NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Nämndernas nettoramar 2013.

4.

Fullmäktiges mål 2013.

5.

Omprövning av beslut, kommunalisering av
hemsjukvård.

6.

Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i
Nordanstigs kommun.

7.

Näringslivsstrategi för Nordanstigs kommun 20122014.

8.

Egenavgift, färdtjänst i annan kommun.

9.

Taxa för måltidsabonnemang inom särskilt
boende m.m.

10.

Periodiserad anslutningsavgift för bredband.

11.

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.

12.

Krisledningsplan för 2011-2014.

13.

Överföring av va-anläggningar från Nordanstigs
Ekoteknik KB.

14.

Justering av bildande av ett helägt fjärrvärmebolag
i Nordanstigs kommunkoncern.

15.

Årsredovisning 2011 för kommunstyrelsens fonder.

16.

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.

17.

Avsägelse från politiskt uppdrag i fullmäktige.
Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Stig Jonsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Kjell Bergström (FP) och Per-Ola Wadin (FP).

ÄRENDE 2
Allmänhetens frågestund.
Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter,
ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder,
bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och ledande
tjänstemän.

ÄRENDE 3
Nämndernas nettoramar 2013-2015.
Nämndernas nettoramar för budget 2013 ska fastställas.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson har i budgetutskottet föredragit
förutsättningar och prognoser för skatter, generella statsbidrag och
tillväxt.
Kommunstyrelsen
Förvaltningens äskande för 2013 är 51 062 tkr.
Fullmäktiges verksamhetsplan för 2013 är 46 332 tkr.
Utbildnings- och kulturnämnden
Förvaltningens äskande för 2013 är 130 774 tkr.
Fullmäktiges verksamhetsplan för 2013 är 129 801 tkr.
Omsorgs- och lärandenämnden
Förvaltningens äskande för 2013 är 271 409 tkr.
Fullmäktiges verksamhetsplan för 2013 är 261 502 tkr.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar fackens synpunkter som
framkommit vid den centrala samverkan.
Beslutsunderlag
Uppdra till nämnderna att arbeta fram en nämndsbudget klara att antas
i nämnderna i oktober 2012 för att slutligen antas i fullmäktige i
november 2012 (budgetutskottets protokoll § 3/2012).
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FORTS. ÄRENDE 3
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar att Föreningsstöd om 1,8 mkr överförs från
utbildnings- och kulturnämnden till kommunstyrelsen.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att kommunchef Tommy Staaf får i
uppdrag att genomföra en organisationsöversyn.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande om överflyttning
av Föreningsstöd till kommunstyrelsen och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på budgetutskottets ramförslag i övrigt
och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på budgetutskottets förslag på
personalomkostnadsavgift och finner den antagen.
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchef Tommy Staaf att genomföra en
organisationsöversyn.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Överföra programpunkt Föreningsstöd 1,8 mkr från utbildnings- och
kulturnämnden till kommunstyrelsen.
Fastställa nämndernas budgetramar enligt verksamhetsplan 2013:
Kommunstyrelsen

