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§ 25

Dnr 106/2012

Kommunalisering av hemsjukvården.
Region Gävleborg har inkommit med förslag till kommunalisering av
hemsjukvården i Gävleborgs län.
Regionstyrelsens beslut innebär en rekommendation till kommunerna
och landstinget att besluta överföra hemsjukvården från Landstinget
Gävleborg till Gävleborgs läns samtliga kommuner.
Förslaget förutsätter att samtliga länets kommuner antar förslaget.
Carl-Åke Elmersjö, PwC besöker fullmäktige och föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige beslutar att
Nordanstigs kommun från 2013 tar över landstingets
hemsjukvårdsansvar på primärvårdsnivå för personer över 18 år
samt att nivån på skatteväxlingen är 22 öre (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 43/2012).
2. Arbetsutskottets protokoll § 35/2012.
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att från 1 januari
2013 tar kommunerna över landstingets hemsjukvårdsansvar på
primärvårdsnivå för personer över 18 år. Nivån på skatteväxlingen
är 22 öre. Ansöka om ändring i förordningen om
kommunalekonomisk utjämning med anledning av förändrat
huvudmannaskap för hemsjukvården i Gävleborgs län från och med
1 januari 2013. Inrätta en partsgemensam grupp för hantering av
gränsdragningsfrågor. En politisk styrgrupp för sammanhållen
hemsjukvård i Gävleborg följer genomförandet av reformen under
två år. Styrgruppen svarar för att uppföljning och utvärdering av
reformen sker senast 2015-06-30. Styrgruppens sammankallande
ansvarar för att så sker. Uppföljning och utvärdering sker utifrån två
perspektiv; patientens och organisationernas upplevelser. Beslutet
gäller under förutsättning att den utsedda politiska styrgruppen har
redovisat en mellankommunal utjämningsmodell för
kostnadskrävande patienter (kommunstyrelsens protokoll
§ 70/2012).

Yrkanden
Jörgen Myhrman (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Åke Bertils (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med följande
tillägg: När det gäller Nordanstigs kommun begär vi om en skriftlig
överenskommelse mellan landstinget Gävleborg och Nordanstigs
kommun där gällande avtal, Dnr KL 184/04 avseende hälso- och
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sjukvårdsinsatser i hemmet upprättat 2004-04-14 kvarstår inom
landstingets ansvarsområde. Detta avtal ingår inte i övertagandet av
hemsjukvården.
Charlotte Klötz (FP) yrkar avslag på Åke Bertils tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Jörgen Myhrmans avslagsyrkande och finner kommunstyrelsens
förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils tilläggsyrkande och
Charlotte Klötz avslagsyrkande och finner Åke Bertils tilläggsyrkande
antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Åke Bertils tilläggsyrkande röstar Ja.
Den som vill avslå Åke Bertils tilläggsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 20 Ja-röster för Åke Bertils tilläggsyrkande mot fem Nej-röster för
avslag beslutar fullmäktige enligt Åke Bertils yrkande. Fem ledamöter
avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Fullmäktiges beslut
1. Från 1 januari 2013 tar kommunerna över landstingets
hemsjukvårdsansvar på primärvårdsnivå för personer över 18 år.
2. Nivån på skatteväxlingen är 22 öre.
3. Ansöka om ändring i förordningen om kommunalekonomisk
utjämning med anledning av förändrat huvudmannaskap för
hemsjukvården i Gävleborgs län från och med 1 januari 2013.
4. Inrätta en partsgemensam grupp för hantering av
gränsdragningsfrågor.
5. En politisk styrgrupp för sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg
följer genomförandet av reformen under två år. Styrgruppen svarar
för att uppföljning och utvärdering av reformen sker senast
2015-06-30. Styrgruppens sammankallande ansvarar för att så
sker.
6. Uppföljning och utvärdering sker utifrån två perspektiv; patientens
och organisationernas upplevelser.
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7. Beslutet gäller under förutsättning att den utsedda politiska
styrgruppen har redovisat en mellankommunal utjämningsmodell för
kostnadskrävande patienter.
8. När det gäller Nordanstigs kommun begär vi om en skriftlig
överenskommelse mellan landstinget Gävleborg och Nordanstigs
kommun där gällande avtal, Dnr XL 184/04 avseende hälso- och
sjukvårdsinsatser i hemmet upprättat 2004-04-14 kvarstår inom
landstingets ansvarsområde. Detta avtal ingår inte i övertagandet
av hemsjukvården.
Reservation
Ove Wallberg (FP), Charlotte Klötz (FP), Stefan Haglund (FP), Mona
Mikaelsson-Törnblom (FP) och Maria Karström (KD) reserverar sig mot
beslutet.
Jörgen Myhrman (V) reserverar sig till förmån för sitt avslagsyrkande.
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§ 26

