IFO minskas kostnader med

172 461 kr

Kommunstyrelsen
Gemensam administration ökas kostnader med 172 461 kr
1. Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen genomför följande
överföringar mellan nämnderna:
Omsorg & Arbetsmarknadsnämnden
minskas kostnader med
172 461
kr
Kommunstyrelsen
ökas kostnader med
172 461 kr
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2006-05-23.)
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar genomföra
följande överföringar mellan nämnderna:
Omsorg & Arbetsmarknadsnämnden
minskas kostnader med
172 461
kr
Kommunstyrelsen
ökas kostnader med
172 461 kr
(Kommunstyrelsens protokoll § 135/2006.)
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Genomföra följande överföringar mellan nämnderna:

Justerandes signatur

Omsorg & Arbetsmarknadsnämnden
minskas kostnader med

172 461 kr

Kommunstyrelsen
ökas kostnader med

172 461 kr

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dnr

Investeringsbudget 2006 omsorg och arbetsmarknad.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har för 2006 beviljat1 500 tkr i
investeringsmedel för IT-baserat
verksamhetsstöd/ärendehanteringssystem för hela förvaltningen.
Under året har en investering ägt rum för att tydliggöra vilka ITbaserade verksamhetsstöd som finns inom OA-förvaltningen.
Inventeringen visade att ett verksamhetsstöd som redan finns behöver
en del uppdateringar. Det som måste köpas in helt nytt är ett IT-baserat
verksamhetsstöd kopplat till Hälso- och Sjukvårdslagen.
Utifrån omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens beslut (§ 54/2006) har
förvaltningen upprättat en transportorganisation. För att denna
organisation fortsättningsvis ska kunna utföra transporter av mat har
investering av två fordon skett.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att kommunstyrelsen
beslutar omfördela 140 480 kronor, för finansiering av två fordon till
transportorganisation omsorg och arbetsmarknad från
investeringsmedel (1 500 tkr) som beviljats för
IT-baserat verksamhetsstöd (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
protokoll § 93/2006).
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja omfördelning
av 140 480 kronor för finansiering av två fordon till
transportorganisation omsorg och arbetsmarknad från
investeringsmedel (kommunstyrelsens protokoll § 167/2006).
Fullmäktiges beslut
Bevilja omfördelning av 140 480 kronor för finansiering av två fordon till
transportorganisation omsorg och arbetsmarknad från
investeringsmedel.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (22)
2006-09-25

§ 47

Dnr 348/2006

Utökad Investeringsbudget 2006.
Kommunstyrelsen har kvar att fördela 593 tkr i 2006 års
investeringsbudget.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar fördela återstoden av 2006 års
investeringsbudget 593 tkr till bredbandsgruppen (kommunstyrelsens
protokoll § 181/2006).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar utöka 2006 års
investeringsbudget med 1 mkr (kommunstyrelsens protokoll
§ 181/2006).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens samt att
kommunstyrelsen får i uppdrag att fördela medlen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Utöka 2006 års investeringsbudget med 1 mkr.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att fördela medlen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 48

Dnr 328/2005

Fjärrvärmetaxa för 2007.
Fullmäktige har i § 81/2005 beslutat att Nordanstigs kommun övertar
ansvaret för driften av Mellanskogs Bränsle AB:s värmeanläggning i
Bergsjö från 1 januari 2006.
Investeringar och justeringar ska genomföras.
Teknisk samordnare Göran Norling informerar om nya anslutningar till
värmeverket inom Bergsjö och Harmånger samt föredrar förslag till
fjärrvärmetaxa för 2007.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord Wannberg att
slutföra förhandlingar med intresserade av att ansluta till
värmeanläggningarna i Bergsjö och Harmånger samt återkomma till
kommunstyrelsen med förslag till fjärrvärmetaxa (kommunstyrelsens
protokoll 143/2006).
Beslutsunderlag
1. Teknisk samordnare Göran Norling föreslår att kommunstyrelsen
fastställer förslag till fjärrvärmetaxa att gälla för 2007 (Göran
Norlings tjänsteutlåtande 2006-09-05).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar fjärrvärmetaxa för
2007 (kommunstyrelsens protokoll § 168).
Fullmäktiges beslut
Anta följande fjärrvärmetaxa för 2007:
Typ/byggnad