48 132 tkr

Utbildnings- och kulturnämnden

128 002 tkr

Omsorgs- och lärandenämnden

261 502 tkr

Personalomkostnadsavgiften minskas med ca 0,5 %.
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ÄRENDE 4
Fullmäktiges mål 2013.
Beredningsgruppen för mål och budget har överlämnat ett
grundmaterial för fullmäktiges mål 2013.
Budgetutskottet har utarbetat förslag till fullmäktiges mål 2013.
Avsikten är att målen och ramarna för 2013 kommer till fullmäktige för
antagande 25 juni 2012.
Enligt målstyrningsmodellen har förslaget lämnats till fullmäktige för
direktivdiskussion.
Beslutsunderlag
1. Budgetutskottet föreslår att fullmäktige beslutar
Fastställa följande som fullmäktiges mål för 2013:
Barn och unga
Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda
möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.
Näringsliv arbetsmarknad
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet att
utvecklas i kommunen förbättras.
Trygg medborgare
Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.
Boendemiljö och kommunikation
Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.
(Budgetutskottets protokoll § 12/2012)
2. Vid fullmäktiges direktivdiskussion framkom följande förslag:
Omformulering av mål nr 2 för Näringsliv arbetsmarknad:
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas
och förbättras i kommunen.
Ett mål för God ekonomisk hushållning:
Under 2012-2014 stärka kvalitet, service och kostnadseffektivitet
för en långsiktig hållbar ekonomi.
(fullmäktiges protokoll § 45/2012)
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall med ändring av mål Närings arbetsmarknad till
följande lydelse Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet
utvecklas och förbättras i kommunen.
Maria Karström (KD) yrkar följande mål för god ekonomisk hushållning:
Under 2012-2014 stärka kvalitet, service och kostnadseffektivitet för en
långsiktig hållbar ekonomi.
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FORTS. ÄRENDE 4
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Maria Karströms yrkande och finner
det ej antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som avslår Maria Karströms yrkande röstar Ja.
Den som bifaller Maria Karströms yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster för avslag mot fyra Nej-röster för bifall beslutar
kommunstyrelsen avslår Maria Karströms yrkande. En ledamot avstod
från att rösta (se omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa följande som fullmäktiges mål för 2013:
1. Barn och unga
Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda
möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.
2. Näringsliv arbetsmarknad
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas
och förbättras i kommunen
3. Trygg medborgare
Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.
4. Boendemiljö och kommunikation
Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.

ÄRENDE 5
Omprövning av beslut, kommunalisering av hemsjukvården.
Fullmäktige beslutade i § 25/2012 att överta ansvaret för
hemsjukvården på primärvårdsnivå för personer över 18 år från och
med 2013. Beslutet förutsätter att alla kommuner i Gävleborgs län
beslutar lika.
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FORTS. ÄRENDE 5
Utöver den, bland länets kommuner gemensamma beslutsformulering,
har fullmäktige i Nordanstigs kommun beslutat om ytterligare två
punkter gällande en mellankommunal utjämningsmodell och en
överenskommelse om att ett specifikt avtal om sjukvårdsinsatser i
hemmet ska kvarstå inom landstingets ansvarsområde. Dessa två
punkter har upphävts vid fullmäktiges sammanträde 2012-05-28.
Centerns och moderaternas ledamöter i kommunstyrelsen har begärt
ett extra kommunstyrelsesammanträde för att ompröva frågan om
övertagande av hemsjukvården från landstinget.
Stig Eng (C) föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. 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. 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. (Fullmäktiges protokoll
§ 25/2012).
2. Arbetsutskottets protokoll § 69/2012.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 101/2012.
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FORTS. ÄRENDE 5
4. Fullmäktige beslutar upphäva följande punkter i fullmäktiges
§ 25/2012: Beslutet gäller under förutsättning att den utsedda
politiska styrgruppen har redovisat en mellankommunal
utjämningsmodell för kostnadskrävande patienter. 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 (fullmäktiges protokoll § 46/2012).
5. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige beslutar
flytta fram övertagandet av hemsjukvården tills både
gränsdragningarna och mellankommunala utjämningen är
klarlagda (omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 74/2012).
Yrkande
Åke Bertils (S) yrkar bifall till omsorgs- och lärandenämndens förslag.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att de två punkter, som tidigare beslutats
och upphävts i fullmäktige, om en mellankommunal utjämningsmodell
och en överenskommelse om att ett specifikt avtal om
sjukvårdsinsatser i hemmet ska kvarstå inom landstingets
ansvarsområde, åter ska gälla.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Flytta fram övertagandet av hemsjukvården tills både
gränsdragningarna och mellankommunala utjämningen är
klarlagda.
2. Återföra följande punkter till fullmäktiges beslut om hemsjukvården:


Beslutet gäller under förutsättning att den utsedda politiska
styrgruppen har redovisat en mellankommunal
utjämningsmodell för kostnadskrävande patienter.
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FORTS. ÄRENDE 5


Nordanstigs kommun begär 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.

