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§ 49

Dnr 47/2010

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.
Åke Paulsson, Ilsbo SK har lämnat in två frågor.
Fråga 1 Anläggningsbidrag.
Varför har idrottsklubbarna i Nordanstigs kommun så lågt
anläggningsbidrag i jämförelse med andra kommuner?
Är det enbart brist på pengar eller ett totalt ointresse vad andra
kommuner har? Idrottsklubbar i närliggande kommuner får mellan
100 000-220 000 kronor i bidrag medan Ilsbo SK får 35 625 kronor i
bidrag.
Ordföranden i utbildnings- och kulturnämnden Boerje Bohlin (S)
besvarar frågan och påtalat att kommunen har valt att satsa mest på
föreningar som har ungdomsverksamhet.
Flera ledamöter uttrycker i debatten att anläggningsbidragen kan
komma att ses över i det kommande budgetarbetet.
Fråga 2 Kontrollarvode vid lotterier.
Det vinns några idrottsklubbar i kommunen som har ett medlemslotteri.
Ilsbo SK betalar 3 600 kronor (3 % av totala lotterisumman) till
kommunen varav hälften går som kontrollarvode till en extern
kontrollant. Vad kontrolleras? Hudiksvalls kommun har tagit bort
kontrollavgiften för länge sedan.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) besvarar frågan.
Fullmäktige antog avgifterna för lotteritillstånd och kontrollarvode 1994
samt att bestämmelserna följer lotterlagen. Monica Olsson uttrycker att
avgifterna kan komma att ses över i det kommande budgetarbetet.
Fullmäktiges beslut
Frågorna anses besvarade.
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§ 50

Dnr 219/2011

Övergripande politiska inriktningar 2011-2014.
Fullmäktige beslutade i § 43/2007 att arbeta efter dokumentet Politisk
styrning genom målstyrning i Nordanstigs kommun.
Fullmäktige antog 2007 en övergripande politiskt inriktning som grund
för fullmäktiges mål och som nämnderna sedan har använt i sitt arbete
med att utarbeta sina nämndsmål. Den övergripande politiskt
inriktningen antogs att gälla till och med 2010.
Ett nytt förslag till övergripande politiska inriktningar har utarbetats för
2011-2014. Vissa redaktionella justeringar redovisas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslag till övergripande
politiska inriktningar för 2011-2014 (kommunstyrelsens protokoll
§ 176/2011).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
Anta förslag till övergripande politiska inriktningar för 2011-2014.
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§ 51

