NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 2 juni 2014 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Ledamöternas frågestund.

4.

Hälsinglands utbildningsförbund.

5.

Fullmäktiges mål 2015 och kommunstyrelsens
budgetram 2015.

6.

Förslag till nytt skolskjutsreglemente för Nordanstigs
kommun.

7.

Årsredovisning 2013 för Inköp Gävleborg.

8.

Årsredovisning 2013 för Nordanstigs Ekoteknik KB.

9.

Årsredovisning 2013 för kommunstyrelsens fonder.

10.

Begäran om utökning av förskotterade medel för
utredningar kring VA-verksamhet i Sörfjärden.

11.

Detaljplan för Gnarpsbaden i Sörfjärden, Gnarp.

12.

Försäljning av del av fastigheten Mellanfjärden
14:25 i Mellanfjärden.

13.

Motion om utbytardagar.

14.

Motion om satsning på sommarlovsentreprenörer.

15.

Motion om kommunalt stödsparande för lokal
utveckling.

16.

Motion om att upphäva beslut om intagningsstopp
på Björkbacken.

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: Kjell Bergström (FP) 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
Hälsinglands utbildningsförbund.
Kommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig och Söderhamn är
uppdragsgivare för projektet ”Gemensam gymnasie- och
vuxenutbildning i Hälsingland”. Uppdraget har i fas ett handlat om att ta
fram ett beslutsunderlag för bildande av ett gemensamt
kommunalförbund omfattande gymnasie- och vuxenutbildning i de
medverkande kommunerna, Hälsinglands utbildningsförbund.
Den politiska visionen är: En gemensamt organiserad och fritt sökbar
gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland, med goda möjligheter till
distansstudier oberoende av tid och rum. Hög kvalitet ur elev/studerandeperspektiv. Hög kvalitet ur samhällsutvecklingsperspektiv
och hög kostnadseffektivitet.
Projektledare Marie Nordmark föredrar ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 4
Beslutsunderlag
1. Ronny Spångbergs tjänsteutlåtande 2014-03-31.
2. Omsorgsutskottets protokoll § 28/2014.
3. Protokoll från central samverkan 2014-03-28.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Nordanstigs kommun bildar tillsammans med Bollnäs kommun,
Hudiksvalls kommun och Söderhamns kommun
kommunalförbundet Hälsinglands utbildningsförbund.
2. Vid terminsstarten läsår 2015/16, 2015-08-11, till ”Hälsinglands
utbildningsförbund” överlämna kommunens uppgifter inom de
frivilliga skolformerna gymnasie- och vuxenutbildning:
ungdomsgymnasium, introduktionsprogram, gymnasiesärskola,
grundläggande vux, gymnasievux, yrkesvux, särskild utbildning för
vuxna, svenska för invandrare, yrkeshögskola (för Hudiksvalls
kommun undantaget iftac, som är på väg att bolagiseras och Ingår i
Hudiksvalls kommuns satsning i ”Fiber optic valley”), uppdragsutbildningsverksamheten, internutbildningar, arena för
högskoleutbildning, arena för forskning.
3. Anta upprättat förslag till förbundsordning för kommunalförbundet
Hälsinglands utbildningsförbund bilaga 1.
4. Anta upprättat förslag till konsortialavtal för samverkan i
kommunalförbundet Hälsinglands utbildningsförbund,
bilaga 2.
5. Anta upprättat förslag till riktlinjer för framtagande av program/utbildningsutbud, bilaga 3.
6. Nuvarande samverkansavtal upphör att gälla vid
verksamhetsövergången 2015-08-11.
7. För tiden från förbundets bildande fram till den 1 januari 2015
tillsätta en interrimsdirektion för förbundet bestående av 12
ledamöter och av dessa utser medlemskommunerna 3 ledamöter
vardera.
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FORTS. ÄRENDE 4
8. Interrimsdirektionen bemyndigas att fatta för förbundet erforderliga
beslut, delegera till ordföranden att fatta beslut i frågor som är så
brådskande att interrimsdirektionens avgörande inte kan avvaktas
samt att uppdra till ledamot i interrimsdirektionen eller anställd i
någon av medlemskommunerna att företräda förbundet och föra
förbundets talan i förhandlingar mm.
9. Som ledamöter för Nordanstigs kommun i interrimsdirektionen välja
ledamöterna Stig Eng (C), Anders Engström (S) och Monica
Olsson (S).
10. Bemyndiga kommunstyrelsen att fatta behövliga kompletterande
beslut inför kommunalförbundets bildande.
11. För medlemskommunernas räkning ska organisationen med
styrgrupp och projektledningsgrupp bestå tills dess att en direktion
respektive förbundsledning är tillsatt, då sker överlämnande och
projektet avslutas.
12. Besluten gäller under förutsättning att Bollnäs, Hudiksvalls och
Söderhamns kommuner fattar likalydande beslut.

