NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 15 februari 2010 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Interpellation om näringslivs- och turistsatsningen i
Nordanstig.

4.

Interpellation om politisk verksamhet i kommunens
skolor.

5.

Motion om skolmat fri från genmanipulation.

6.

Motion om genmanipulerad mat.

7.

Motion om turistbibliotek.

8.

Motion om vargfri kommun.

9.

Införande av lagen om valfrihet inom hemtjänsten.

10.

Ansökan om omfördelning av borgen Nordanstig
Vatten AB.

11.

Attestreglemente för Nordanstigs kommun.

12.

Allmänna ordningsföreskrifter för Nordanstigs
kommun.

13.

Val av ny nämndeman.

14.

Avsägelse från politiskt uppdrag i Stiftelsen ErskMatsgården. Nyval.

15.

Delgivning ej verkställda beslut.

16.

Plan för fullmäktige 2010.
Närradion direktsänder sammanträdet via internet
www.radionordanstig.com
Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Yvonne Kardell
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Siv Bergström (KD) och Sven Bergström (V).

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
Interpellation om näringslivs- och turistsatsningen i Nordanstigs
kommun.
Charlotte Klötz (FP) har lämnat en interpellation till kommunalråd Stig
Eng angående näringslivs- och turistsatsningen i Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 4
Interpellation om politisk verksamhet i kommunens skolor.
Charlotte Klötz (FP) har lämnat en interpellation till utbildnings- och
kulturnämndens ordförande Boerje Bohlin angående politisk
verksamhet i kommunens skolor.