Effektintervall

Villor
Övriga fastigheter

Justerandes signatur

Pris exkl. moms
4 000 kr/år

0-100 kW

6 000 kr/år

101-200 kW

10 000 kr/år

201-400 kW

16 000 kr/år

Mer än 400 kW

24 000 kr/år

Energipriset för villor

420 kr/MWh

Energipriset för övriga
fastigheter

550 kr/MWh

Utdragsbestyrkande
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§ 49

Dnr 251/2006

Höjning av taxa för insamling och förbränning hushållssopor.
Riksdagen beslutade i slutet av maj att införa förbränningsskatt på
hushållssopor att gälla från 2006-07-01. Även avgiftsnivåerna
fastställdes, spannet på skatten är mellan 89 kr/ton – 440 kr/ton,
beroende på om elenergi kan alstras i processen.
Kommunens sopor skickas till Sundsvall-Reko för förbränning. Den nya
sopförbränningsanläggningen är inte klar att tas i drift förrän vid
årsskiftet 2006/2007, vilket innebär att soporna delvis förbränns i gamla
anläggningen (som ej har elproduktion) och lagring i bal.
Reko har därför aviserat en höjning av förbränningskostnaden på grund
av den nya skattens införande på 250 kr/ton.
Detta innebär att taxan för insamling hushållsavfall måste höjas med
6 % från och med 2006-07-01, vilket innebär en merkostnad på c:a
12 kr/månad för ett normalt villaabonnemang.
Historik
1. Teknik & produktion/renhållning föreslår fullmäktige att höja ovan
nämnda taxa med 6 % från och med 2006-07-01 (Kaj Engströms
tjänsteutlåtande 2006-06-12).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar höja taxan för
insamling av förbränning hushållssopor med 12 % under tiden
1 oktober 2006 till 31 december 2006 (kommunstyrelsens protokoll
§ 136).
Beslutsunderlag
VA-Renhållningschef Kaj Engström föreslår att kommunstyrelsen
upphäver kommunstyrelsens tidigare beslut § 136/2006, höjning av
taxa för insamling hushållssopor samt föreslår vidare att
kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige höjer ovan nämnda taxa med
12 % från och med 2007-01-01, dels för att täcka skattekostnaden
2006 och skattekostnaden framgent (Kaj Engströms tjänsteutlåtande
2006-08-24).
Kommunstyrelsen beslutar upphäva kommunstyrelsens § 136/2006.
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar höja taxa för
insamling och förbränning av hushållssopor med 12 % från och med
2007-01-01, dels för att täcka skattekostnaden 2006 och
skattekostnaden framgent (kommunstyrelsens protokoll § 173/2006).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 49
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Höja taxa för insamling och förbränning av hushållssopor med 12 %
från och med 2007-01-01, dels för att täcka skattekostnaden 2006 och
skattekostnaden framgent.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 50