ÄRENDE 5
Fullmäktigs mål 2015 och kommunstyrelsens budgetram 2015.
Ledningsutskottet har kommunstyrelsen uppdrag att förbereda
kommunstyrelsens förslag till ettårsbudget och flerårsplan.
Vid dagens sammanträde har kommunstyrelsen att behandla följande
punkter:
1. Fullmäktiges mål 2015.
2. Budgetram 2015 och flersårsplan för 2016-2018 för
kommunstyrelsens verksamheter.
3. Investeringsutrymme 2015-2018.
4. Resultat 2015-2018.
5. Tidsplan för budgetarbetet.
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FORTS. ÄRENDE 5
Tf kommunchef Mona Franzén-Lundin har i ledningsutskottet föredragit
aktuella aktiviteter och nya förutsättningar för respektive
verksamhetsområde inför 2015-2016:
Social omsorg
- ökad intern kontroll
- nytt avtal för boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn
Vård och omsorg
- investeringar av utrustning inom omsorgen samt utemiljön
- behovet av platser i särskilt boende minskar
- gemensam upphandling av IT-system för digitalt trygghetslarm
- daglig verksamhet är i behov av nya lokaler
- behov av utökning av biståndshandläggare
Kommunledning
- pågående utvecklingsprojekt
- leasingmodell för datorer
- köp av IT-drift av Fiberstaden AB
- rekrytering av ny ekonomichef
- inköpsportal
- rekryteringsvehov inom kvalitets- och utvecklingsenheten
- rekrytering av ny näringslivschef
- genomförande av Medborgarservice
- arbeta fram förslag till ny översiktsplan
- slam- och avfallshantering
- vatten- och spillvattenområden
- LIS-områden
Verksamhetschef Eva Fors har i ledningsutskottet föredragit aktuella
aktiviteter och nya förutsättningar för sitt verksamhetsområde inför
2015-2016:
Utbildning
 Långsiktiga lösningar behövs för lokaler till verksamheten. Det finns
både överskott på lokaler och brist på ändamålsenliga lokaler. Mest
akut i Ilsbo och i Bergsjö.
 Kortsiktig lösning kan vara att hyra moduler för elever i årskurs 4
på Bergsjö skola. Det kan även bli aktuellt att flytta verksamet till
Bringsta skola i Harmånger.
 Flytta eleverna i årskurs 4-6 från Fröstuna skola till Bringsta skola i
Harmånger.
 Eva Fors föredrar statliga reformer som påverkar verksamheten i
skolan.
 Brist på lärare och svårigheter att rekrytera lärare.
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FORTS. ÄRENDE 5
 Investeringsbehov i skolans och förskolans inom- och
utomhusmiljö.
Ekonom Marianne Unborg har i ledningsutskottet föredragit förslag till
budgetramar för kommunstyrelsens verksamheter utifrån bokslut 2013,
budget 2014 och flerårsplan för 2015-2018.
Prognosen innehåller ökade skatteintäkter genom det nya
skatteutjämningsbidraget.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson har i ledningsutskottet
föredragit den samlade pensionsskulden utifrån KPA:s beräkningar.
Sammanfattningsvis har kommunstyrelsens verksamheter följande
behov:
Ledningsutskottets verksamheter
I ledningsutskottets verksamheter finns behov av ytterligare medel för
ökad IT-drift, avskrivningskostnader, musikundervisning,
skattesänkning, arkiv och medborgarservice.
Utbildningsutskottets verksamheter
I utbildningsutskottets verksamheter finns behov av ytterligare medel
för ca 10 mnkr.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheterna att utarbeta