Dnr 127/2012

Årsredovisning 2011 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har inkommit med
årsredovisning 2011 för verksamheten.
Bolaget visar ett nollresultat.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2011 för Nordanstigs Fjärrvärme AB under förutsättning att
revisionen har genomfört sitt uppdrag samt lämnat sin rapport
(kommunstyrelsens protokoll § 65/2012).
2. Revisionens berättelse 2012-04-16 och granskningsrapport
2012-04-16.
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning 2011 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Jäv
Stig Eng (C), Bengt-Ola Olsson (S), Anders Engström (S) anmäler sig
jäviga och deltar inte i beslutet.
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§ 27

Dnr 128/2012

Årsredovisning 2011 för Bergsjö Närvärme KB.
Bergsjö Närvärme KB har inkommit med årsredovisning 2011 för
verksamheten.
Kommanditbolaget visar ett positivt resultat med 24 tkr.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning för Bergsjö Närvärme KB för år 2011
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2012-03-27).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning för Bergsjö Närvärme KB för år 2011 under
förutsättning att revisionen har genomfört sitt uppdrag samt lämnat
sin rapport (kommunstyrelsens protokoll § 66/2012).
3. Revisionens berättelse 2012-04-12.
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning för Bergsjö Närvärme KB för år 2011.
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§ 28

Dnr 129/2012

Årsredovisning 2011 för Nordanstigs Ekoteknik KB.
Nordanstigs Ekoteknik KB har inkommit med årsredovisning 2011 för
verksamheten.
Kommanditbolaget visar ett nollresultat.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning för Nordanstigs Ekoteknik KB för år 2011
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2012-03-27).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
för Nordanstigs Ekoteknik KB för år 2011 under förutsättning att
revisionen har genomfört sitt uppdrag samt lämnat sin rapport
(kommunstyrelsens protokoll § 67/2012).
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning för Nordanstigs Ekoteknik KB för år 2011.
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§ 29

Dnr 107/2012

Årsredovisning 2011 för Nordanstig Vatten AB.
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har inkommit med årsredovisning
2011 för verksamheten.
Bolaget visar ett nollresultat.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2011 för Nordanstig Vatten AB (arbetsutskottets protokoll
§ 36/2012).
2. Revisionsberättelse för 2011.
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning 2011 för Nordanstig Vatten AB (kommunstyrelsens
protokoll § 71/2012).
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning 2011 för Nordanstig Vatten AB.
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§ 30

Dnr 133/2012

Årsredovisning 2011 för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har inkommit med
årsredovisning 2011 för verksamheten.
Bolaget visar ett positivt resultat med 5 363 tkr.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2011 för Nordanstigs Bostäder AB (kommunstyrelsens protokoll
§ 73/2012).
2. Revisionsberättelse 2012-04-05 och granskningsrapport
2012-04-16.
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning 2011 för Nordanstigs Bostäder AB.
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§ 31

Dnr 134/2012

Årsredovisning 2011 för Nordanstigs Fastighets AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har inkommit med
årsredovisning 2011 för verksamheten.
Bolaget visar ett positivt resultat med 40 tkr.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2011 för Nordanstigs Fastighets AB (kommunstyrelsens protokoll
§ 74/2012).
2. Revisionsberättelse 2012-04-16 och granskningsrapport 2012-0416.
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning 2011 för Nordanstigs Fastighets AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL11 (31)
2012-04-23