Enhälligt beslut
Beslutets punkt 1 fattades enhälligt.
Reservation
Monica Olsson (S) reserverar sig mot beslutets punkt 2.

ÄRENDE 6
Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i Nordanstigs
kommun.
Utbildnings- och kulturnämnden har utarbetat ett förslag till riktlinjer för
skolskjuts och andra elevresor i Nordanstigs kommun.
Elever transporteras till och från skolan och inom skolans verksamhet.
Det finns olika typer av elevresor och skolskjuts är det huvudsakliga
området i de här reglerna.
1. Skolskjuts – är resor till och från skolan
2. Resor inom skolans egen verksamhet
3. Resor vid obligatorisk undervisning
4. Resor då undervisningen inte är obligatorisk
5. Öppen skolskjuts.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige beslutar
anta förslaget daterat 2012-04-10 till ”Riktlinjer för skolskjuts och
andra elevresor i Nordanstigs kommun” med tilläggsförslaget att
skolskjutsar även omfattar elever som går i förskoleklass. Att
gälla från och med läsåret 2012/13 (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 50/2012).
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FORTS. ÄRENDE 6
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i Nordanstigs
kommun med tilläggsförslaget att skolskjutsar även omfattar
elever som går i förskoleklass. Riktlinjerna ska gälla från och
med läsåret 2012/13 (arbetsutskottets protokoll § 79/2012).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Jörgen Myhrmans (V) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Jörgen Myhmans
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs bifallsyrkande röstar Ja.
Den som stöder Jörgen Myhrmans avslagsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster för bifall mot två Nej-röster för avslag beslutar
kommunstyrelsen enligt Stig Engs yrkande. Tre ledamöter avstod från
att rösta.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta förslag till Riktlinjer för skolskjuts och andra elevresor i
Nordanstigs kommun med tilläggsförslaget att skolskjutsar även
omfattar elever som går i förskoleklass.
2. Riktlinjerna ska gälla från och med läsåret 2012/13.