Dnr 136/2011

Budgetramar och fullmäktiges mål 2012.
Budgetutskottet har utarbetat förslag till budgetramar och
fullmäktigemål för 2012. Nämnderna har tidigare lämnat
konsekvensbeskrivningar till budgetutskottet över förslaget till
budgetramar.
Förslagen till fullmäktigemål har behandlats av fullmäktige i en
direktivdiskussion.
Kommunchef Kerstin Oremark har informerat kommunstyrelsen om att
de fackliga organisationerna på Centrala samverkansgruppen påtalar
att de inte känner sig delaktiga i budgetarbetet och heller inte i
riskanalyserna som kopplats till budgetarbetet.
Beslutsunderlag
1. Budgetberedningen föreslår att fullmäktige antar att
beräkningsgrunden för 2012-2014 års skatteintäkter och generella
statsbidrag grundas på följande invånarantal:
År
1 nov
31 dec
2011
9 573
9 553
2012
9 525
9 505
2013
9 486
9 466
2014
9 456
9 436
(budgetutskottets protokoll § 4/2011)
2. Budgetutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta budgetramar
på nämndsnivå, nettokostnad/ nettointäkt enligt följande:
Kommunstyrelsen 39 375 tkr
Utbildnings- och kulturnämnden 125 500 tkr
Omsorgs- och lärandenämnden 275 625 tkr
Kommunstyrelsen oförutsedda 500 tkr
(budgetutskottets protokoll § 6/2011)
3. Budgetutskottet föreslår att fullmäktige antar fullmäktiges mål för
2012 enligt följande:
Barn och unga
Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda
möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.
Mätmetod:
Förbättrad måluppfyllelse.
Nolltolerans för kränkande behandling.
Näringsliv arbetsmarknad
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet att utvecklas
i kommunen förbättras.
Mätmetod:
Erbjuda etableringsmöjligheter t.ex. mark, lokaler, bredband,
tjänstegarantier, kompetensutveckling.
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Forts. § 51
Trygg medborgare
Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.
Mätmetod:
Möjlighet för äldre att i ökad utsträckning välja boendeform och
omvårdnadsinsats.
Minskad mobbing.
Förbättrad hälsa.
Närhet till sjukvård.
Boendemiljö och kommunikation
Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.
Mätmetod:
Detaljplanerade landsbygdsområden.
Antal byggbara tomter.
(budgetutskottets protokoll § 7/2011).
4. Kommunstyrelsens föreslår att fullmäktige beslutar anta att
beräkningsgrunden för 2012-2014 års skatteintäkter och generella
statsbidrag grundas på följande invånarantal:
År
1 nov
31 dec
2011
9 573
9 553
2012
9 525
9 505
2013
9 486
9 466
2014
9 456
9 436
Resultatet för 2012 ska vara 2 % av skatter och generella
statsbidrag.
Återremittera förslagen till budgetramar för nämnderna och
fullmäktiges mål 2012 för beredning utifrån ett resultat på 2 % av
skatter och generella statsbidrag (kommunstyrelsens protokoll
§ 159/2011).
Yrkanden
Monica Olsson (S) med flera yrkar bifall till budgetutskottets förslag till
beräkningsgrund, budgetramar och fullmäktiges mål.
Kajsa Gladh (M) med flera yrkar tillägga i en verksamhetsplan att
resultatet av skatter och generella statsbidrag ska vara för
2013
1,4 %
2014
2,0 %
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Monica Olssons yrkande och finner Monica Olssons yrkande antaget.
Ordföranden ställe proposition på Kajsa Gladhs tilläggsyrkande och
finner det antaget.
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Forts. § 51
Fullmäktiges beslut
1. Anta att beräkningsgrunden för 2012-2014 års skatteintäkter och
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal:
År
2011
2012
2013
2014

1 nov
9 573
9 525
9 486
9 456

31 dec
9 553
9 505
9 466
9 436

2. Anta budgetramar på nämndsnivå, nettokostnad/ nettointäkt enligt
följande:
Kommunstyrelsen
39 375 tkr
Utbildnings- och kulturnämnden 125 500 tkr
Omsorgs- och lärandenämnden 275 625 tkr
Kommunstyrelsen oförutsedda

500 tkr

3. Anta fullmäktiges mål för 2012 enligt följande:
Barn och unga
Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda
möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.
Mätmetod:
Förbättrad måluppfyllelse.
Nolltolerans för kränkande behandling.
Näringsliv arbetsmarknad
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet att utvecklas
i kommunen förbättras.
Mätmetod:
Erbjuda etableringsmöjligheter t.ex. mark, lokaler, bredband,
tjänstegarantier, kompetensutveckling.
Trygg medborgare
Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.
Mätmetod:
Möjlighet för äldre att i ökad utsträckning välja boendeform och
omvårdnadsinsats.
Minskad mobbing.
Förbättrad hälsa.
Närhet till sjukvård.
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Boendemiljö och kommunikation
Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.
Mätmetod:
Detaljplanerade landsbygdsområden.
Antal byggbara tomter.
4. Anta i verksamhetsplan för 2013-2014 att resultatet av skatter och
generella statsbidrag ska vara följande:
2013
2014