§ 32

Dnr 135/2012

Årsredovisning 2011 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisning 2011 för
Nordanstigs kommun.
Kommunen visar ett positivt resultat med 1 769 tkr.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Revisorerna Sverker Söderström (FP) och Hans Sundin (S) föredrar
revisorernas berättelse och föreslår att kommunstyrelsen och
nämnderna beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning för Nordanstigs kommun för år 2011
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2012-03-26).
2. Revisionens anteckningar 2012-04-03.
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
för Nordanstigs kommun för år 2011 (kommunstyrelsens protokoll
§ 75/2012).
4. Revisorerna föreslår att kommunstyrelsen, nämnderna, de enskilda
förtroendevalda i dessa organ och den gemensamma nämnden
beviljas ansvarsfrihet (revisionsberättelse för år 2011, 2012-04-04).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Ove Wallberg (FP) yrkar att det nuvarande pensionsåtagandet på
274,6 mkr läggs som pensionsskuld i balansräkningen under rubriken
Skulder.
Stig Eng (C) yrkar avslag på Ove Wallbergs yrkande.
Propositionsordning
Ansvarsprövning
Ordföranden ställer proposition på om ansvarsfrihet ska beviljas
utbildnings- och kulturnämnden, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden, kommunstyrelsen, byggnadsnämnden,
kommunens ledamöter och ersättare i norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd samt kommunens ledamot och ersättare i
överförmyndarnämnden Mitt och finner det antaget.
Pensionsskuld
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande kring
redovisning av kommunens pensionsskuld och finner det ej antaget.
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Godkänna årsredovisning
Ordföranden ställer proposition på om årsredovisningen ska
godkännas och finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Bevilja utbildnings- och kulturnämndens ledamöter och ersättare
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
2. Bevilja omsorgs- och lärandenämndens ledamöter och ersättare
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
3. Bevilja kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2011.
4. Bevilja byggnadsnämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2011.
5. Bevilja Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2011.
6. Bevilja Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i
Överförmyndarnämnden Mitt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2011.
7. Godkänna årsredovisning 2011 och koncernredovisning 2011 för
Nordanstigs kommun.
Reservation
Ove Wallberg (FP) reserverar sig mot beslutet att avslå hans yrkande.
Jäv
Vid prövning av ansvarsfrihet för utbildnings- och kulturnämnden
anmäler sig Kajsa Gladh (M), Sten-Olof Kardell (M), Stig Eng (C),
Yvonne Kardell (C), Sven-Åke Eriksson (C), Mona MikaelssonTörnblom (FP), Boerje Bohlin (S) och Jörgen Myhrman (V) som jäviga
och deltar inte i beslutet.
Vid prövning av ansvarsfrihet för omsorgs- och lärandenämnden
anmäler sig Sven-Åke Eriksson (C), Barbro Högström-Larsson (C),
Charlotte Klötz (FP), Sigbritt Persson (S), Anders Engström (S), Åke
Bertils (S) och Gun Forssell Spång (S) som jäviga och deltar inte i
beslutet.
Vid prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen anmäler sig Kjell
Bergström (MP), Åke Bertils (V), Anders Broberg (C), Katarina Bylin
(S), Sven-Åke Eriksson (C), Stefan Haglund (FP), Sten-Olof
Kardell (M), Bengt-Ola Olsson (S), Ove Wallberg (FP), Stig Eng (C),
Monica Olsson (S), Yvonne Kardell (C), Kajsa Gladh (M),
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Anders Engström (S), Dick Lindkvist (S) och Jörgen Myhrman (V) som
jäviga och deltar inte i beslutet.
Vid prövning av ansvarsfrihet för byggnadsnämnden anmäler sig Rolf
Colling (C), Bengt-Ola Olsson (S), Sten-Olof Kardell (M) och Yvonne
Kardell (C) som jäviga och deltar inte i beslutet.
Vid prövning av ansvarsfrihet för Nordanstigs kommuns ledamöter och
ersättare i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd anmäler sig
Sten-Olof Kardell (M), Yvonne Kardell (C), Sven-Åke Eriksson (C), Ove
Wallberg (FP). Katarina Bylin (S), Dan Larsson (S) och Åke Bertils (S)
som jäviga och deltar inte i beslutet.
Vid prövning av ansvarsfrihet för Nordanstigs kommuns ledamöter och
ersättare i Överförmyndarnämnden Mitt anmäler sig Hans-Åke
Bergman (C) som jävig och deltar inte i beslutet.
Ajournering
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 21:50-22:00 för politiska
överläggningar.
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§ 33