Dnr 357/2006

Medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommuninvest är ett kreditmarknadsbolag som ägs av Kommuninvest
ekonomisk förening. Kommuninvests primära syfte är att uppnå
långsiktigt goda villkor för medlemskommunernas finansiering, inte att
få stor vinst i bolaget. Kommuninvest står även medlemmars
förfogande för obunden rådgivning samt andra tjänster inom det
finansiella området. Kommuninvests tjänster får nyttjas av
medlemmarna och av medlemmarna ägda företag.
Nordanstigs kommuns intresseanmälan om medlemskap i
Kommuninvest ekonomisk förening har behandlats av föreningens
styrelse. Styrelsen beslutade den 30 maj 2006, att erbjuda Nordanstigs
kommun medlemskap i Kommuninvest ekonomisk förening.
Ann Sörman och Åke Nilsson, Kommuninvest i Sverige AB, besöker
kommunstyrelsens sammanträde för att informera om Kommuninvests
verksamhet samt innebörden av ett medlemskap.
Kommunstyrelsen har att besluta om medlemskap i Kommuninvest
ekonomisk förening. Detta medlemskap innebär en medlemsinsats på
420 tkr.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2006-0829.
2. Kommunstyrelsens protokoll § 169/2006.
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att under punkten 6 utse Hans-Åke
Bergman (c) som kommunens ombud med Monica Olsson (s) som
ersättare.
Karl-Gustaf Kjellin (m) yrkar att ombuden väljs när nya fullmäktige
tillträtt i november 2006.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på Sven-Åke Erikssons och
Karl-Gustaf Kjellins yrkanden och finner Sven-Åke Erikssons yrkande
antaget under återstoden av mandatperioden 2003-2006.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 50
Fullmäktiges beslut
1. Nordanstigs kommun antar erbjudande om medlemskap i
Kommuninvest ekonomisk förening.
2. Till Kommuninvest ekonomisk förening inbetala 420 000 kronor,
utgörande Nordanstigs kommuns medlemsinsats i föreningen.
3. Nordanstigs kommun tecknar solidarisk borgen såsom för egen
skuld (proprieborgen) för samtliga förpliktelser, som Kommuninvest
i Sverige AB ingått eller kommer att ingå.
4. Nordanstigs kommun, i enlighet med vad som anges i stadgarna för
Kommuninvest ekonomisk förening, skall ingå som part i det
regressavtal mellan medlemmarna, där deras inbördes ansvar för
borgensåtagandet regleras.
5. Bemyndiga utsedda firmatecknare att underteckna
borgensförbindelse, avtal samt övriga i ärendet förekommande
handlingar.
6. Till ombud på föreningsstämma i Kommuninvest ekonomisk
förening utse Hans-Åke Bergman (c) som ombud och Monica
Olsson (s) som ersättare, för återstoden av mandatperiod 20032006.
7. Kommunstyrelsen bemyndigas att vidta de åtgärder i övrigt som
erfordras med anledning av kommunens medlemskap i
Kommuninvest ekonomisk förening.
8. Medge Kommuninvest i Sverige AB rätt att använda Nordanstigs
kommuns vapen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Dnr 96/2006

Byte av mark i Morängsviken, Stocka.
Teknisk samordnare Göran Norling har tidigare presenterat förslag till
markbyte med Holmen Skog på 5,8 ha norr om Morängsviken i Stocka.
Förslaget bygger på att kommunen byter ett skogsområde mot ett
område i Morängsviken, Stocka, som kommunen kan exploatera som
tomtområde.
De fastigheter som kommunen kan byta med är Gingsta 1:24,
Gnarps-Böle 3:2 och Östanå 3:58.
Opartisk värdering av kommunens fastigheter och Holmens Skogs
fastighet har utförts.
Teknisk samordnare Göran Norling föredrar ärendet. Förslaget är att
byta del av Gnarp-Böle 3:2 mot Stocka 4:12 med en köpeskilling på
250 tkr för mellanskillnaden.
Historik
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Teknik & Produktion att gå
vidare i förhandlingarna med Holmen Skog och upprätta förslag till
köpehandlingar till kommunstyrelsens nästa möte
(kommunstyrelsens protokoll § 69/2006).
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Teknik & Produktion att
fortsätta förhandlingarna (kommunstyrelsens protokoll § 111/2006).
3. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord
Wannberg att undersöka möjligheter för kommunen att köpa
båtplatser i Morängsviken (kommunstyrelsens protokoll
§ 142/2006).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar byta del av GnarpsBöle 3:2 mot Stocka 4:12 med Holmen Skog AB. Fastställa 250 tkr som
köpeskilling för mellanskillnaden. Godkänna upprättat överlåtelseavtal.
Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna
(kommunstyrelsens protokoll § 142/2006).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 51
Fullmäktiges beslut
1. Byta del av Gnarps-Böle 3:2 mot Stocka 4:12 med
Holmen Skog AB.
2. Fastställa 250 tkr som kommunens köpeskilling för
mellanskillnaden.
3. Godkänna upprättat överlåtelseavtal.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 52

