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§ 91

Dnr 313/2013

Ledamöternas frågestund.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd,
styrelsen, utskott eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i
kommunens bolag.
Jan-Ola Hall (SD) frågar ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) om
det finns en planering för att utbilda politiker i den nya mandatperioden.
Stig Eng svarar att utbildningar kommer att genomföras under våren
2015.
Fullmäktiges beslut
Förklara ledamöternas frågestund för avslutad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 92

410/2014

Delårsbokslut per 30 juni 2014 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt ett delårsbokslut per 30 juni 2014
för Nordanstigs kommun.
Verksamheternas delårsbokslut har behandlats i respektive utskott.
Prognosen på helår är ett positivt resultat med 296 tkr.
Prognosen på helår på investeringarna är 14,1 mnkr.
Prognosen på skatteintäkterna är en ökad intäkt med 19,7 mnkr.
Enhetschef Björn Hylenius föredrar delårsrapporten.
Revisor Sverker Söderström föredrar revisorernas iakttagelser i
granskningen av delårsbokslutet.
Beslutsunderlag
1. Omsorgsutskottets protokoll § 62/2014.
2. Utbildningsutskottets protokoll § 48/2014.
3. Ledningsutskottets protokoll § 162/2014.
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner delårsbokslut
per 30 juni för Nordanstigs kommun (kommunstyrelsens protokoll
§ 223/2014).
5. Revisorerans bedömning av delårsrapporten 2014-09-22.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
Godkänna delårsbokslut per 30 juni 2014 för Nordanstigs kommun.

Justerandes signatur
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§ 93

Dnr 411/2014

Politisk organisation inför nästa mandatperiod.
Fullmäktigeberedningen för demokrati har uppdraget att arbeta med
utveckling av den kommunala demokratin i Nordanstigs kommun.
Beredningens första uppdrag var att se över arvodena för
förtroendevalda inklusive partistödet samt den politiska organisationen
inför kommande mandatperiod. Uppdraget redovisades i fullmäktige
1 september 2014.
Beredningens slutsatser i arbetet är att den politiska organisationen
ska i stort vara oförändrad inför nästa mandatperiod med ändringen att
kommunstyrelsens ordförande ska arvoderas för heltid,
kommunstyrelsens vice ordförande arvoderas med 0,6 delar per år av
en riksdagsmans månadslön samt att ett uppdrag som
oppositionsföreträdare införs.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll § 7/2014.
2. Fullmäktige beslutar överlämna beredningens arbete till
kommunstyrelsen för beredning (fullmäktiges protokoll § 78/2014).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar behålla
nuvarande politiska organisation där kommunstyrelsen består av
13 ledamöter och 26 ersättare. Ersätta den nuvarande
organisationen med två kommunalråd som vardera arvoderas
motsvarande 80 % tjänst med ett kommunalråd som arvoderas
motsvarande 100 % tjänst. Införa ett uppdrag som
oppositionsföreträdare (kommunstyrelsens protokoll § 228/2014).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Behålla nuvarande politiska organisation där kommunstyrelsen
består av 13 ledamöter och 26 ersättare.
2. Ersätta den nuvarande organisationen med två kommunalråd som
vardera arvoderas motsvarande 80 % tjänst med ett kommunalråd
som arvoderas motsvarande 100 % tjänst.
3. Införa ett uppdrag som oppositionsföreträdare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 94