Dnr 132/2012

Begäran om förlusttäckningsgaranti för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med en begäran om
förlusttäckningsgaranti.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
beslutar medge Nordanstig Vatten AB förlusttäckningsgaranti för år
2012 om maximalt belopp på 1 500 tkr. Utbetalas 2013 för år 2012
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2012-03-26).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige medger Nordanstig Vatten
AB förlusttäckningsgaranti för år 2012 om maximalt belopp på
1 500 tkr. Utbetalas 2013 för år 2012 (kommunstyrelsens protokoll
§ 72/2012).
Fullmäktiges beslut
Medge Nordanstig Vatten AB förlusttäckningsgaranti för år 2012 om
maximalt belopp på 1 500 tkr. Utbetalas 2013 för år 2012.
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§ 34

Dnr 130/2012

Tilläggsbudget investeringar 2012.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson har sammanställt
verksamheternas äskanden om att överföra ej nyttjade medel på
beslutade investeringar 2011 till 2012. En del projekt är påbörjade men
inte avslutade, en del är ännu inte påbörjade.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
beslutar överföra till 2012 års investeringsbudget projektmedel
11 293 tkr som beviljats 2011 men ännu inte avslutats (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2012-03-26).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar överföra till 2012
års investeringsbudget projektmedel 11 293 tkr som beviljats 2011
men ännu inte avslutats (kommunstyrelsens protokoll § 68/2012).
Fullmäktiges beslut
Överföra till 2012 års investeringsbudget projektmedel 11 293 tkr som
beviljats 2011 men ännu inte avslutats:
Kommunstyrelsens ej fördelade
KS ospecificerat
dvs ej fördelat 2010 och 2011

tkr

Summa

5 072

Kommunstyrelsen som nämnd
Kommunledningskontoret
Reinvesteringar
Skadeförebyggande åtgärder
Kommunarkiv
Åtgärder enligt tillgänglighetsbesiktning
Energieffektiviseringar
Driftövervakning
Exploatering Mellanfjärden
Utvecklingsområden
Trafiksäkerhetsåtgärder vid Gnarps skola
Ombyggnad Bållebo (dränering)
Markköp
Bredbandutbyggnad
IT-uppgradering, flyttad från OL
Ombyggnation Bringstaskolans kök
Summa
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Affärsdrivande verksamheter
Skydds- o arbetsmiljöåtgärder ÅVC
Ombyggnad ÅVC
Renhållningsprogram kopplat till GIS
GPS positionering av avloppsbrunn

247
2 551
200
150

Summa

3 148

Utbildnings- och kulturnämnden
Reinvesteringar
Arbetsmiljöåtgärder
Köp av klassrumsmöbler
Digitala klassrum
Utemiljö skolor och förskolor
Staket och grindar vid förskolorna
Tillgänglighetsanpassning bibliotek

tkr
114
34
120
99
175
48
99

Summa

689

Omsorgs- och lärandenämnden
UO-stab
Reinvesteringar
Verksamhetsstöd OL
Schema-bemanningssystem
IT verksamhetsstöd IFO
IT verksamhetsstöd ÄO/HO/HSL
IT-uppgradering 2011 (flyttad till KS)
Äldre- & handikappomsorg
Möbler ÄO
Arbetsmiljö Björkbacken