Dnr 355/2006

Årsredovisning 2005 för Nordanstigs Näringslivsfond, Per Olof
Schönströms fond och Per o Anna Sundins fond.
Revisionen har lämnat granskningsyttrande över 2005 års verksamhet i
Nordanstigs kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna
Sundins Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt
Per Olof Schönströms minnesfond. Inga anmärkningar har lämnats.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchef Thord Wannberg att
lämna förslag till ändrade regler för Näringslivsfonden samt redovisa
fondens medelsplacering och avkastning (kommunstyrelsens protokoll
§ 163/2006).
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning för 2005 för Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond. Bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för
verksamhetsåret 2005 som ansvariga för Stiftelsen Per och Anna
Sundins Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt
Per Olof Schönströms minnesfond (kommunstyrelsens protokoll
§ 163/2006).
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna årsredovisning för 2005 för Stiftelsen Per och Anna
Sundins Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt
Per Olof Schönströms minnesfond.
2. Bevilja kommunstyrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2005
som ansvariga för Stiftelsen Per och Anna Sundins Stipendiefond,
Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof Schönströms
minnesfond.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Dnr 252/2006

Kvartalsrapport Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd redovisar
kvartalsrapport 1 2006 för miljökontoret och räddningstjänstens
verksamheter.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(kommunstyrelsens protokoll § 138/2006).
Fullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 54

Dnr 141/2006

Motion om busstur mellan Bergsjö och Sundsvall.
Moderaterna i Nordanstig genom Ove Wallberg (m) lämnar en motion
där de föreslår att fullmäktige beslutar att ge uppdrag till
kommunstyrelsen som via trafikgruppen tar upp förhandling med
landstinget om landstingsfinansierad busslinje mellan Bergsjö och
Sundsvall.
Historik
Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till trafikgruppen för
utredning som redovisas på kommunstyrelsens nästa sammanträde
(kommunstyrelsens protokoll § 93/2006).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar bifalla motionen.
Uppdra till kommunstyrelsen att via trafikgruppen förhandla med
landstinget om landstingsfinansierad busslinje mellan Bergsjö och
Sundsvall. Motionen är därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll
§ 170/2006).
Fullmäktiges beslut
1. Bifalla motionen. Uppdra till kommunstyrelsen att via trafikgruppen
förhandla med landstinget om landstingsfinansierad busslinje
mellan Bergsjö och Sundsvall.
2. Motionen är därmed besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 55

Dnr 142/2006

Motion om partiell försäljning av Nordanstigs Bostäder AB:s
fastigheter.
Moderata fullmäktigegruppen har genom Ove Wallberg (m) lämnat en
motion där de föreslår att Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs
fullmäktige beslutar om partiell försäljning av bolagets
bostadsfastigheter i första hand i Strömsbruk och Stocka. Alternativt att
alla fastigheter ägda av Nordanstigs Bostäder AB i detta område
anmäls till försäljning.
Historik
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsens för
utredning (fullmäktiges protokoll § 16/2006).
2. Kommunstyrelsen beslutar att remittera ärendet till Nordanstigs
Bostäder AB för yttrande (kommunstyrelsens protokoll § 92/2006).
3. Nordanstigs Bostäder AB:s yttrande över motionen 2006-06-13.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta Nordanstigs
Bostäders yttrande som svar på motionen. Motionen är därmed
besvarad (kommunstyrelsens protokoll § 145/2006).
Fullmäktiges beslut
1. Anta Nordanstigs Bostäders yttrande som svar på motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL18 (22)
2006-09-25