Justerandes signatur
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§ 52

Dnr 220/2011

Ökad budgetram för Räddningstjänsten i Hassela.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har minskat bemanningen
vid räddningstjänsten i Hassela till tre brandmän med en brandförman
på varje skift. Neddragningen har genomförts som en besparing. Vid
högsäsong på Hassela Ski Resort är dock bemanningen kvar med fyra
brandmän med en brandförman.
Den gemensamma norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har
beslutat att bemanningen ska öka igen när ekonomin så tillåter.
Nordanstig har under 2010 tillskjutit medel för att behålla bemanningen
med fyra brandmän och en brandförman under året.
Beslutunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att Nordanstigs
kommun tillskjuter medel till Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd för deltidsbrandmän i Hassela nummer 17, 18, 19, 20.
Beslutet gäller fram till och med 2014-12-31.
Om andra lösningar blir möjliga genom ny teknik eller nya regelverk när
det gäller bl.a. rökdykning, kan beslutet omprövas.
Finansieringen för 2011 regleras i bokslut för 2011. För 2012-2014
anslås medel för respektive budgetår, ca 380 tkr per år
(kommunstyrelsens protokoll § 177/2011-06-09).
Yrkanden
Stig Eng (C) m.fl. yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
ändringen att kommunchefen får i uppdrag att föreslå finansiering av
den ökade bemanningen.
Monica Olsson (S) yrkar att de tillskjutande medlen ska avse femte
brandmannen på varje skift med start 1 juli 2011, undantaget under
högsäsong då bemanningen redan är fyra brandmän med en
brandförman.
Jan-Ola Hall (SD) yrkar tillägga till kommunstyrelsens förslag första
stycket så att styrkan är fyra brandmän med en brandförman på varje
skift.
Stig Eng (C) yrkar att Jan-Ola Halls yrkande ska gälla från och med
1 januari 2012.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs, Monica Olssons och JanOla Halls yrkanden och finner dem antagna.
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Forts. § 52
Fullmäktiges beslut
1. Nordanstigs kommun tillskjuter medel fr.o.m. 1 juli 2011 till
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för en bemanning med
fyra brandmän och en brandförman (4+1) i Hassela.
2. Från 1 januari 2012 avser medlen brandmännen nummer 17,18,19
och 20, så att bemanningen blir fyra brandmän med en
brandförman (4+1) på varje skift (fyra skiftlag).
3. Bemanningen blir då 4+1 under hela året, även under så kallad
lågsäsong. Beslutet kompletterar Norrhälsinge räddningstjänsts
bemanning 4+1 under högsäsong på Hassela Ski Resort.
4. Skiften ska vara fullt bemannade fr.o.m. 1 januari 2012.
5. Beslutet gäller till och med 2014-12-31.
6. Om andra lösningar blir möjliga genom ny teknik eller nya regelverk
när det gäller bl.a. rökdykning, kan beslutet omprövas.
7. Uppdra till kommunchefen att föreslå finansiering för 2011. För
2012-2014 anslås medel för respektive budgetår, ca 380 tkr per år.
Jäv
Stig Jonsson (S) och Sten-Olof Kardell (M) anmäler sig jäviga och
deltar inte i beslutet.
Ordförande
Ordförande vid paragrafen är Yvonne Kardell (C).
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§ 53