Dnr 412/2014

Arvode för förtroendevalda i Nordanstigs kommun.
Fullmäktigeberedningen för demokrati har uppdraget att arbeta med
utveckling av den kommunala demokratin i Nordanstigs kommun.
Beredningens första uppdrag var att se över arvodena för
förtroendevalda inklusive partistödet samt den politiska organisationen
inför kommande mandatperiod. Uppdraget redovisades i fullmäktige
1 september 2014.
Kommunsekreterare Eva Engström föredrar en justering i texten om
vad arvodet för ordföranden i kommunstyrelsens utskott ska omfatta.
Arvodet ska inkludera uppgifter som tillhör ordförandeskapet.
Utskottens ordföranden har rätt till sammanträdesarvode,
reseersättning och förlorad arbetsförtjänst.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll § 8/2014.
2. Fullmäktige beslutar överlämna beredningens arbete till
kommunstyrelsen för beredning (fullmäktiges protokoll § 78/2014).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar följande justeringar i
Arvoden för förtroendevalda att gälla under kommande
mandatperiod: Kommunstyrelsens ordförande arvoderas på helår
med 8,4 delar av en riksdagsmans månadslön. Kommunstyrelsens
vice ordförande arvoderas på helår med 0,6 delar av en
riksdagsmans månadslön. Ordföranden i kommunstyrelsens
myndighetsutskott arvoderas på helår med 2,76 delar av en
riksdagsmans månadslön. Ordföranden i övriga utskott under
kommunstyrelsen arvoderas på helår med 0,6 delar av en
riksdagsmans månadslön. Införa ett uppdrag som
oppositionsföreträdare som arvoderas på helår med 0,6 delar av en
riksdagsmans månadslön (kommunstyrelsens protokoll
§ 229/2014).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
tillägget att revisorernas ordförande arvoderas med 0,44 delar per år av
en riksdagsmans månadslön.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och Eva
Engströms förslag till justering i texten för utskottens ordföranden finner
det antaget.

Justerandes signatur
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Forts. § 94
Fullmäktiges beslut
Anta följande justeringar i Arvoden för förtroendevalda att gälla under
kommande mandatperiod:
1. Kommunstyrelsens ordförande arvoderas på helår med 8,4 delar
av en riksdagsmans månadslön.
2. Kommunstyrelsens vice ordförande arvoderas på helår med 0,6
delar av en riksdagsmans månadslön.
3. Ordföranden i kommunstyrelsens myndighetsutskott arvoderas på
helår med 2,76 delar av en riksdagsmans månadslön.
4. Ordföranden i övriga utskott under kommunstyrelsen arvoderas på
helår med 0,6 delar av en riksdagsmans månadslön. Arvodet avser
uppdraget som ordförande. Därutöver har ordföranden rätt till
sammanträdesarvode, reseersättning och förlorad arbetsförtjänst.
5. Ordföranden i revisionen arvoderas på helår med 0,44 delar av en
riksdagsmans månadslön.
6. Införa ett uppdrag som oppositionsföreträdare som arvoderas på
helår med 0,6 delar av en riksdagsmans månadslön.
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§ 95

Dnr 412/2014

Partistöd i Nordanstigs kommun.
Fullmäktigeberedningen för demokrati har uppdraget att arbeta med
utveckling av den kommunala demokratin i Nordanstigs kommun.
Beredningens första uppdrag var att se över arvodena för
förtroendevalda inklusive partistödet samt den politiska organisationen
inför kommande mandatperiod. Uppdraget redovisades i fullmäktige
1 september 2014.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll § 8/2014.
2. Fullmäktige beslutar överlämna beredningens arbete till
kommunstyrelsen för beredning (fullmäktiges protokoll § 78/2014).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
regler för partistöd i Nordanstigs kommun att gälla från och med
verksamhetsåret 2015 samt fastställa partistödet till 14 tkr i
grundstöd och 8 tkr i mandatstöd (kommunstyrelsens protokoll
§ 230/2014).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Anta förslag till regler för partistöd i Nordanstigs kommun att gälla
från och med verksamhetsåret 2015.
2. Fastställa partistödet till 14 tkr i grundstöd och 8 tkr i mandatstöd.