ett förslag till finansiella mål inför kommunstyrelsens sammanträde
15 maj 2014 (ledningsutskottets protokoll § 103/2014).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa
förslag till tidsplan för det fortsatta budgetarbetet
(ledningsutskottets protokoll § 103/2014).
3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar fastställa
kommunstyrelsens budgetram 2015, fullmäktiges mål 2014,
investeringsbudget, resultat samt skattesats för 2015
(ledningsutskottets protokoll § 103/2014).
Yrkanden
Stig Eng (C) m.fl. yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Sven-Erik Sjölund (S) m.fl. yrkar avslag på ledningsutskottets förslag
om sänkning av skattesatsen.
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FORTS. ÄRENDE 5
Petra Modée (V) yrkar att målet för Miljö och hälsa ska ha följande
lydelse: Under 2015-2018 ska miljön och folkhälsan i Nordanstigs
kommun succesivt förbättras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag om
fullmäktiges mål 2015 med Petra Modées tilläggsyrkande och finner
det antaget.
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag om
kommunstyrelsens budgetram, resultat och investeringar och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag om
skattesänkning och Sven-Erik Sjölunds avslagsyrkande och finner
ledningsutskottets förslag antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder ledningsutskottets förslag röstar Ja.
Den som stöder Sven-Erik Sjölunds avslagsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med tio Ja-röster för ledningsutskottets förslag mot tre Nej-röster för
Sven-Erik Sjölunds avslagsyrkande antar kommunstyrelsen
ledningsutskottets förslag.
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa förslag till tidsplan för det fortsatta budgetarbetet.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelsens budgetram 2015
Fastställa budgetram för kommunstyrelsens verksamheter 2015 till
435 162 tkr. Budgetramen inkluderar en ökning av ramen med
15 mnkr från skatteutjämningsbidraget.
2. Fullmäktiges mål 2015
Barn och unga
Under 2015-2018 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda
möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.
Näringsliv och arbetsmarknad
Under 2015-2018 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas
och förbättras i kommunen.
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FORTS. ÄRENDE 5
Trygg medborgare
Under 2015-2018 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.
Boendemiljö och kommunikation
Under 2015-2018 utveckla miljöer för attraktivt boende.
Miljö och hälsa
Under 2015-2018 ska miljön och folkhälsan i Nordanstigs kommun
succesivt förbättras.
3. Resultat 2015-2018
Fastställa det finansiella målet för resultatet av skatter och
generella statsbidrag till minst 2 % årligen.
4. Investeringar 2015-2018
Fastställa investeringsbudget för 2015-2018 till 20 mnkr per år.
5. Skattesats 2015-2017
Beräkna budgeten på en skattesänkning med 10 öre per
skattekrona under 2015, ytterligare 10 öre per skattekrona under
2016 samt en skattesänkning med ytterligare 5 öre per skattekrona
under 2017. Vilket innebär en skattesänkning under 2015-2017 på
totalt 25 öre per skattekrona.
Reservation
Sven-Erik Sjölund (S) och Ulf Lövgren (S) reserverar sig mot beslutet i
punkt 5.