Dnr 165/2011

Justering av taxa för bygglov.
Plan- och bygglagen har förändrats och träder i kraft 2 maj 2011.
Förändringar i lagen innebär att taxan för plan- och bygglov måste
justeras.
Sveriges kommuner och landsting har skickat ut ett förslag till alla
kommuner med plan- och bygglovstaxa och kart- och mättaxa.
Fullmäktige beslutade 30 maj 2011 att återremittera ärendet för
tydligare beslutsunderlag.
Stadsarkitekt Christina Englund och byggnadsinspektör Per Bladh
föredrar den nya taxan och exempel i kostnader.
Beslutunderlag
1. Byggnadsnämnden föreslår att fullmäktige antar Sveriges
kommuner och landstings förslag till ny taxa för plan- och bygglov
för 2011 inklusive kart- och mättaxa, med tillägg för avgift för
strandskyddsdispens 4 000 kronor, jämfört med nuvarande avgift
som är 3 500 kronor (byggnadsnämndens protokoll § 19/2011).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta Sveriges
kommuner och landstings förslag till ny taxa för plan- och bygglov
för 2011 inklusive kart- och mättaxa, med tillägg för avgift för
strandskyddsdispens 4 000 kronor, jämfört med nuvarande avgift
som är 3 500 kronor (arbetsutskottets protokoll § 67/2011)
3. Byggnadsinspektör Per Bladhs tjänsteutlåtande 2011-05-04.
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar Sveriges kommuner
och landstings förslag till ny taxa för plan- och bygglov för 2011
inklusive kart- och mättaxa, med tillägg för avgift för
strandskyddsdispens 4 000 kronor, jämfört med nuvarande avgift
som är 3 500 kronor.
Anta en anpassning av avgiftsnivån enligt Justeringsfaktor N
som 0,8 (kommunstyrelsens protokoll § 136/2011).
5. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för att få ett tydligare
beslutsunderlag (fullmäktiges protokoll § /2011).
6. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar Sveriges kommuner
och landstings förslag till ny taxa för plan- och bygglov för 2011
inklusive kart- och mättaxa, med tillägg för avgift för
strandskyddsdispens 4 000 kronor, jämfört med nuvarande avgift
som är 3 500 kronor. Anta en anpassning av avgiftsnivån enligt
Justeringsfaktor N som 0,8. Taxan gäller från 1 juli
2011(kommunstyrelsens protokoll § 174/2011).
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Forts. § 53
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sten-Olof Kardell (M) yrkar att Justeringsfaktorn N ska vara 0,6.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och StenOlof Kardells yrkande och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Sten-Olof Kardells yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot nitton Nej-röster
för Sten-Olof Kardells yrkande antar fullmäktige Sten-Olof Kardells
yrkande.
Fullmäktiges beslut
1. Anta Sveriges kommuner och landstings förslag till ny taxa för planoch bygglov för 2011 inklusive kart- och mättaxa, med tillägg för
avgift för strandskyddsdispens 4 000 kronor, jämfört med
nuvarande avgift som är 3 500 kronor.
2. Anta en anpassning av avgiftsnivån enligt Justeringsfaktor N
som 0,6.
3. Taxan gäller från 1 juli 2011.
Reservation
Bengt-Ola Olsson (S), Boerje Bohlin (S) och Katarina Bylin (S)
reserverar sig mot beslutet.
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§ 54

Dnr 199/2011

Ungdomspolitiskt handlingsprogram för Nordanstigs kommun.
Under hösten 2010 genomfördes enkätundersökningen LUPP, som
Ungdomsstyrelsen tagit fram. Alla elever i årskurs 7-9 och årskurs 2 på
gymnasiet fick möjlighet att göra undersökningen. Tillsammans med
Region Gävleborg fick även ett urval av 19-25 åringarna möjlighet att
delta.
Enkäten resulterade i en rapport som kom ut under våren 2011, där
man kunde läsa om hur unga i Nordanstig har det idag. Efter detta togs
förslaget till ett ungdomspolitiskt handlingsprogram fram genom
metoden "ungdomsrådslag".
Avsikten med handlingsprogrammet är att öka ungas delaktighet och
inflytande i samhället, minska ungas psykiska ohälsa, ge bättre
beslutsunderlag tillbeslutsfattare i kommunen och den egna
organisationen samt att fler ungdomar väljer Nordanstig nu och i
framtiden.
Ungdomssamordnare Kristina Källström-Gernes föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Ledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige antar
ungdomspolitiskt handlingsprogram för Nordanstigs kommun 2011
(Mona Franzén-Lundins och Kristina Källström-Gernes
tjänsteutlåtande 2011-05-11).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar ungdomspolitiskt
handlingsprogram för Nordanstigs kommun 2011 (arbetsutskottets
protokoll § 81/2011-05-26).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar ungdomspolitiskt
handlingsprogram för Nordanstigs kommun 2011
(kommunstyrelsens protokoll § 173/2011).
Yrkanden
Monica Olsson (S) med flera yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
Anta ungdomspolitiskt handlingsprogram för Nordanstigs kommun
2011.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL13 (22)
2011-06-27