Justerandes signatur
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§ 96

Dnr 409/2014

Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL).
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har fattat beslut om en ny
modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda politiker.
Syftet med de nya bestämmelserna är att de ska underlätta och
möjliggöra för förtroendevalda att förena arbetsliv och uppdrag.
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som
nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare.
Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i
tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller
samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre
bestämmelser/reglementen för förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.
Personalchef Maritta Rudh föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Personalenheten föreslår att fullmäktige beslutar att i enlighet med
Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut anta
bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda, OPF-KL med tillhörande bilaga, samt att
arvodesbestämmelserna för förtroendevalda revideras utifrån de
nya bestämmelserna, att ge i uppdrag till kommunstyrelsen, som
kommunens pensionsmyndighet, att besluta om riktlinjer och
tillämpningsanvisningar till OPF-KL (Maritta Rudhs tjänsteutlåtande
2014-09-01).
2. Kommunstyrelsens protokoll § 221/2014.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses
beslut, anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda, OPF-KL med tillhörande bilaga.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 96
2. Arvodesbestämmelserna för förtroendevalda revideras utifrån de
nya bestämmelserna.
3. Uppdra till kommunstyrelsen, som kommunens
pensionsmyndighet, att besluta om riktlinjer och
tillämpningsanvisningar till OPF-KL.

Justerandes signatur
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§ 97

Dnr 41/2014

Ställningstagande inför bildande av nya regionkommunen
Gävleborg.
Enligt förbundsordningen för regionförbundet Gävleborg är det inte
direkt uttalat hur förbundet skall avvecklas. Dock finns uttalat i
förbundsordningens 16 § att förbundet skall träda i likvidation om
medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde och att
fullmäktige/styrelsen skall verkställa likvidationen i egenskap av
likvidator och lämna slutredovisning till medlemmarna när alla skulder
har betalats och alla tillgångar skiftats.
Ovanstående förutsätter att det finns ett förbundsfullmäktige som kan
utse en regionstyrelse from 2015-01-01. Nedan beskrivna process
bygger på att medlemmarna är överens om en annan hantering utan
att ett nytt fullmäktige behöver utses. En sådan överenskommelse
bekräftad genom beslut i samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar
gäller över förbundsordningen.
Landstinget föreslår att respektive kommunfullmäktige i länet beslutar
att Regionförbundet Gävleborg avvecklas från och med 2015-01-01.
Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen) utses till likvidator. Förslaget till
avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg godkänns.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att
Regionförbundet Gävleborg avvecklas från och med 2015-01-01.
Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen) utses till likvidator. Förslaget
till avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg godkänns
(ledningsutskottets protokoll § 170/2014).
2. Kommunstyrelsen förslår att fullmäktige beslutar att Regionförbundet
Gävleborg avvecklas från och med 2015-01-01. Regionstyrelsen
(landstingsstyrelsen) utses till likvidator. Förslaget till
avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg godkänns
(kommunstyrelsens protokoll § 231/2014).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL11 (21)
2014-09-29

Forts. § 97
Fullmäktiges beslut
1. Regionförbundet Gävleborg avvecklas från och med 2015-01-01.
2. Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen) utses till likvidator.
3. Förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg
godkänns.

Justerandes signatur
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§ 98

Dnr 413/2014

Kommunens ställningstagande om upphandling av vindkraft för
Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har genom MittSverige Vatten AB gjort en
utredning om möjligheterna till att öka mängden egen producerad
elkraft inom ramen för VA-verksamheten.
Den egenproducerade elen från vindkraftverket ska huvudsakligen gå
till att täcka kommunens och/eller MSVAB-gruppens anläggningars
behov av el, vilket för MittSverige Vatten AB motsvarar ca 20-21 GWh
per år.
Ärendet översänds till ägaren för ställningstagande.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att Nordanstigs
kommun ställer sig positiv till Nordanstig Vatten AB:s framställan
(ledningsutskottets protokoll § 171/2014).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att Nordanstigs
kommun ställer sig positiv till Nordanstig Vatten AB:s framställan
(kommunstyrelsens protokoll § 232/2014).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Jan-Ola Hall (SD) yrkar att ärendet återremitteras med avsikten att det
nya fullmäktige ska ta ställning i ärendet efter mer information om
lönsamheten och vindkraftverkets placering.
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 Engs yrkande och
finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
Nordanstigs kommun ställer sig positiv till Nordanstig Vatten AB:s
framställan.