ÄRENDE 6
Förslag till nytt skolskjutsreglemente för Nordanstigs kommun.
På uppdrag av utbildningsutskottet har skolskjutsreglementet reviderats
och följande förändringar har gjorts för att stämma överens med övriga
kommuner i Hälsingland:


Väntetiden, tidsskillnaden mellan skolans ramtider och
skolskjutsens ankomst-/avgångstid får inte överstiga 60 minuter för
elever i årskurs förskoleklass – 6 och 90 minuter för elever i
årskurs 7 – 9, sammanlagt per skoldag.



Färdtid är restiden mellan ordinarie påstigningsplats och
avstigningsplats. Kommunens tidsmått är att färdtiden inte
överstiger: 70 minuter för elever i årskurs förskoleklass – 6 och 90
minuter för elever i årskurs 7 – 9.
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FORTS. ÄRENDE 6


Avståndsregler: kortaste skolvägen till skola för att bevilja
skolskjuts, årskurs förskoleklass – 3, 2 km, årskurs 4 – 6, 3 km och
årskurs 7 – 9, 4 km. Avståndet mäts bostad – skola vilket dock inte
innebär att skolskjuts utgår från hemmet eller skolan.
Skolskjutsberättigade elever får anslutningsskjuts om avståndet
hemmet – påstigningsplats överstiger: 2 km för årskurs
förskoleklass – 3, 3 km för årskurs 4 – 6 och 4 km för årskurs 7 – 9.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att väntetiden,
tidsskillnaden mellan skolans ramtider och skolskjutsens ankomst-/
avgångstid får inte överstiga 60 minuter för elever i årskurs
föreskoleklass – 9 sammalagt per skoldag. Väntetiden gällande
anslutningsbuss får ej överstiga 20 minuter för elever förskoleklass-9. I
övrigt anta förslaget till reviderat skolskjutsreglemente för Nordanstigs
kommun daterat 2014-04-28 (utbildningsutskottets protokoll
§ 26/2014).
Yrkanden
Petra Modée (V) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag.
Stig Eng (C) yrkar att en kostnadsredovisning om förslaget innebär en
ökning av kommunens kostnader presenteras inför fullmäktiges
sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Petra Modées och Stig Engs
yrkanden och finner dem antagna.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till verksamheten att inför fullmäktiges sammanträde lämna en
redovisning om förslaget innebär en ökning av kommunens kostnader.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Väntetiden, tidsskillnaden mellan skolans ramtider och
skolskjutsens ankomst-/ avgångstid får inte överstiga 60 minuter för
elever i årskurs föreskoleklass – 9 sammalagt per skoldag.
2. Väntetiden gällande anslutningsbuss får ej överstiga 20 minuter för
elever förskoleklass-9.
3. I övrigt anta förslaget till reviderat skolskjutsreglemente för
Nordanstigs kommun daterat 2014-04-28.
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ÄRENDE 7
Årsredovisning 2013 för Inköp Gävleborg.
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2013
Inköp Gävleborg redovisar ett negativt resultat med 776,9 tkr.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2013 för Inköp Gävleborg (ledningsutskottets protokoll § 92/2014).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2013 för Inköp Gävleborg.

ÄRENDE 8
Årsredovisning för Nordanstigs Ekoteknik KB.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsredovisning för
Nordanstigs Ekoteknik KB för år 2013.
Bolagets visar ett nollresultat för 2013.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2013 för Nordanstigs Ekoteknik KB (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2014-05-06).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2013 för Nordanstigs Ekoteknik KB.

ÄRENDE 9
Årsredovisning 2013 för kommunstyrelsens fonder.
Årsredovisning har upprättas för 2013 års verksamhet i Nordanstigs
kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond.
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FORTS. ÄRENDE 9
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning 2013 för Nordanstigs kommuns donationsfonder;
Stiftelsen Per och Anna Sundins Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs
Näringslivsfond samt Per Olof Schönströms minnesfond (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2014-05-06).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2013 för Nordanstigs kommuns
donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna Sundins Stipendiefond,
Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof Schönströms
minnesfond.

ÄRENDE 10
Nordanstigs Vatten AB, begäran om utökning av förskotterade
medel för utredningar kring VA-verksamhet i Sörfjärden.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2013-03-26 att uppdra
till Nordanstig Vatten AB att
- påbörja frivillig tillståndsprövning av avlopp
- utreda eventuell särtaxa
- starta vattentäktsprojektering
Bolaget har genom styrelsebeslut, den 24 maj 2013 kvitterat
ovanstående uppdrag angående VA-utbyggnad i Sörfjärden samt
uppdragit till bolagets vd att begära ett räntefritt lån från Nordanstigs
kommun för att påbörja uppdraget. Kostnaden för uppdraget beräknas
till 1 000 tkr.
2013-09-30 beviljade fullmäktige ett räntefritt lån på 1 000 tkr för
perioden 2013-2017 som finansiering av uppdrag VA-utbyggnad i
Sörfjärden.
Därefter har Nordanstig Vatten AB lämnat in en begäran om utökning
av förskotterade medel för utredningar kring VA-verksamhet för
Sörfjärden.
Nordanstig Vatten AB skriver att för att kunna genomföra de
nödvändiga inledande utredningarna krävs en utökning av det räntefria
lånet till 3 000 tkr. Budgeten för den inledande utredningsfasen till och
med maj 2014 bedöms enligt bolaget till 3 000 tkr.
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Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar medge Nordanstigs
Vatten AB en utökning av det räntefria lånet med ytterligare 2 000 tkr
(totalt 3 000 tkr) för perioden 2013 – 2017 som finansiering av uppdrag
VA-utbyggnad i Sörfjärden. Efter genomförd utbyggnad ska lånet
övergå i ett lån med ränta och amorteringsplan enligt Nordanstigs
kommuns policy (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2014-04-03).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Carina Olsson (C) yrkar att kommunstyrelsen får en redovisning om
projektets fortgång.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Carina Olssons
yrkanden och finner med antagna.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till förvaltningen att lämna en redovisning om projektets
fortgång.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Medge Nordanstigs Vatten AB en utökning av det räntefria lånet med
ytterligare 2 000 tkr (totalt 3 000 tkr) för perioden 2013 – 2017 som
finansiering av uppdrag VA-utbyggnad i Sörfjärden.
Efter genomförd utbyggnad ska lånet övergå i ett lån med ränta och
amorteringsplan enligt Nordanstigs kommuns policy.