§ 55

Dnr 216/2011

Årsredovisning 2010 för kommunstyrelsens fonder.
Årsredovisning har upprättats för 2010 års verksamhet i Nordanstigs
kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning för Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtanden 2011-05-16).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2010 för Stiftelsen Per och Anna Sundins Stipendiefond, Stiftelsen
Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof Schönströms
minnesfond (kommunstyrelsens protokoll § 163/2011).
3. Revisionsberättelser av Kristin Näsström, auktoriserad revisor.
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning 2010 för Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond.
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§ 56

Dnr 217/2011

Årsredovisning 2010 för Nordanstigs Ekoteknik KB.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsredovisning för
Nordanstigs Ekoteknik KB för år 2010.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning för Nordanstigs Ekoteknik KB för år 2010
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2011-05-16).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
för Nordanstigs Ekoteknik KB för år 2010 (kommunstyrelsens
protokoll § 164/2011).
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning 2010 för Nordanstigs Ekoteknik KB.
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§ 57

Dnr 218/2011

Årsredovisning Bergsjö Närvärme KB 2010.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsredovisning för
Bergsjö Närvärme för år 2010.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning för Bergsjö Närvärme KB för år 2010
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2011-05-16).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
för Bergsjö Närvärme KB för år 2010 (kommunstyrelsens protokoll
§ 165/2011).
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning 2010 för Bergsjö Närvärme KB.
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§ 58

Dnr 200/2011

Årsrapport fjärrvärmeverksamheten 2010.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsrapport för
fjärrvärmeverksamheten för år 2010, Nordanstigs kommun.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsrapport för fjärrvärmeverksamheten för år 2010,
Nordanstigs kommun (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2011-05-16).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsrapport för
fjärrvärmeverksamheten för år 2010, Nordanstigs kommun
(arbetsutskottets protokoll § 84/2011-05-26).
3. Kommunstyrelsens förslår att fullmäktige godkänner årsrapport för
fjärrvärmeverksamheten för år 2010, Nordanstigs kommun
(kommunstyrelsens protokoll § 171/2011).
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsrapport för fjärrvärmeverksamheten för år 2010,
Nordanstigs kommun.
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§ 59

Dnr 167/2011

Årsredovisning 2010 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Stiftelsen Ersk-Matsgården har inkommit med årsredovisning för
verksamhetsåret 2010.
Stiftelsen redovisar ett positivt resultat med 39 800 kronor.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2010 för Stiftelsen Ersk-Matsgården (arbetsutskottets protokoll §
69/2011).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2010 för Stiftelsen Ersk-Matsgården (kommunstyrlsens protokoll
§ 180/2011).
3. Revisionsberättelse av Kristin Näsström, auktoriserad revisor.
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning 2010 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Jäv
Boerje Bohlin (S) anmäler sig jävig och deltar inte i beslutet.
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§ 60

Dnr 223/2011

Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Håkan Larsson (M) avsäger sig sina politiska uppdrag som ledamot i
Nordanstig Vatten AB och som ersättare i Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.
Fullmäktige har att godkänna Håkan Larssons avsägelse samt välja ny
ledamot i Nordanstig Vatten AB och ny ersättare i Norrhälsinglands
miljö- och räddningsnämnd för återstoden av mandatperiod 2011-2014.
Yrkanden
Kajsa Gladh (M) yrkar att Sten-Olof Kardell (M) väljs som ny ledamot i
Nordanstig Vatten AB och ny ersättare i Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kajsa Gladhs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Håkan Larssons avsägelse.
2. Som ny ledamot i Nordanstig Vatten AB välja Sten-Olof Kardell (M).
3. Som ny ersättare i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
välja Sten-Olof Kardell (M).
4. Valen gäller för återstoden av mandatperiod 2011-2014.
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§ 61