Justerandes signatur
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§ 99

Dnr 415/2014

Ansökan om borgen, Föreningen Hasselagården.
Föreningen Hasselagården har kommit in med en förfrågan om att få
kommunal borgen för ett lån i samband med föreningens köp av
Hasselagården.
En värdering av fastigheten Nordanbro 2:43 har gjorts. Denna
värdering ligger till grund för bankens ställningstagande att bevilja
föreningen lån tillsammans med föreningens driftekonomi.
Kommunen borgar för lån för GT-gården i Hassela, lokalföreningen 253
Hassela Sköld sedan 1976.
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för
egen skuld ingå borgen om maximalt 604 000 kronor, jämte
löpande ränta och kostnader för Föreningen Hasselagårdens
låneförpliktelser avseende lånet. Föreningen Hassela gården skall
hålla fastigheten med borgensåtagande försäkrad under hela den
tid borgen gäller. Upphäva kf § 93/2002 (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2014-07-01).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för
egen skuld ingå borgen om maximalt 604 000 kronor, jämte
löpande ränta och kostnader för Föreningen Hasselagårdens
låneförpliktelser avseende lånet. Föreningen Hassela gården skall
hålla fastigheten med borgensåtagande försäkrad under hela den
tid borgen gäller (ledningsutskottets protokoll § 173/2014).
3. kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för
egen skuld ingå borgen om maximalt 604 000 kronor, jämte
löpande ränta och kostnader för Föreningen Hasselagårdens
låneförpliktelser avseende lånet. Föreningen Hassela gården skall
hålla fastigheten med borgensåtagande försäkrad under hela den
tid borgen gäller (kommunstyrelsens protokoll § 234/2014).
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. § 99
Fullmäktiges beslut
1. Såsom för egen skuld ingå borgen om maximalt 604 000 kronor,
jämte löpande ränta och kostnader för Föreningen Hasselagårdens
låneförpliktelser avseende lånet.
2. Föreningen Hassela gården skall hålla fastigheten med
borgensåtagande försäkrad under hela den tid borgen gäller.
3. Kommunens tidigare borgensåtaganden på fastigheten är därmed
upplösta.

Justerandes signatur
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§ 100

Dnr 194/2014

Försäljning av del av fastigheten Gnarps-Berge 12:1 i Sörfjärden.
Richard Brännström och Paul Nilsson har lämnat in en förfrågan där de
anmäler sitt intresse för att köpa kommunens mark vid Varpsand i
Sörfjärden, fastigheten Gnarps-Berge 12:1. Deras plan är att dra in en
ny väg från Gruvvägen och planlägga marken för camping,
lek/aktivitetsland och ett 30-tal småhustomter.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
verksamheten att lämna förslag på hur en eventuell försäljning kan
genomföras (ledningsutskottets protokoll § 101/2014).
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till verksamheten att lämna
förslag på hur en eventuell försäljning kan genomföras
(kommunstyrelsens protokoll § 153/2014).
3. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att tillsammans
med kommunstyrelsens presidium slutföra förhandlingarna om
försäljning av fastigheten. Förslag till beslut presenteras på
ledningsutskottets nästa sammanträde (ledningsutskottets protokoll
§ 135/2014).
4. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att 30 ha i Varpsandsområdet,
del av fastigheten 12:1, skifte 21, enligt bifogad karta, säljs till
Visionsbolaget 8677. Godkänna upprättat köpeavtal.
Köpeskillingen fastställs till 1 700 000 kronor. Bifalla
Visionsbolagets 8677, framställan om möjligheten att ta upp lån
hos Nordanstigs kommun (Revers) för del av köpeskillingen.
Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna (Mats
Widoffs tjänsteutlåtande 2014-08-19).
5. Ledningsutskottets protokoll § 164/2014.
6. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att 30 ha i
Varpsandsområdet, del av fastigheten 12:1, skifte 21, enligt bifogad
karta, säljs till Visionsbolaget 8677. Godkänna upprättat köpeavtal.
Köpeskillingen fastställs till 1 700 000 kronor. Bifalla
Visionsbolagets 8677, framställan om möjligheten att ta upp lån
hos Nordanstigs kommun (Revers) för del av köpeskillingen.
Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna
(kommunstyrelsens protokoll § 235/2014).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur
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Forts. § 100
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Sälja 30 ha i Varpsandsområdet, del av fastigheten 12:1, skifte 21,
enligt bifogad karta, till Visionsbolaget 8677.
2. Godkänna upprättat köpeavtal.
3. Köpeskillingen fastställs till 1 700 000 kronor.
4. Bifalla Visionsbolagets 8677, framställan om möjligheten att ta upp
lån hos Nordanstigs kommun (Revers) för del av köpeskillingen.
5. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna.
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§ 101