ÄRENDE 7
Näringslivsstrategi för Nordanstigs kommun 2012-2014.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat i § 178/2010 att verksamheten
Nordanstigs Utveckling ska utvärderas.
Olle Nilsson, PwC har genomfört en utvärdering som har presenterats
för kommunstyrelsen.
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FORTS. ÄRENDE 7
Kommunchef Tommy Staaf föredrar det pågående arbetet med en
näringslivsstrategi för Nordanstigs kommun för tiden 2012-2014 med
utblick mot 2020.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutar godkänna rapporten samt uppdra till
arbetsutskottet att lämna förslag till åtgärdsprogram
(kommunstyrelsens protokoll § 95/2011).
2. Arbetsutskottet beslutar utse en arbetsgrupp bestående av Stig
Eng (C), Monica Olsson (S), Håkan Larsson (M), kommunchef och
näringslivschef Anders Nordén. Uppdra till arbetsgruppen att lämna
förslag till ny näringslivsstrategi. Förslaget redovisas på
arbetsutskottets sammanträde 15 augusti 2011 (arbetsutskottets
protokoll § 85/2011).
3. Kommunchef Tommy Staaf föreslår att fullmäktige beslutar anta
förslag till näringslivsstrategi för åren 2012-2014 att ersätta gällande
strategi fastställd i fullmäktige 2007-04-02 avseende perioden 20072013. Vidare föreslår Tommy Staaf att kommunstyrelsen beslutar
att rådande konsensualavtal mellan Nordanstigs kommun och
Nordanstigs företagarförening sägs upp med omedelbar verkan
samt att anta bifogad arbetsordning mellan Nordanstigs kommun
och företagarföreningen för åren 2012-2014 (Tommy Staafs
tjänsteutlåtande 2012-04-13).
4. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
näringslivsstrategi för åren 2012-2014 att ersätta gällande strategi
fastställd i fullmäktige 2007-04-02 avseende perioden 2007-2013.
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att rådande
konsensualavtal mellan Nordanstigs kommun och Nordanstigs
företagarförening sägs upp med omedelbar verkan samt att anta
bifogad arbetsordning mellan Nordanstigs kommun och
företagarföreningen för åren 2012-2014 (arbetsutskottets protokoll
§ 76/2012).
Yrkanden
Kajsa Gladh (M) yrkar att mål/indikatorer i näringslivsstrategin ska få
följande lydelse Nordanstigs kommuns placering i Svenskt Näringslivs
kommunranking ska förbättras varje år.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Per-Ola Wadin (FP) yrkar tillägga en tydligare koppling mellan skola,
näringsliv och entreprenörskap.
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FORTS. ÄRENDE 7
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per-Ola Wadins tilläggsyrkanade
och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Kajsa Glads yrkande och
arbetsutskottets förslag och finner arbetsutskottets förslag antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar Ja.
Den som stöder Kajsa Gladhs yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med fem Ja-röster för arbetsutskottets förslag mot sju Nej-röster för
Kajsa Gladhs yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Kajsa Gladhs
yrkande. En ledamot avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag i övrigt och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till förvaltningen att inför fullmäktiges sammanträde inarbeta en
tydligare koppling mellan skola, näringsliv och entreprenörskap i
Näringslivsstrategin samt justera mål/indikatorer i näringslivsstrategin
till följande lydelse Nordanstigs kommuns placering i Svenskt
Näringslivs kommunranking ska förbättras varje år.
Rådande konsensualavtal mellan Nordanstigs kommun och
Nordanstigs företagarförening sägs upp med omedelbar verkan.
Anta förslag till arbetsordning mellan Nordanstigs kommun och
företagarföreningen för åren 2012-2014.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till näringslivsstrategi för åren 2012-2014 att ersätta
gällande strategi fastställd i fullmäktige 2007-04-02 avseende perioden
2007-2013.
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ÄRENDE 8
Egenavgift, färdtjänst i annan kommun
Kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun antog 2010-05-17 § 41
Länsgemensam färdtjänsttaxa att gälla från och med 2010-10-01 med
ett undantag som gäller egenavgiften för resor i annan kommun utanför
Gävleborgs län. Nordanstigs kommuns färdtjänstresenär betalar
"vistelsekommunens taxa" vid resor i kommun utanför Gävleborgs län.
De ansökningar som inkommit efter att länsgemensam taxa infördes,
gällande resor i annan kommun utanför Gävleborgs län, har resulterat i
en del problem för färdtjänstkund och handläggare.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige upphäver del av
tidigare beslut i kommunfullmäktige 2010-05-17 § 41 = följande mening
utgår/upphävs: ”För resor i kommuner utanför Gävleborgs län ska
vistelsekommunens taxa gälla”. Att kommunen tar det som stod i
grundförslaget. Att kommunen ändrar i Länsgemensam färdtjänsttaxa
till att kund betalar "50 % av taxameterpriset" vid resa i annan kommun
utanför Gävleborgs län. Det betyder att kunden själv beställer taxi på
plats och betalar kostnaden för resan. Vid hemkomst får kunden
tillbaka 50 % av kostnaden från kommunen vid uppvisande av kvitto.
(omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 60/2012).
Yrkande
Åke Bertils (S) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Upphäva del av tidigare beslut i kommunfullmäktige 2010-05-17 §
41 = följande mening utgår/upphävs: ”För resor i kommuner utanför
Gävleborgs län ska vistelsekommunens taxa gälla”.
2. Att kommunen tar det som stod i grundförslaget.
Att kommunen ändrar i Länsgemensam färdtjänsttaxa till att kund
betalar "50 % av taxameterpriset" vid resa i annan kommun utanför
Gävleborgs län. Det betyder att kunden själv beställer taxi på plats
och betalar kostnaden för resan. Vid hemkomst får kunden tillbaka
50 % av kostnaden från kommunen vid uppvisande av kvitto.
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ÄRENDE 9
Taxa för måltidsabonnemang inom särskilt boende mfl.
Omsorgs- och lärandenämnden har utarbetat ett förslag till justerad
taxa för måltidsabonnemang inom särskilt boende samt till personer
med biståndsbedömd matdistribution.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige höjer avgiften
för matabonnemanget med 20 kr/dygn till 110 kr/dag, total kostnad
3 300 kr/månad. Höja priset på matlådan med dryck till 50 kr, med
möjlighet att avstå drycken som kostar 4 kronor. Ändringen gäller från
och med 2012-10-01 (omsorgs- och lärandenämndens protokoll
§ 73/2012).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall till nämndens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Höja avgiften för måltidsabonnemang med 20 kronor/dygn till
110 kronor/dag, total kostnad 3 300 kronor/månad.
2. Höja priset på matlåda med dryck till 50 kronor, med möjlighet att
avstå dryck som kostar 4 kronor.
3. Ändringen gäller från och med 1 oktober 2012.