ÄRENDE 11
Detaljplan för Gnarpsbaden, Sörfjärden.
Plan och byggenheten har utarbetat ett förslag till detaljplan för
Gnarpsbaden, Gnarps Masugn 1:59, i Sörfjärden, Gnarp.
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en omvandling av
området med den gamla dansbanan, fesplatsen samt markområde
söder om väg 787 till alternativt kolonilotter eller bostadsbebyggelse.
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Plan och byggenheten har utarbetat ett förslag till detaljplan som har
varit utställt för samråd och utställning.
Stadsarkitekt Christina Englund har i ledningsutskottet föredragit
ärendet och inkomna yttranden under granskningsperioden.
Planförslaget gäller endast festplatsen Gnarpsbaden. Södra delen i det
första planförslaget utgår.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att till
ledningsutskottets sammanträde 24 oktober 2013 bereda ärendet
(ledningsutskottets protokoll § 55/2013).
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att, efter samråd
med Paul Nilsson, planlägga området för festplatsen i Sörfjärden
och de närliggande fastigheterna Gnarps Masugn 1:61, 1:62 och
1:63 (ledningsutskottets protokoll § 57/2013).
3. Plan och byggenheten föreslår att ledningsutskottet beslutar att
planhandlingarna ställs ut för samråd (Christina Englunds
tjänsteutlåtande 2014-02-07).
4. Ledningsutskottet beslutar godkänna att detaljplanen ställs ut för
samråd (ledningsutskottets protokoll § 29/2014).
5. Ledningsutskottet beslutar godkänna att förslaget ställs ut för
granskning (ledningsutskottets protokoll § 59/2014).
6. Bygg och planenheten föreslår att detaljplanen antas (Christina
Englunds tjänsteutlåtande 2014-04-16).
7. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar planen med
bestämmelser för Gnarps Masugn 1:59. Gnarps Masugn 1:61, 1:62
och 1:63 tas ut från förslaget och antas inte (ledningsutskottets
protokoll § 130/2014).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Planen antas med föreslagna bestämmelser för Gnarps Masugn 1:59.
Gnarps Masugn 1:61, 1:62 och 1:63 tas ut från förslaget och antas inte.
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ÄRENDE 12
Försäljning av mark i Mellanfjärden.
En framställan om förvärv av mark för byggande av ett garage med
inredd vind gjordes i april 2011 av Matts Olof Nord, se bifogad karta.
Detaljplan har utarbetats och bekostats av Nord. Köpeskillingen är
överenskommen till 64 000 kr för 800 m2.
Ärendet har tidigare tagits upp i Kommunstyrelsen som beslöt att
återremittera ärendet (§197/2011). Kommunstyrelsen ansåg att marken
skulle avstyckas som egen tomt vilket nu föreslås. Vid värdering har
hänsyn tagits till VA-ledningar som passerar under tänkt angöring till
tomten, samt att planen är bekostad av köparen. Fastigheten får egen
fastighetsbeteckning vid förrättningen efter att Kommunfullmäktige
beslutat om försäljning.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnad föreslår att Matts Olof Nord får förvärva mark i
Mellanfjärden, enligt bifogat köpeavtal och kartskiss, till
köpeskillingen 64 000 kr (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2014-0407).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av
fastigheten Mellanfjärden 14:25 till Matts Olof Nord, Hudiksvall.
Fastställa köpeskillingen till 64 000 kronor. Godkänna upprättade
köpehandlingar. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
köpehandlingarna (ledningsutskottets protokoll § 82/2014).
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. Sälja del av fastigheten Mellanfjärden 14:25 till Matts Olof Nord,
Hudiksvall.
2. Fastställa köpeskillingen till 64 000 kronor.
3. Godkänna upprättade köpehandlingar.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.
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ÄRENDE 13
Motion om utbytardagar.
Per-Ola Wadin (FP) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunen inför så kallade utbytardagar.
Men utbytardagar menas att kommunens tjänstemän och politiker som
fattar beslut gällande näringslivsfrågor, regelbundet gör
arbetsplatsbesök ute på företag i det privata näringslivet. På samma
sätt bjuds några av kommunens företagare att följa en arbetsdag med
tjänstemän och politiker.
Detta för att öka kommunikationen och därmed förståelsen för
varandras behov och beslut.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 81/2013).