Justerandes signatur

tkr
28
311
-281
832
208
65
70

Summa

1 025

Total summa tilläggsbudget 2012

11 293
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§ 35

Dnr 53/2012

Avgift för lotteritillstånd.
Utbildnings- och kulturnämnden har utarbetat ett förslag till avgifter för
lotteritillstånd.
Följande avgifter för lotteritillstånd har gällt sedan 1995-01-01:
Registreringar för tre år 300 kronor
Tillfälliga tillstånd
300 kronor
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige antar
följande avgifter för lotteritillstånd:
Registreringar för tre år
300 kronor
Tillfälliga tillstånd
300 kronor
(utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 20/2012).
2. Förvaltningschef Eva Fors och utbildnings- och kulturnämndens
ordförande Boerje Bohlin beslutar tillägga en punkt till nämndens
§ 20/2012: Kontrollantarvode = 3 % inklusive sociala avgifter av
insatsbeloppet på startade lotterier vilket debiteras föreningarna
(Eva Fors´ och Boerje Bohlins tjänsteutlåtande 2012-02-22).
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta följande avgifter
för lotteritillstånd: Registrering för tre år inkl. kontrollantarvode 500
kronor, Tillfälligt tillstånd 300 kronor (arbetsutskottets protokoll
§ 37/2012).
4. Anta följande avgifter för lotteritillstånd: Registreringar för tre år
300 kronor. Tillfälliga tillstånd 300 kronor (kommunstyrelsens
protokoll § 76/2012).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall arbetsutskottets förslag.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
Eva Fors tillägg.
Åke Bertils (S) yrkar återremiss.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska
återremitteras.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar Ja.
Den som vill återremittera ärendet röstar Nej.
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Forts. § 35
Omröstningsresultat
Med tolv Ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot 17 Nej-röster
återremiss beslutar fullmäktige återremittera ärendet (se
omröstningsbilaga).
Fullmäktiges beslut
Återremittera ärendet för tydligare beslutsunderlag.
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§ 36

Dnr 115/2012

Justering av Arvodesbestämmelser för förtroendevalda.
Ordföranden i omsorgs- och lärandenämnden och dess utskott är idag
arvoderad med årsarvode motsvarande 40 % av heltid.
Uppdraget som ordförande i omsorgs- och lärandenämnden innebär
bl.a. att vid behov besluta om omhändertaganden enligt Lag med
särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Detta uppdrag kräver
att ordföranden är tillgänglig dygnet runt.
Detta uppdrag är även delegerat till nämndens vice ordföranden att i
ordförandens frånvaro, vid behov, fatta beslut enligt denna lag.
Vice ordföranden har idag ingen ersättning för detta uppdrag.
Beslutsunderlag
1. Ledningskontoret föreslår att Arvodesbestämmelserna för
förtroendevalda kompletteras med arvode till vice ordföranden i
omsorgs- och lärandenämnden. Två förslag lämnas.
Alternativ 1
Arvodera vice ordföranden i omsorgs- och lärandenämnden med ett
årsarvode om 0,2 delar av Riksdagsmannalönen (11 200 kronor för
2012).
Alternativ 2
Arvodera vice ordföranden i omsorgs- och lärandenämnden vid
tjänstgöring med 0,009 delar av Riksdagsmannalönen för varje
påbörjat dygn (515 kronor för 2012).
Arvodet ska som övriga arvoden följa Riksdagsmannalönen.
Kompletteringen föreslås gälla från och med 2012-01-01.
(Eva Engströms tjänsteutlåtande 2012-03-16).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar komplettera
Arvodesbestämmelserna för förtroendevalda med ett årsarvode om
0,2 delar av Riksdagsmannalönen (11 200 kronor för 2012) till
omsorgs- och lärandenämndens vice ordförande.
Arvodet ska som övriga arvoden följa Riksdagsmannalönen.
Kompletteringen ska gälla från och med 2012-01-01
(arbetsutskottets protokoll § 47/2012).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar arvodera den
som ersätter ordföranden i omsorgs- och lärandenämndens
myndighetsutskott vid tjänstgöring med 0,009 delar av
Riksdagsmannalönen för varje påbörjat dygn (515 kronor för 2012).
Arvodet ska som övriga arvoden följa Riksdagsmannalönen.
Kompletteringen föreslås gälla från och med 2012-01-01
(kommunstyrelsens protokoll § 78/2012).
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Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att gälla from
2012-05-15.
Jan-Ola Hall (SD) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och JanOla Halls avslagsyrkande och finner kommunstyrelsens förslag
antaget.
Fullmäktiges beslut
Arvodera den som ersätter ordföranden i omsorgs- och
lärandenämndens myndighetsutskott vid tjänstgöring med 0,009 delar
av Riksdagsmannalönen för varje påbörjat dygn (515 kronor för 2012).
Arvodet ska som övriga arvoden följa Riksdagsmannalönen.
Kompletteringen föreslås gälla från och med 2012-05-15.
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§ 37