ÄRENDE 10
Periodiserad anslutningsavgift för bredband.
Bredbandsgruppen i Nordanstigs kommun har tidigare inkommit med
förslag på periodiserad anslutningsavgift för bredbandsanslutning.
Anslutningsavgiften för bredband är för närvarande 12 000 kronor.
Håkan Larsson (M) föreslår att kommunstyreslen godkänner att
anslutningsavgiften för bredband kan betalas under en 5-årsperiod.
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Beslutsunderlag
1. Bredbandsgruppen föreslår att en alternativ betalning av
anslutningsavgiften införs. Betalning sker på 60 månader, räntan
på avtal som tecknas under 2012 fastställs under 5-årsperioden till
4 %, räntan på avtal som tecknas 2013 och därefter fastställs i
januari varje år (bredbandsgruppens skrivelse 2012-03-14).
2. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för komplettering
med tillämpningsföreskrifter (kommunstyrelsens protokoll
§ 77/2012).
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchef Tommy Staaf att bearbeta förslag till
uppdelning av anslutningsavgift för bredband inför fullmäktiges
sammanträde 25 juni 2012.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Komplettera taxan för anslutning av bredband genom att erbjuda ett
alternativ till kontant betalning av anslutningsavgiften enligt följande:
Betalning sker på 60 månader.
Ränta utgår med referensräntan (fn 2 %) med ett tillägg på
3 %-enheter.
Betalning sker månadsvis.

ÄRENDE 11
Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.
Norrhälsinge räddningstjänst har utarbetat ett förslag till
handlingsprogram som beskriver målen för kommunens förebyggande
verksamhet samt ett program för räddningsinsats.
Handlingsprogrammet gäller gemensamt för Nordanstigs och
Hudiksvalls kommuner.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
förvaltningen att sammanställa inkomna synpunkter tillsammans
med omsorgs- lärandenämndens och utbildnings- och
kulturnämndens synpunkter (arbetsutskottets protokoll § 146/2011).
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2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att
sammanställa inkomna synpunkter tillsammans med omsorgslärandenämndens och utbildnings- och kulturnämndens synpunkter
(kommunstyrelsens protokoll § 255/2011).
3. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige godkänner
Handlingsprogram för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner
enligt Lag om skydd mot olyckor för mandatperioden 2011-2014
(utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 28/2012).
4. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige godkänner
Handlingsprogram för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner enligt
Lag om skydd mot olyckor för mandatperioden 2011-2014
(omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 29/2012).
5. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
Handlingsprogram för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner enligt
Lag om skydd mot olyckor för mandatperioden 2011-2014
(arbetsutskottets protokoll § 73/2012).
Yrkande
Håkan Larsson (M) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna Handlingsprogram för Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner enligt Lag om skydd mot olyckor för mandatperioden 20112014.