2. Näringslivsenheten föreslår att motionen antas (Anders Nordéns
tjänsteutlåtande 2014-03-26).
3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar motionen. Uppdra
till kommunstyrelsen att införa utbytardagar mellan kommunens
tjänstemän och politiker och det privata näringslivet samt att
motionen därmed är besvarad (ledningsutskottets protokoll
§ 93/2014).
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. Anta motionen.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att införa utbytardagar mellan
kommunens tjänstemän och politiker och det privata näringslivet.
3. Motionen är därmed besvarad.
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ÄRENDE 14
Motion om satsning på sommarlovsentreprenörer.
Siv Bergström (KD) m.fl. har lämnat en motion där hon föreslår att
kommunen utreder förutsättningarna för att genomföra konceptet
”Sommarlovsentreprenörer” i Nordanstigs kommun, i syfte att erbjuda
detta till gymnasieungdomar som ett alternativ till de kommunala
feriearbetena.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsens för
beredning (fullmäktiges protokoll § 32/2010).
2. Näringslivskontoret föreslår att ett koncept för
sommarlovsentreprenörer helt får startas upp och drivas av
näringslivet. Den nya PRAO-modellen bör vara en bra start på en
sådan process (Anders Nordéns tjänsteutlåtande 2014-03-27).
3. Ett koncept för sommarlovsentreprenörer kan startas och drivas av
näringslivet. Den nya PRAO-modellen bör vara en bra start på en
sådan process. Motionen är därmed besvarad (ledningsutskottets
protokoll § 94/2014).
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. Ett koncept för sommarlovsentreprenörer kan startas och drivas av
näringslivet. Den nya PRAO-modellen bör vara en bra start på en
sådan process.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 15
Motion om kommunalt stödsparande för lokal utveckling.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige
beslutar att kommunen utreder hur en landsbygdsutvecklingsfond
skulle kunna se ut i Nordanstig samt att kommunstyrelsen får i uppdrag
att inrätta en landsbygdsutvecklingsfond.
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FORTS. ÄRENDE 15
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges beslut § 54/2013).
2. Näringslivsenheten föreslår att motionen avslås och att en
utredning startas som har till syfte att hjälpa föreningar som driver
godkända, genomförda och reviderade projekt med likviditeten i
avvaktan på utbetalning av EU-medel. Tillräckliga
finansieringsmöjligheter finns för näringsliv och företag med
bärkraftiga idéer (Anders Nordéns tjänsteutlåtande 2014-03-28).
3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen. Uppdra
till kommunstyrelsen att starta en utredning som har till syfte att
hjälpa föreningar som driver godkända, genomförda och reviderade
projekt med likviditeten i avvaktan på utbetalning av EU-medel.
Tillräckliga finansieringsmöjligheter finns för näringsliv och företag
med bärkraftiga idéer. Motionen är därmed besvarad
(ledningsutskottet protokoll § 95/2014).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Petra Modée (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Petra Modées
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att starta en utredning som har till
syfte att hjälpa föreningar som driver godkända, genomförda och
reviderade projekt med likviditeten i avvaktan på utbetalning av EUmedel. Tillräckliga finansieringsmöjligheter finns för näringsliv och
företag med bärkraftiga idéer.
3. Motionen är därmed besvarad.
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ÄRENDE 16
Motion om inflyttningsstopp på Björkbacken.
Jan-Ola Hall (SD) har lämnat en motion med förslaget att beslutet att
införa inflyttningsstopp på Björkbackens äldreboende i Hassela
omedelbart upphävs.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 20/2014).
2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att ej upphäva
beslutet om inflyttningsstopp på Björkbacken i Hassela med
motivering att förbättringsåtgärder (omsorgsutskottets protokoll
§ 27/2014).
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag samt att
motionen därmed avslås.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen med motiveringen att förbättringsåtgärder är
planerade för både den inre och yttre miljön på Björkbacken.
2. Motionen är därmed besvarad.