Dnr 485/2010

Gemensamma utgångspunkter för barn och ungdomar i
Gävleborg.
Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg har utarbetat ett förslag
till revidering av policyn Gemensamma utgångspunkter för arbetet med
barn och ungdomar.
Den för kommuner och landsting i Gävleborg gemensamma policyn för
arbetet med barn och ungdomar tillkom för sex år sedan och har haft
och har alltjämt en viktig funktion för att vägleda verksamheter i
kommuner och landsting i hur de ska samverka runt målgruppen. Syftet
är bland annat att vi tillsammans ska leva upp till Barnkonventionen.
Initiativet har tagits av Nätverk Närvård, samverkansarena för länet för
landstings- och kommunpolitiker.
Nordanstigs kommunfullmäktige antog tidigare policy 2008-09-29 § 74.
Omsorgs- och lärandenämnden och utbildnings- och kulturnämnden
har beslutat att ställa sig bakom den föreslagna revideringen.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige antar
upprättat policydokument ”Gemensamma utgångspunkter för
arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och
kommunerna i Gävleborg” daterat 2011-03-18 (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 123/2011).
2. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige antar
upprättat policydokument ”Gemensamma utgångspunkter för
arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och
kommunerna i Gävleborg” daterat 2011-03-18 (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 55/2011).
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar upprättat
policydokument ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med
barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i
Gävleborg” daterat 2011-03-18 (arbetsutskottets protokoll
§ 104/2011).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar upprättat
policydokument ”Gemensamma utgångspunkter för arbetet med
barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i
Gävleborg” daterat 2011-03-18 (kommunstyrelsens protokoll
§ 202/2011).
5. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för att invänta
kompletterande uppgifter till dokumentet. Verka för att förslag som
ska antas gemensamt av flera kommuner ska gå ut på remiss innan
den slutliga beslutsgången påbörjas (fullmäktiges protokoll
§ 68/2011).
Justerandes signatur
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Forts. § 37
6. Tf förvaltningschef Karin Bohlin föreslår att fullmäktige antar det
dokument som har upprättas gällande Gemensamma
utgångspunkter för arbetet med barn och ungdomar, där länets
kommuner och landsting anger ambitionsnivån och förhållningssätt
som ska känneteckna samverkansarbetet med barn och ungdomar i
Gävleborgs län (Karin Bohlins tjänsteutlåtande 2012-03-14).
7. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar upprättat
policydokument Gemensamma utgångspunkter för arbetet med
barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i
Gävleborg (arbetsutskottets protokoll § 43/2012).
8. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar upprättat
policydokument Gemensamma utgångspunkter för arbetet med
barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i
Gävleborg (kommunstyrelsens protokoll § 79/2012).
Yrkanden
Yvonne Kardell (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Yvonne Kardells yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
Anta upprättat policydokument Gemensamma utgångspunkter för
arbetet med barn och ungdomar mellan landstinget och kommunerna i
Gävleborg.
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§ 38

Dnr 136/2012

Detaljplan för prästgården i Harmånger.
Förvaltningen har utarbetat förslag till detaljplan för Harmångers
Prästgård 1:4. Planen har varit utställd 24/2 – 23/3 2012.
Stadsarkitekt Christina Englund har sammanställt ärendet. Yttranden
som inkommit under utställningstiden redovisas i särskilt utlåtande.
Beslutsunderlag
1. Utvecklingsutskottet föreslår att fullmäktige antar detaljplan för
Harmångers Prästgård 1:4 i Harmånger (utvecklingsutskottets
protokoll § 17/2012).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar detaljplan för
Harmångers Prästgård 1:4 i Harmånger (kommunstyrelsens
protokoll § 80/2012).
Fullmäktiges beslut
Anta detaljplan för Harmångers Prästgård 1:4 i Harmånger.
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§ 39