ÄRENDE 5
Motion om skolmat fri från genmanipulation.
Charlotte Klötz (FP) har lämnat en motion där hon föreslår att
fullmäktige beslutar att all mat som serveras i Nordanstigs skolor skall
vara ekologisk och fri från genmanipulation.
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FORTS. ÄRENDE 5
Arbetsutskottet har tidigare beslutat remittera motionen till Kost och
Städ för yttrande.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att kost och städchef
Elisabeth Engbergs yttrande antas (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 76/2009).
2. Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet till omsorgs- och
lärandenämnden med uppdraget att lämna förslag till bifall eller
avslag av motionen utifrån nämndens nyss antagna kostpolitiska
mål (arbetsutskottets protokoll § 108/2009).
3. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att motionen avslås med
hänvisning till kommunens antagna kostpolitiska mål (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 121/2009).
4. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen med
hänvisning till kommunens antagna kostpolitiska mål samt att
motionen därmed är besvarad (arbetsutskottets protokoll
§ 151/2009).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen med hänvisning till kommunens antagna
kostpolitiska mål.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 6
Motion om genmanipulerad mat.
Ove Wallberg (M) har lämnat en motion där han föreslår att Nordanstig
blir en GMO-fri kommun, det vill säga att Nordanstigs kommun endast
köper livsmedel som är certifierad med GMO-fri produktion. Alla
livsmedel som är Krav-märkta, ekomärkta eller märkta med Svenskt
Sigill uppfyller detta krav.
Arbetsutskottet har tidigare beslutat remittera motionen till Kost och
Städ för yttrande.
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FORTS. ÄRENDE 6
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att kost och städchef
Elisabeth Engbergs yttrande antas (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 75/2009).
2. Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet till omsorgs- och
lärandenämnden med uppdraget att lämna förslag till bifall eller
avslag av motionen utifrån nämndens nyss antagna kostpolitiska
mål (arbetsutskottets protokoll § 109/2009).
3. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att motionen avslås med
hänvisning till kommunens antagna kostpolitiska mål (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 122/2009).
4. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beviljar motionen som
innebär att Nordanstig blir en GMO-fri kommun, det vill säga att
Nordanstigs kommun endast köper livsmedel som är certifierad
med GMO-fri produktion samt att motionen därmed är besvarad
(arbetsutskottets protokoll § 152/2009).
Yrkanden
Håkan Larsson (M) yrkar att förslaget ändras till innebörden att
Nordanstigs kommun endast köper livsmedel som är certifierad med
GMO-fri produktion.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om motionen ska avslås eller
bifallas och finner att motionen ska bifallas.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som vill bifalla motionen röstar Ja.
Den som vill avslå motionen röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster för bifall och två Nej-röster för avslag antar
kommunstyrelsen att motionen ska beviljas. Två ledamöter avstod från
att rösta (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordförandens ställer därefter proposition på Håkan Larssons
ändringsyrkande och finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 6
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja motionen som innebär att Nordanstigs kommun endast
köper livsmedel som är certifierad med GMO-fri produktion.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 7
Motion om turistbibliotek.
Annelee Larsson (s) har lämnat en motion om turistbibliotek i
Nordanstig där hon föreslår utökade öppettider på kommunens
bibliotek under fem sommarveckor.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden ställer sig positiv till motionen under
förutsättning att Nordanstigs Utveckling tillskjuter medel
(utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 4/2009).
2. Arbetsutskottet beslutar remittera ärendet till Nordanstigs Utveckling
för yttrande (arbetsutskottets protokoll § 44/2009).
3. Nordanstigs Utveckling har inget att invända mot det förslag som
föreligger om att öppna upp biblioteken under några sommarveckor.
Nordanstigs Utveckling ar dock inga medel ur ordinarie
verksamhetsbudget att ta i anspråk för ändamålet (Anders Nordéns
tjänsteutlåtande 2009-10-13).
4. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen samt att
motionen därmed är besvarad (arbetsutskottets protokoll
§ 163/2009).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det ej antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder arbetsutskottets förslag rösta Ja.
Den som stöder Monica Olssons yrkande röstar Nej.
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FORTS. ÄRENDE 7
Omröstningsresultat
Med sex Ja-röster för arbetsutskottets förslag mot sju Nej-röster för
Monica Olssons yrkande antar kommunstyrelsen Monica Olssons
yrkande.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 8
Motion om vargfri kommun.
Sven-Erik Sjölund (s) lämnar en motion där han föreslår att kommunen
ska verka för en vargfri kommun genom uttalanden samt vid kontakter
med länsstyrelse och andra myndigheter påtala kommunens inställning
i frågan.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 10/2009).
2. Arbetsutskottet beslutar remittera motionen till Nordanstigs
Naturskyddsförening, Lantbrukarnas Riksförbund och Nordanstigs
jaktvårdsområdeskrets för yttrande (arbetsutskottets protokoll
§ 45/2009).
3. Naturskyddsföreningens yttrande 2009-05-04.
4. Stig Eng (C) yttrande 2010-01-12.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 8
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bifalla motionen med Stig Engs (C) yttrande som motivering.
2. Motionen är därmed avslutad.
Reservation
Annelee Larsson (S) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 9
Införande av lagen om valfrihet inom hemtjänsten.
Fullmäktige har lämnat ett uppdrag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden (nu omsorgs- och lärandenämnden) att
pröva en form av alternativ driftsform inom äldreomsorgen, fullmäktiges
§ 71/2008.
1 juli 2009 antog riksdagen Lagen om valfrihet (LOV) som bl.a. innebär
rätten att välja utförare utifrån beviljat behov av stöd.
På omsorgs- och lärandenämndens uppdrag har ett projekt pågått
under 2009 där regler och rutiner har tagits fram för att möjliggöra
alternativa utförare inom hemtjänsten.
Ett av nämndens mål har varit att ”i början av år 2010 skall
valmöjligheten av andra utförare inom äldreomsorgen ha ökat”.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige i enlighet
med LOV-lagstiftningen, införa möjlighet för privata utförare inom
hemtjänsten. Detta ska ske senast 1 maj 2010 (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 140/2009).
2. Protokoll från gemensam samverkan för omsorgs- och
lärandenämnden 2009-11-13.
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige besluta införa möjlighet för
privata utförare att bedriva verksamhet inom hemtjänsten enligt
LOV-lagstiftningen samt att detta ska ske senast 1 maj 2010
(arbetsutskottets protokoll § 175/2009).
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FORTS. ÄRENDE 9
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar möjligheten ska införas senast 1
september 2010.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Införa möjlighet för privata utförare att bedriva verksamhet inom
hemtjänsten enligt LOV-lagstiftningen.
2. Detta ska ske senast 1 september 2010.
Reservation
Annelee Larsson (S) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 10
Ansökan om omfördelning av borgen Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB ansöker om omfördelning av befintlig
borgensram för Nordanstig Vatten AB. Ansökan gäller omfördelning av
befintlig borgensram för nytt verksamhetsområde Sörfjärden för
nyttjande vid reinvesteringar i befintliga anläggningar.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
omfördelar beviljad borgensram på 7 000 tkr avseende nytt
verksamhetsområde Sörfjärden med hela beloppet 7 000 tkr till
reinvesteringar i befintliga anläggningar. Kvarstår därmed 0 kr i
borgen avseende nytt verksamhetsområde Sörfjärden.
Nordanstigs Vatten AB skall hålla investeringar med
borgensåtagande försäkrade under hela den tid borgen gäller
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2010-01-07).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar omfördela beviljad
borgensram på 7 000 tkr avseende nytt verksamhetsområde
Sörfjärden med hela beloppet 7 000 tkr till reinvesteringar i
befintliga anläggningar. Kvarstår därmed 0 kr i borgen avseende
nytt verksamhetsområde Sörfjärden. Nordanstigs Vatten AB skall
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hålla investeringar med borgensåtagande försäkrade under hela
den tid borgen gäller (arbetsutskottets protokoll § 2/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Omfördela beviljad borgensram på 7 000 tkr avseende nytt
verksamhetsområde Sörfjärden med hela beloppet 7 000 tkr till
reinvesteringar i befintliga anläggningar. Kvarstår därmed 0 kr i
borgen avseende nytt verksamhetsområde Sörfjärden.
2. Nordanstigs Vatten AB skall hålla investeringar med
borgensåtagande försäkrade under hela den tid borgen gäller.