ÄRENDE 12
Krisledningsplan för 2011-2014.
Norrhälsinge räddningstjänst har utarbetat ett förslag till uppdatering av
Krishanteringsplan för mandatperioden 2011-2014.
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Beslutsunderlag
1. Norrhälsinge räddningstjänst föreslår att fullmäktige godkänner
planen och gör den känd för alla nämnder och förvaltningar inom
Nordanstigs kommun (Tomas Perssons tjänsteutlåtande
2011-12-05).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner planen och
uppdra till kommunstyrelsen att göra den känd för alla nämnder
och förvaltningar inom Nordanstigs kommun (arbetsutskottets
protokoll § 128/2012).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna planen och uppdra till kommunstyrelsen att göra den känd
för alla nämnder och förvaltningar inom Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 13
Överföring av va-anläggningar från Nordanstigs Ekoteknik KB.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med förslag att VA-anläggningarna
från Nordanstigs Ekoteknik KB överförs till Nordanstig Vatten AB samt
ansöker om borgen till ett värde som motsvarar köpeskillingen.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Handläggare Thord Wannberg föreslår att fastigheten Harmångers
Prästgård 1:40 bibehålls och att köpeskillingen reduceras med
nämnd fastighetsvärde som bedöms till 753 tkr (Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2011-11-17).
2. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för vidare
utredning (kommunstyrelsens protokoll § 270/2011).
3. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
beslutar godkänna upprättat förslag till överlåtelseavtal mellan
Nordanstigs Ekoteknik KB och Nordanstig Vatten AB avseende av
överlåtelse av fastigheter, anläggningar och inventarier. Upprätta
särskilda lånehandlingar. Bifalla Nordanstig Vatten AB:s begäran
om möjlighet att uppta lån hos Nordanstigs kommun för
köpeskillingen. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
handlingarna. Överlåtelsen ska ske under februari månad 2012.
Eventuella redaktionella ändringar får ske (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2012-01-17).
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4. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för vidare
utredning om fastighetsreglering och eventuell nedskrivning
(kommunstyrelsens protokoll § 8/2012).
5. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att anläggningarna
överförs till bokfört värde till Nordanstig Vatten samt beviljar lån
motsvarande köpeskillingen (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2012-05-15).
6. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar överföra
anläggningarna till bokfört värde till Nordanstig Vatten samt bevilja
lån motsvarande köpeskillingen (arbetsutskottets protokoll
§ 80/2012).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Överföra anläggningarna till bokfört värde till Nordanstig Vatten samt
bevilja lån motsvarande köpeskillingen.

ÄRENDE 14
Justering av bildande av ett helägt fjärrvärmebolag i Nordanstigs
kommunkoncern.
Fjärrvärmeverksamheten i Nordanstigs kommun har bedrivits av tre
olika enheter


Nordanstigs kommun ansvarar för två värmeverk, varav kommunen
äger ett direkt, Harmångers Närvärmeverk, och ett till hälften av
Nordanstigs kommun och den andra hälften ägs via Bergsjö
Närvärme KB. Driften köptes av Nordanstigs Bostäder AB (NBAB).



Bergsjö Närvärme KB äger ett värmeverk, Bergsjö Närvärmeverk,
hyr ut detta till kommunen.