Dnr 137/2012

Nyemission inom Samkraft AB.
Vid ordinarie årsstämma för Samkraft AB 29 mars 2212 beslutade
stämman att ändra bolagsordningen i syfte att möjliggöra en
nyemission i bolaget samt att anta styrelsens förslag om nyemission.
Enligt förslaget ska bolagets nuvarande aktiekapital ökas från 21 mkr
till högsta 88 mkr. Bolaget ska därmed utge högst 880 000 aktier.
För Nordanstigs kommun innebär det att enligt tidigare beslut har ett
ägarlån beviljats med 834 120 kronor. För att behålla nuvarande 1,2 %
ägarandel krävs ytterligare 221 880 kronor. Detta förutsatt att bolaget
får in hela föreslagna belopp om 88 mkr.
Beslutsunderlag
Kommunchef Tommy Staaf föreslår att Nordanstigs kommun deltar i
nyemissionen till ett maxbelopp om 1 056 tkr (834 120 kronor +
221 880 kronor). Detta innebär i så fall 10 560 nya aktier i Samkraft AB
(Tommy Staafs tjänsteutlåtande 2012-04-03).
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall.
Jörgen Myhrman (V) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons och Jörgen
Myhrmans yrkanden och finner Sven-Åke Erikssons yrkande antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag yrkande röstar Ja.
Den som stöder Jörgen Myhrmans avslagsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 19 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot nio Nej-röster för
Jörgen Myhrmans avslagsyrkande beslutar fullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag. En ledamot avstod från att rösta (se
omröstningsbilaga).
Fullmäktiges beslut
Delta i Samkraft AB:s nyemission till ett maxbelopp om 1 056 tkr
(834 120 kronor + 221 880 kronor). Detta innebär 10 560 nya aktier i
Samkraft AB.
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Reservation
Jörgen Myhrman (V), Ove Wallberg (FP), Charlotte Klötz (FP), Stefan
Haglund (FP), Mona Mikaelsson-Törnblom (FP), Katarina Byhlin (S)
och Dan Larsson (S) reserverar sig mot beslutet.
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§ 40

Dnr 126/2012

Interpellation om fullmäktiges beslut att köpa Bergsjögården.
Stefan Haglund (FP) och Ove Wallberg (FP) har inkommit med en
interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Monica
Olsson (S). Interpellationen innehåller flera frågor bl.a. kring beslutet att
köpa Bergsjögården, beslutsunderlag samt om skötsel av fastigheten.
Monica Olsson (S) svarar på interpellationen.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid fullmäktiges
nästa sammanträde (fullmäktiges protokoll § 23/2012).
2. Monica Olssons interpellationssvar 2012-04-18.
Fullmäktiges beslut
Ordföranden förklarar interpellationsdebatten för avslutad.
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§ 41

Dnr 84/2008

Motion om lågenergilampor.
Carina Malmborg (v) har lämnat en motion om lågenergilampor där hon
föreslår att Nordanstigs kommun skall använda lågenergilampor i alla
lokaler som används av kommunen och dess verksamheter samt att
vid varje bidragsansökan till kommunen eller annan samarbetsform
skall kommunen ställa kravet att även den andra parten skall använda
lågenergilampor.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 16/2008).
2. Kommunsekreterare Eva Engströms yttrande över motion om
lågenergilampor 2012-03-16.
3. Arbetsutskottets protokoll § 42/2012.
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige lämna följande yttrande
över motionen: Kommunen är idag energimedveten och arbetar
med energisparande planering och åtgärder. Vid större
ombyggnationer och renoveringar i kommunägda fastigheter
installeras lågenergiarmaturer. Kommunen har även en plan för
byte till lågenergiarmaturer inom vägbelysningen. När kommunen
stöder lokala vägföreningar genom att ta över driften av ny
vägbelysning ställer kommunen alltid krav på lågenergiarmatur.
Motionen är därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll
§ 87/2012).
Fullmäktiges beslut
Motionen behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde.
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§ 42

