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§ 70

Dnr 359/2012

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.
En fråga har inkommit som ställs till omsorgs- och lärandenämndens
ordförande Åke Bertils (S):
”Omvårdnadsbeslutet som tas idag innebär omfattande förändringar av
organisationen och innehållet av vård och omsorg i kommunen. Syftet
som framhålls är att de genomförs för att trygga dagens och framtidens
behov av omsorg för invånarna.
Är du förvissad om att de föreslagna förändringarna leder till en omsorg
som på bästa sätt möter brukarnas behov?”
Åke Bertils svarar att omsorgs- och lärandenämnden lämnar sitt
budgetförslag för 2013 till fullmäktige i november 2012. I
budgetförslaget kommer förändringarna inom omsorgen att redovisas.
Fullmäktiges beslut
Frågan anses besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Information - Nya Ostkustbanan, ett nytt dubbelspår mellan Gävle
– Sundsvall – Härnösand.
Plan- och byggkontoret arbetar med en fördjupad översiktsplan (FÖP)
gällande den nya dragningen av dubbelspåret i Nordanstig. Planarbetet
bedrivs i samverkan med projektet Samordnad planering där Region
Gävleborg, fem kommuner utmed banan, Länsstyrelsen
Västernorrland, Landstingen i Gävleborg och Västernorrland samt
Trafikverket deltar. Målet är att få en sammanhängande regional FÖP
från Gävle till Sundsvall.
Stadsarkitekt Christina Englund berättar om pågående
planeringsarbete.
Parallellt bedrivs Projektet Nya Ostkustbanan som är ett till hälften EUfinansierat treårigt projekt(2011-2013) med offentliga och privata
aktörer i Västernorrlands och Gävleborgs län som övriga parter.
Projektets uppdrag är att samordna och mobilisera påverkansinsatser
för att få till nödvändiga investeringar på järnvägen mellan Gävle och
Härnösand. Just nu pågår ett intensivt arbete inom regeringskansliet
inför de aviserade propositionerna inom budget och infrastruktur. Läget
är därmed avgörande för Nya Ostkustbanan att dels komma med
infrastrukturpropositionen och vidare i åtgärdsplaneringen och ny plan
för infrastruktur år 2014-2025.
Roger Wetterstrand, Projektledare Nya Ostkustbanan, föredrar
projektets uppdrag.
Fullmäktiges beslut
Godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 72
Information Tillämpningsdokument för alkohol- och
drogprevention.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har antagit ett Tillämpningsdokument
för alkohol- och drogprevention.
Personalkonsulent Sarah Faxby-Bjerner föredrar det antagna
dokumentet som överlämnats till fullmäktige för kännedom.
Fullmäktiges beslut
Godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Dnr 337/2012

Delårsbokslut per 30 juni 2012 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2012-06-30 med
koncernredovisning samt helårsprognos.
Nämnderna visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot budget
Kommunstyrelsen
inkl affärsdrivande verksamheter
Utbildning & Kultur
Omsorg & Lärande

-129 tkr
- 3 955 tkr
-8 576 tkr

Kommunen totalt visar en avvikelse mot budget på -12 660 tkr.
Budgeterat resultat för 2012 är 3 022 tkr. Prognos 2012 visar ett
beräknat resultat på 3 923 tkr.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar delårsbokslutet.
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna
delårsbokslut per 2012-06-30 med koncernredovisning samt
helårsprognos (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 201208-29).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner delårsbokslut
per 2012-06-30 med koncernredovisning samt helårsprognos
(kommunstyrelsens protokoll § 172/2012).
3. Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2012-06-30.
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Godkänna delårsbokslut per 2012-06-30 med koncernredovisning samt
helårsprognos.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 74

Dnr 273/2012

Årsredovisning 2011 för Region Gävleborg.
Region Gävleborg har inkommit med årsredovisning för
verksamhetsåret 2011.
Region Gävleborg visar ett positivt resultat med 981 tkr.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2011 för Region Gävleborg (arbetsutskottets protokoll § 94/2012).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2011 för Region Gävleborg (kommunstyrelsens protokoll
§ 160/2012).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning 2011 för Region Gävleborg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 75

Dnr 131/2012

Årsredovisning 2011 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården har inkommit med
årsredovisning 2011 för verksamheten.
Stiftelsen visar ett positivt resultat med 9 tkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2011 för Stiftelsen Ersk-Matsgården (kommunstyrelsens protokoll
§ 159/2012).
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning 2011 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 76

Dnr 274/2012

Gemensamma utgångspunkter för Folkhälsa i Gävleborg.
Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg har gemensamt
utarbetat ett förslag till länsgemensamma utgångspunkter för arbetet
med att förbättra befolkningens hälsa i Gävleborg.
Förslaget har tidigare skickats på remiss till länets kommunstyrelser,
landstingsstyrelsen, Länsstyrelsen Gävleborg och styrelsen för Region
Gävleborg.
Regionfullmäktige har beslutat anta förslaget till Gemensamma
utgångspunkter för Folkhälsa Gävleborg samt rekommenderar
medlemmarna att ställa sig bakom beslutet.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
Gemensamma utgångspunkter för Folkhälsa Gävleborg
(arbetsutskottets protokoll § 95/2012).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslag till
Gemensamma utgångspunkter för Folkhälsa Gävleborg
(kommunstyrelsens protokoll § 154/2012).
Yrkande
Monica Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
Anta förslag till Gemensamma utgångspunkter för Folkhälsa
Gävleborg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 77