Dnr 203/2011

Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.
Beslutsunderlag
1. Ledningskontoret föreslår att redovisningen av ej avslutade
motioner godkänns.
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen av
ej avslutade motioner (arbetsutskottets protokoll § 89/2011-06-20).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
av ej avslutade motioner (kommunstyrelsens protokoll § 61).
Yrkanden
Petra Modée (V) yrkar att fullmäktige uppmanar kommunstyrelsen att
snabba på beredningen av motionerna.
Stig Jonsson (S), Yvonne Kardell (C) och Karl-Gustaf Kjellin (M) yrkar
att motionerna ska besvaras inom ett år.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner dem antagna.
Fullmäktiges beslut
1. Motioner ska besvaras inom ett år från att de har lämnats till
fullmäktige.
2. Uppmana kommunstyrelsen att snabba på beredningen av redan
inlämnade motioner.
3. Godkänna redovisningen av ej avslutade motioner.
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§ 62

Dnr 94/2011

Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar enligt Socialtjänstlagen
(SoL) för 1:a kvartalet 2011 till fullmäktige enligt följande:
Kvartalsrapport till Socialstyrelsen 1:a kvartalet 2011:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Nej, SoL IFO, individ- och familjeomsorg.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrottet?
Svar: Ja, SoL IFO, individ- och familjeomsorg
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden delger fullmäktige kvartalsrapport
2011-01 gällande ej verkställda beslut för SoL, IFO individ- och
familjeomsorg (omsorgs- och lärandenämndens protokoll
§ 84/2011).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(arbetsutskottets protokoll § 90/2011-05-26).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(kommunstyrelsens protokoll § 166/2011).
Fullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen.
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§ 62

Dnr 224/2011

Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Halbast Dilan (S) avsäger sig sina samtliga politiska uppdrag. Halbast
Dilan är ersättare i fullmäktige och i kommunstyrelsen, ledamot i
omsorgs- och lärandenämnden samt ersättare i Regionfullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna Halbast Dilands avsägelse samt
1. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för
socialdemokraterna för mandatperioden 2011-2014.
2. Välja ny ersättare i kommunstyrelsen.
3. Välja ny ledamot i omsorgs- och lärandenämnden.
4. Välja ny ersättare i Regionfullmäktige.
Valen avser återstoden av mandatperioden 2011-2014.
Yrkanden
Katarina Bylin (S) yrkar att Anders Engström (S) väljs som ny ledamot i
omsorgs- och ärandenämnden med Sigbritt Persson (S) som ny
ersättare. Valen till kommunstyrelsen och regionfullmäktige väljs på
nästa fullmäktigesammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Katarina Bylins yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Halbast Dilands avsägelse.
2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för
socialdemokraterna för mandatperioden 2011-2014.
3. Som ny ledamot i omsorgs- och lärandenämnden välja Anders
Engström (S) med Sigbritt Persson (S) som ny ersättare. Valet
avser återstoden av mandatperioden 2011-2014.
4. Ny ersättare i kommunstyrelsen och ny ersättare i
Regionfullmäktige väljs på fullmäktiges nästa sammanträde.
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§ 53

LEDAMÖTER

Kajsa Gladh
Sten-Olof Kardell
Karl-Gustaf Kjellin
Stig Eng
Yvonne Kardell
Sven-Åke Eriksson
Anders Broberg
Barbro Högström-Larsson
Hans-Åke Bergman
Tomas von Wachenfeldt
Ove Wallberg
Charlotte Klötz
Stefan Haglund
Mona Mikaelsson Törnblom

Maria Karström
Monica Olsson
Katarina Bylin
Sven-Erik Sjölund
Anne-Maij Falk
Bengt-Ola Olsson
Boerje Bohlin
Jennie Löfman
Åke Bertils
Stig Jonsson
Gun Forssell Spång
Dick Lindkvist
Petra Modée
Jörgen Myrman
Kjell Bergström
Jan-Ola Hall
Aina Lööv
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