Dnr 313/2011

Motion om långsiktig plan för Nordanstig Vatten AB.
Jan-Ola Hall (SD) och Valter Lööv (SD) lämnar en motion där de
föreslår att Nordanstig Vatten AB till fullmäktige snarast redovisar en
långsiktig, realistisk och hållbar plan för bolagets verksamhet.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 77/20119.
2. Stig Engs (C) yttrande över motion om långsiktig plan för
Nordanstig Vatten AB 2012-03-16.
3. Arbetsutskottets protokoll § 41/2012.
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige lämnar följande yttrande
över motionen: Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige får
information under löpande verksamhetsår från Nordanstig Vatten
AB. Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige tar också del av
bokslut för varje räkenskapsår. Kommunledningen är väl medveten
om att underhållsbehov och investeringar är omfattande inom vaverksamheten. Kommunstyrelsen har tidigare beslutat uppdra till
ledningskontoret att lämna förslag till program för arbetet med VAplan samt förslag på styrgrupp. Kommunstyrelsen utsåg nyligen
denna styrgrupp och arbetet förväntas börja inom kort. Motionen
anses därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll § 86/2012).
Fullmäktiges beslut
Motionen behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde.
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§ 43

Dnr 139/2012

Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Maria Karström (KD) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i
utbildnings- och kulturnämnden.
Fullmäktige har att godkänna Maria Karströms avsägelse och välja ny
ledamot för återstoden av mandatperioden 2011-2014.
Yrkanden
Mona Mikaelsson-Törnblom (FP) yrkar att Marie Lindgren (KD) väljs
som ny ledamot i utbildnings- och kulturnämnden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Mona Mikaelsson-Törnbloms
yrkande och finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Maria Karströms avsägelse.
2. Som ny ledamot i utbildnings- och kulturnämnden välja Marie
Lindgren (KD). Valet avser återstoden av mandatperioden 20112014.
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§ 44

Dnr 140/2012

Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Ove Wallberg (FP) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige
och som ledamot i kommunstyrelsen.
Fullmäktige har att godkänna Ove Wallbergs avsägelse och välja ny
ledamot i kommunstyrelsen samt hos länsstyrelsen begära ny
sammanräkning för folkpartiet för återstoden av mandatperioden 20112014.
Yrkanden
Ove Wallberg (FP) yrkar Per-Ola Wadin (FP) som ny ledamot i
kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Ove Wallbergs avsägelse.
2. Som ny ledamot i kommunstyrelsen välja Per-Ola Wadin (FP). Valet
avser återstoden av mandatperioden 2011-2014.
3. Ny ersättare i kommunstyrelsen efter Per-Ola Wadin väljs på
fullmäktiges nästa sammanträde.
4. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för folkpartiet för
återstoden av mandatperioden 2011-2014.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
Datum: 2012-04-23

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
Anders Blank
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

TJÄNSTGÖRANDE
ERSÄTTARE
(M)
(M)
(M)

JA
X

NEJ

JA

§ 25
ÅB
JA

CK
NEJ

X
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X

§ 35
Idag Återr
JA NEJ
X

X

X
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JA
X

X

(C)

X

X

X

X

(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)

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rolf Colling

X
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NEJ

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

Dan Larsson

X

X

X

X

Sigbritt Persson

X

X

X

X
X
X

Anders Engström

X

X

X

X

X
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X

X

X

AVSTÅR

ÄRENDE
NR
JA NEJ

X

X

X

Sida 31

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

X

X

X

X

X
X
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X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Summa
26 5
4 20 5
5
12 17
19 9
1
Närvaro: Anders Broberg närv. from kl. 18:30 § 25, Maria Karström närv. tom kl. 20:25 § 31,Charlotte Klötz, Åke Bertils och Anders
Engström närv. tom kl. 23:00 § 39.