Nordanstigs Bostäder AB äger en värmecentral i Strömsbruk och
ansvarar för drift av samtliga anläggningar.
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Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
beslutar justera överlåtelsen av fjärrvärmeverksamheten i Bergsjö
till Nordanstigs Fjärrvärme AB, fastställa och justera
överlåtelsebeloppen för Bergsjö värmeverk till bokfört värde 201012-31 fördelat på säljare Bergsjö Närvärme KB och Nordanstigs
kommun vid överlåtelsen, finansiera köpen av
fjärrvärmeanläggningarna genom att Nordanstigs Fjärrvärme AB
upptar lån från Nordanstigs kommun. Särskilda lånehandlingar
justeras samt att justeringen av överlåtelsen ska gälla från 201112-31 (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2012-05-11).
2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att utreda förslaget
att lämna utökat aktieägartillskott med 1 miljon kronor till
Nordanstigs Fjärrvärme AB (arbetsutskottets protokoll § 81/2012).
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar justera överlåtelsen
av fjärrvärmeverksamheten i Bergsjö till Nordanstigs Fjärrvärme
AB. Fastställa och justera överlåtelsebeloppen för Bergsjö
värmeverk till bokfört värde 2010-12-31 fördelat på säljare Bergsjö
Närvärme KB och Nordanstigs kommun vid överlåtelsen.
Finansiera köpen av fjärrvärmeanläggningarna genom att
Nordanstigs Fjärrvärme AB upptar lån från Nordanstigs kommun.
Särskilda lånehandlingar justeras. Justeringen av överlåtelsen ska
gälla från 2011-12-31 (arbetsutskottets protokoll § 81/2012).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall med ändringen att överföringen ska gälla from
1 juli 2012.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna justering av överlåtelsen av fjärrvärmeverksamheten i
Bergsjö till Nordanstigs Fjärrvärme AB.
2. Fastställa och justera överlåtelsebeloppen för Bergsjö värmeverk till
bokfört värde 2010-12-31 fördelat på säljare Bergsjö Närvärme KB
och Nordanstigs kommun vid överlåtelsen.
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3. Finansiera köpen av fjärrvärmeanläggningarna genom att
Nordanstigs Fjärrvärme AB upptar lån från Nordanstigs kommun.
Särskilda lånehandlingar justeras.
4. Justeringen av överlåtelsen ska gälla från 2012-07-01.

ÄRENDE 15
Årsredovisning 2011 för kommunstyrelsens fonder.
Årsredovisning har upprättas för 2011 års verksamhet i Nordanstigs
kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond.
Yrkande
Stig Eng (C) påtalar att det finns brister i de handlingar som
kommunstyrelsen har som underlag för förvaltning av
kommunstyrelsens fonder för att erhålla en optimal avkastning på
fondkapitalet och yrkar därför att kommunstyrelsen omedelbart tillsätter
ett finansutskott, med förslagsvis tre ledamöter, att följa förvaltningen
av kapital och upplåningsfrågor. Uppdraget innebär att
delegationsordningen bör ses över.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på redovisningen av fonderna och
finner dem antagna.
Kommunstyrelsens beslut
Tillsätta en finansutskott med tre ledamöter med uppdraget att följa
förvaltningen av kapital och upplåningsfrågor. Därmed bör
delegationsordningen ses över.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisningen för 2011 för kommunstyrelsens
donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna Sundins Stipendiefond,
Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof Schönströms
minnesfond.
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ÄRENDE 16
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar enligt Socialtjänstlagen
(SoL) för första kvartalet 2012 enligt följande:
1. Kvartalsrapport för 1:a kvartalet 2012 till Socialstyrelsen gällande ej
verkställda beslut:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja, inom SoL, äldreomsorg = 3 pågående ärenden och
1 avslutat ärende.
Svar: Nej, inom SoL OF (omsorger om personer med
funktionsnedsättning).
Svar: Nej, inom LSS OF.
2. Kvartalsrapport för 1:a kvartalet 2012 till Socialstyrelsen gällande ej
verkställda beslut:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja, inom SoL och individ- och familjeomsorg (IFO) =
1 ärende avseende kontaktfamilj from. 2011-03-17.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisning av ej genomförda beslut enligt
Socialtjänstlagen.

ÄRENDE 17
Avsägelse från politiskt uppdrag i fullmäktige.
Kenneth Söderlund avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i
fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna Kenneth Söderströms avsägelse samt
hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för folkpartiet för
återstoden av mandatperioden 2011-2014.