§ 56

Dnr 505/2005

Motion om barnomsorgscheck.
Anna-Lena Arousell-Berglund (kd) och Peter Fagerhov (kd) har lämnat
en motion där de föreslår att kommunen inför en barnomsorgscheck för
att öka valfriheten inom barnomsorgen. Vidare föreslår de att
familjedaghem ska få bedrivas med egna barn och/eller andras samt
att dagbarnvårdare för sina egna förskolebarn har rätt till check
motsvarande om omsorgstid på 34 timmar/vecka och för sina skolbarn
rätt till check motsvarande 10 timmar/vecka om barnet har plats i det
egna hemmet.
Historik
1. Fullmäktige beslutar lämna motionen till utbildnings- och
kulturnämnden för utredning (fullmäktiges protokoll § 72/2005).
2. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att motionen avslås på
grund av det oklara rättsläget (utbildnings- och kulturnämndens
protokoll § 5/2006).
3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till utbildnings- och
kulturnämnden för vidare utredning med beaktande av de inkomna
namninsamlingarna samt om rättsläget har förändrats
(kommunstyrelsens protokoll § 26/2006).
4. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige avslår
motionen om barnomsorgscheck, eftersom rättsläget inte har
förändrats sedan frågan senast behandlades (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 36/2006).
5. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen
om barnomsorgscheck. Familjedaghem får bedrivas med egna barn
och andras. Motionen är därmed besvarad (kommunstyrelsens
protokoll § 90/2006).
6. Lärarförbundet i Nordanstig och Kommunal sektion 27 yrkar på
skadestånd om ärendet behandlas i fullmäktige eftersom ärendet i
nuvarande form inte är behandlat i samverkan med facken
(skrivelser från 2006-05-04).
7. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
beredning och möjlighet för de fackliga organisationerna att
förhandla enligt MBL (fullmäktiges protokoll § 31/2006).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen på
grund av det oklara rättsläget. Motionen är därmed avslutad
(kommunstyrelsens protokoll § 140/2006).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL19 (22)
2006-09-25

Forts. § 56
Fullmäktiges beslut
1. Avslå motionen på grund av det oklara rättsläget.
2. Motionen är därmed besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL20 (22)
2006-09-25

§ 57

Dnr 79/2006

Motion om konstnärlig utsmyckning med tema folkmusik.
Charlotte Klötz (fp) har lämnat en motion med förslaget att Nordanstigs
kommun utlyser en tävling för konstnärer verksamma i Nordanstigs
kommun med temat: Folkmusik – konstnärlig utsmyckning i Bergsjö
samt att kommunen tar fram ett förslag till finansiering av denna
utsmyckning.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige uppdrar till
utbildnings- och kulturnämnden att genomföra en utredning med
hjälp av ekonomiska resurser från kommunstyrelsen. Presentera
denna utredning med kostnadsförslag till fullmäktige för
ställningstagande senast under september 2006 (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 32/2006).
2. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till budgetberedningen
för utredning (kommunstyrelsens protokoll § 91/2006).
3. Budgetberedningen föreslår kommunstyrelsen att anlita en extern
utredare för max 5000 kr som finansieras från kommunstyrelsens
förfogandemedel (budgetberedningens protokoll § 14/2006).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar bifalla motionen.
Konstverket får kosta högst 20 tkr. Motionen är därmed avslutad
(kommunstyrelsens protokoll § 144/2006).
Yrkanden
Charlotte Klötz (fp) yrkar tillägga att Nordanstigs kommuns kostnad inte
får överstiga 20 tkr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Klötz yrkandet och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Bifalla motionen.
2. Kommunens kostnad för konstverket får högst uppgå till 20 tkr.
3. Motionen är därmed besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL21 (22)
2006-09-25

§ 58

Dnr 359/2006

Motion Nordanstig handikappanpassat 2010?
Charlotte Klötz (fp) har lämnat en motion där hon föreslår att
kommunstyrelsen genomför en undersökning av handikappanpassning
i offentliga miljöer i Nordanstigs kommun, utifrån regeringens nationella
handlingsplan Från patient till medborgare.
Fullmäktiges beslut
Överlämna motionen till kommunstyrelsens för utredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige
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