Dnr 138/2009

Motion om turistsatsningar på naturturism.
Börje Lindblom (FP) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunen utreder möjligheterna att genomföra turistsatsningar på
naturturism. Detta för att ta tillvara möjligheterna att marknadsföra vår
fina kommun och våra många natur- och kultursevärdheter.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige föreslås anta Stig Engs förslag till yttrande som svar på
motionen och att motionen därmed kan anses beviljad (Stig Engs
yttrande 2012-08-13).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till yttrande som
svar på motionen och att motionen därmed kan anses beviljad
(arbetsutskottets protokoll § 117/2012).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslag till yttrande
som svar på motionen och att motionen därmed är beviljad
(kommunstyrelsens protokoll § 181/2012).
Fullmäktiges beslut
1. Anta följande som svar på motionen:
Nordanstigs kommun ser turismen och besöksnäringen som en
mycket viktig tillväxtnäring. Vår vackra natur med havet, kusten,
sjöar, skog och berg, medger stora möjligheter inom natur- och
kulturturismen. Kommunen har som ex deltagit och beviljat medel
till flera projekt inom LONA (Lokala Naturvårdssatsningen),
Kanotleden, Trolska skogen i Mellanfjärden, Vandringsleden och
Naturguiden.
En viktig utvecklingsfaktor för vår besöksnäring är att kustvägen
mellan Stocka-Lönnånger-Mellanfjärden förverkligas.
Kommunstyrelsens förvaltning har arbetat med frågan och vi har en
uppgörelse på gång för sträckan Mellanfjärden-Lönnånger.
Som exempel på kulturella aktiviteter har kommunen säkerställt
Holms kulturområde vid Strömsbruk och Korset på Svartberget i
Hassela genom att inköpa och säkerställa mark och skogsområden
för dessa objekt.
2. Motionen är därmed beviljad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 78

Dnr 148/2010

Motion om fler hyreslägenheter samt seniorboende.
Börje Lindblom (FP) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunen undersöker möjligheterna att bygga hyreslägenheter på de
orter där efterfrågan är störst. Även s.k. seniorboende bör utredas om
behov finns.
Beslutsunderlag
1. Ledningskontoret föreslår att fullmäktige antar genomförd
sammanställning som svar på motionen och att motionen därmed
kan anses beviljad (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2012-08-13).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar genomförd
sammanställning som svar på motionen och att motionen därmed
kan anses beviljad (arbetsutskottets protokoll § 116/2012).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar genomförd
sammanställning som svar på motionen och att motionen därmed
är beviljad (kommunstyrelsens protokoll § 182/2012).
Fullmäktigs beslut
1. Anta följande som svar på motionen:
Övervägande del av Nordanstigs Bostäders kunder är äldre, ca
30 % av totala antalet lägenheter är tillgänglighetsanpassade och
på markplan.
Den nya lagstiftningen för allmännyttiga bostadsbolag gör det svårt
att på affärsmässiga grunder bygga nya hyreslägenheter. Med en
byggkostnad på 25 000 kr/kvm och ett värde på fastigheten på max
10 000 kr/kvm när bygget är klart, gör att nedskrivning måste göras
på 15 000 kr/kvm. Detta klarar inte bostadsbolaget att genomföra
utan stöd. Att fortsätta anpassa och bygga om befintliga lägenheter
är möjligt och görs löpande.
Omsorgs- och lärandenämnden har under det senaste året
genomfört ett projekt som finansierats via Hjälpmedelsinstitutet
inom ramen för regeringsuppdraget Bo bra på äldre dar. Syftet med
projektet var att stimulera till nytänkande, kreativitet och utveckling
vad gäller bostäder och boendemiljöer för äldre. Omsorgs- och
lärandenämnden har efter projektets genomförande beslutat arbeta
fram en ekonomiskt långsiktig plan enligt projektets slutredovisning.
2. Motionen är därmed beviljad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 79
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Statens VA-nämnds beslut i överklagat ärende VA-verksamhetsområde
i Sörfjärden.
Inkomna skrivelser med anledning av VA-nämndens beslut.
Skrivelse om Björkbackens äldreboende i Hassela.
Fullmäktiges beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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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
Charlotte Klötz
Stefan Haglund
Mona Mikaelsson Törnblom
Per-Ola Wadin

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

Summa

TJÄNSTGÖRANDE
ERSÄTTARE
(M)
(M)
(M)

JA
X

NEJ
X

JA
Annelie Åkerlund

X

X

Inger Enros

X

X

Börje Lindblom

X

X

Sigbritt Persson

X

X

(C)

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
X

24
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Valter Lööv

X
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