Dnr 334/2014

Ny färdtjänsttaxa from 2015-01-01.
På initiativ från kommunstyrelsen i Gävle gav politiska samrådet för
kollektivtrafikfrågor vid sitt möte i oktober 2013, ett uppdrag till
samrådsgruppen för färdtjänst och sjukresor i länet, att utreda frågan
om införande av rabattsystem i färdtjänsten.
Huvudfrågan var: ”Kan länets kommuner och X-trafik, Landstinget
Gävleborg enas om en modell för rabattsystem inom en snar framtid?”
Samtliga kommuner i länet och X-trafik, Landstinget Gävleborg ställde
sig positiva till att arbeta med frågan.
Vid samrådsgruppens möte 2014-05-07 enades man om att ett
gemensamt förslag till ny färdtjänsttaxa med nuvarande zonindelning
ska lämnas till kommunerna för beslut.
Samrådsgruppen för färdtjänst och sjukresor lämnar nu förslag till ny
färdtjänsttaxa för ställningstagande och beslut i varje kommun i
Gävleborgs län. Förslaget föreslås träda i kraft 2015-01-01.
Färdtjänsthandläggare Gun Johansson informerar i ärendet.
Beslutsunderlag
1. Omsorgsutskottets protokoll § 67/2014.
2. Kommunstyrelsens protokoll § 242/2014.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Anta förslaget till ny färdtjänsttaxa enligt nedan, att träda i kraft
2015-01-01:

Justerandes signatur

Zon

Vuxen*

Barn- och ungdom**

1
2
3
4
5
6
7
8

45 kr
55 kr
70 kr
85 kr
105 kr
120 kr
135 kr
150 kr

25 kr
30 kr
35 kr
45 kr
55 kr
60 kr
70 kr
75 kr
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Forts. § 101
9
10

165 kr
200 kr

85 kr
100 kr

’) Gäller från och med den dag man fyller 20 år.
**) Gäller till den dag man fyller 20 år.
Ledsagare:

utan kostnad.

Medresenär:

färdtjänsttaxa för vuxen.

Extra chaufförsservice: 15 kr/enkelresa.
Arbetsresor:
kollektivtrafiken.

30-dagarskort/årskort för vuxen i den allmänna

Resor i övriga kommuner
i Gävleborgs län
besökskommunens taxa
Resor i kommun utanför
Gävleborgs län:
50% av taxameterpriset.
Uppräkning av taxan och avgiften för extra chaufförsservice med
avrundning till närmaste 5 och 10-tal kronor sker årligen enligt gällande
index i ”Avtal för samhällsbetald anropsstyrd trafik med taxi och
specialfordon i Gävleborgs län”.
Taxan för barn och ungdom motsvarar 50% av taxan för vuxen med
avrundning till närmaste 5 och 10-tal kronor.
Beslutet gäller under förutsättning att även övriga kommuner i länet
antar förslaget till ny färdtjänsttaxa.
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§ 102