ÄRENDE 11
Attestreglemente för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har uppdaterat och sammanställt nytt
attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar för
Nordanstigs kommun.
Uppdateringen har föranletts av att nya rutiner har införts, bl. a
scanning av leverantörsfakturor, samt att förtydliganden har
efterfrågats för att göra reglementet enklare att tyda och följa för
verksamheterna.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att
kommunstyrelsen antar tillämpningsanvisningar till Attestreglemente
för Nordanstigs kommun samt att fullmäktige antar
Attestreglemente för Nordanstigs kommun (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2010-01-07).
2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta
tillämpningsanvisningar till Attestreglemente för Nordanstigs
kommun samt att fullmäktige beslutar anta Attestreglemente för
Nordanstigs kommun (arbetsutskottets protokoll § 3/2010).
Kommunstyrelsens beslut
Anta tillämpningsanvisningar till Attestreglemente för Nordanstigs
kommun.
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FORTS. ÄRENDE 11
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta Attestreglemente för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 12
Allmänna ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun.
Ett av fullmäktiges främsta mål är att debutåldern för bruk av tobak,
alkohol och andra droger hos ungdomar ska höjas med 6 månader och
användandet ska minska.
I strävan att nå det har kommunstyrelsen antagit målet att utarbeta en
allmän ordningsstadga med bl.a. förbud mot förtäring av alkohol på
allmän plats.
Ledningskontoret har sammanställt ett förslag till allmänna
ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun.
Förslaget har behandlats i BRÅ- och folkhälsorådet som föreslår att
§ 12 som behandlar förtäring av alkohol, endast ska gälla på vissa
platser. Platserna behöver namnges eller framgå av en bifogad karta.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar justera förslaget i § 5 till …minsta möjliga
tillfälliga olägenheter… (arbetsutskottets protokoll § 160/2009).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
Allmänna ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun
(arbetsutskottets protokoll § 160/2009).
Yrkanden
Sven-Erik Sjölund (S) yrkar i § 15 att datum ändras att gälla under tiden
1 maj – 31 augusti.
Sven-Åke Eriksson (C) med bifall av Ove Wallberg (M) och Monica
Olsson (S) yrkar i övrigt bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner dem antagna.
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FORTS. ÄRENDE 12
Kommunstyrelsens beslut
1. Lägga till i § 3 Idrottsanläggningar som offentlig plats.
2. Ändra i § 3 stycket om badplatser till följande lydelse: Badplatser
av offentlig karaktär.
3. Ändra datum i § 15 att gälla 1 maj – 31 augusti.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till Allmänna ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 13
Avsägelse från politiskt uppdrag som nämndeman. Nyval.
Per Danielsson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid
Hudiksvalls tingsrätt.
Fullmäktige har att godkänna Per Danielssons avsägelse samt välja ny
nämndeman för återstoden av mandatperioden 2007-2010.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Per Danielssons avsägelse.
2. Ny nämndeman väljs på fullmäktiges nästa sammanträde.

ÄRENDE 14
Avsägelse från politiskt uppdrag i Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Nyval.
Annelee Larsson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Fullmäktige har att välja ny ledamot för återstoden av mandatperioden
2006-2010.
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ÄRENDE 15
Delgivning av ej verkställda beslut.
Utbildnings- och omsorgsförvaltningen rapporterar till fullmäktige enligt
följande:
A/ Ej verkställda beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f-g §§ lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade = Inga ärenden att
rapportera inom LSS.
B/ Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum:
Inom äldreomsorgen (ÄO) finns 3 ärenden gällande permanent bostad
men inga ärenden inom OF, omsorg om personer med funktionshinder
enligt SoL.
C/ Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Inga ärenden att rapportera inom ÄO eller OF.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner informationen
(arbetsutskottet protokoll § 164/2009).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna informationen.

ÄRENDE 16
Plan för fullmäktige 2010.
Fullmäktiges presidium har fått uppdraget att upprätta en planering för
fullmäktigs verksamhetsår 2010.
Förslag till beslut
Godkänna planen.