Dnr 334/2014

Redovisning av ej genomförda beslut enligt SoL.
Följande redovisas:
1. Kvartalsrapport till IVO för kvartal 2/2014, 16 kap 16 § f SoL och
gällande IFO, ej verkställda beslut:
Ett avbrott i verkställighet, kontaktperson där biståndet inte åter
verkställts inom tre månader från datum för avbrott.
2. Kvartalsrapport 2/2014 till IVO, ej verkställda beslut gällande
äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning:
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom
tre månader från datum för avbrott?
Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktperson SoL, omsorger om
personer med funktionsnedsättning. Skäl: Resursbrist, saknas
lämplig personal/uppdragstagare.
Svar: Ja, ett ärende gällande permanent bostad enligt 5 kap 5 §
eller 5 kap 7 § SoL.
Skäl: Den enskilde har tackat nej till erbjudandet.
Beslutsunderlag
1. Myndighetsutskottets protokoll §129/2014.
2. Omsorgsutskottets protokoll § 71/2014.
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(kommunstyrelsens protokoll § 248/2014).
Fullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen.

Justerandes signatur
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§ 103
Delgivningar.
Följande beslut redovisas i överklagade ärenden:
Överklagat ärende, fullmäktiges § 103/2012-12-17.
Remiss: Tillstånd för Vindkraftpark i Jättendal.
Förvaltningsrättens dom: Förvaltningsrätten avslår dödsboet efter
Ingegärd Degermans yrkande att det överklagade beslutet ska
upphävas efter laglighetsprövning.
Överklagat ärende, fullmäktiges § 103/2012-12-17.
Remiss: Tillstånd för Vindkraftpark i Jättendal.
Förvaltningsrättens slutgiltiga beslut: Förvaltningsrätten avvisar
dödsboet efter Ingegärd Degermans talan om s.k. förvaltningsbesvär.
Överklagat ärende, fullmäktiges § 50/2013-09-30.
Motion om ändring av det tematiska tillägget för vindkraft.
Förvaltningsrättens dom: Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
Överklagat ärende, fullmäktigs § 5/2014-02-24.
Remiss: Ansökan om tillstånd för vindkraft på Månberget i Jättendal.
Förvaltningsrättens dom: Förvaltningsrätten avslår dödsboet efter
Ingegerd Degermans yrkande att det överklagade beslutet ska
upphävas efter laglighetsprövning.
Överklagat ärende, fullmäktigs § 5/2014-02-24.
Remiss: Ansökan om tillstånd för vindkraft på Månberget i Jättendal.
Förvaltningsrättens slutliga beslut: Förvaltningsrätten avvisar dödsboet
efter Ingegerd Degermans talan om s.k. förvaltningsbesvär.
Fullmäktiges beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
Datum: 2014-09-29

LEDAMÖTER

TJÄNSTGÖRANDE
ERSÄTTARE
JA

Kajsa Gladh
Sten-Olof Kardell
Karl-Gustaf Kjellin
Stig Eng
Yvonne Kardell
Emmeli Jonsson
Anders Broberg
Barbro Högström-Larsson
Pernilla Kardell
Tomas von Wachenfeldt
Charlotte Klötz
Stefan Haglund
Börje Lindblom
Per-Ola Wadin
Maria Karström
Monica Olsson
Katarina Bylin
Sven-Erik Sjölund
Anders Blank
Bengt-Ola Olsson
Boerje Bohlin
Jennie Löfman
Åke Bertils
Stig Jonsson
Gun Forssell Spång
Dick Lindkvist
Petra Modée
Anna Pettersson
Kjell Bergström
Jan-Ola Hall
Aina Lööv

Summa

Sida 21

(M)
(M)
(M)

(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(KD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(MP)
(SD)

(SD)

NEJ

JA

X

Anneli Åkerlund

X

X

Per-Åke Kardell

X

X

Rolf Colling

X

X

Carina Olsson

X

X

Inger Enros

X

X

Sigbritt Persson

X

X

Anders Engström

X

X

--

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

23

8

7

Ja

Nej

Avstår

Ja

Nej

Avstår

Ja

Nej

Avstår

