NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 25 november 2013 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Ledamöternas frågestund.

4.

Skattesats 2014.

5.

Budget 2014 och verksamhetsplan 2015-2017.

6.

Ändring, taxor äldre- och handikappomsorgen
2014.

7.

VA-taxa för Nordanstig Vatten AB.

8.

Förslag till ändrad bolagsordning för MittSverige
Vatten AB.

9.

Fjärrvärmetaxa 2014 för Nordanstigs
Fjärrvärme AB.

10.

Arvodering valförrättare.

11.

Årsredovisning 2012 för Stiftelsen ErskMatsgården.

12.

Fullmäktiges ställningstagande över Nordanstigs
Fastighets AB:s beslut om bidrag till Bergsjöverken
Fastigheter AB.

13.

Trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och
riksfärdtjänst.

14.

Val av ledamot till Överförmyndarnämnden Mitt.

15.

Sammanträdesdatum för fullmäktige 2014.

16.

Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL.

17.

Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL.

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: Anders Broberg (C) och Sten-Olof Kardell (M).

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
Ledamöternas frågestund.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd,
styrelsen eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunens
bolag.

ÄRENDE 4
Skattesats 2014 för Nordanstigs kommun.
Fullmäktige ska varje år, senast i oktober, besluta om skattesatsen för
nästkommande år.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige fastställer skattestsen för
2014 till 22:61 kronor per skattekrona, dvs oförändrad
(ledningsutskottets protokoll § 31/2013).
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Kajsa Gladh (M) yrkar en sänkning med 25 öre per skattekrona.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils och Kajsa Gladhs
yrkanden och finner Åke Bertils yrkande antaget.
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FORTS. ÄRENDE 4
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder ledningsutskottets förslag röstar Ja.
Den som stöder Kajsa Gladhs yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 10 Ja-röster för ledningsutskottets förslag mot en Nej-röst för
Kajsa Gladhs yrkande antar kommunstyrelsen ledningsutskottets
förslag. Två ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa skattesatsen för 2014 till 22:61 kronor per skattekrona, dvs
oförändrad.

ÄRENDE 5
Budget 2014 och verksamhetsplan 2015-2017.
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till budget 2014 och
flerårsplan 2015-2017 utifrån ledningsutskottets tidigare direktiv.
Ekonom Marianne Unborg föredrar redaktionella ändringar i
budgetdokumentet samt att programpunkten Kultur har flyttats från
utbildningsutskottets verksamheter till ledningsutskottets verksamheter.
Renhållningschef Katarina Lindström har lämnat ett förslag att taxan för
slam 2014 ska vara samma som 2013.
Marianne Unborg redovisar ett justerat förslag till fördelning av
kommunstyrelsens budgetram till de fyra utskottens verksamheter:
Ledningsutskott
varav projekt

76 552 mkr
3 415 mkr

Utbildningsutskott

129 815 mkr

Omsorgsutskott

217 981 mkr

Myndighetsutskott
Summa

32 803 mkr
457 151 mkr
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FORTS. ÄRENDE 5
Beslutsunderlag
1. Omsorgsutskottets protokoll § 35/2013.
2. Utbildningsutskottets protokoll § 33/2013.
3. Ledningsutskottets protokoll § 59/2013.
Yrkanden
Stig Eng (C) med bifall av Åke Bertils (S) yrkar att skol- och
förskoleverksamhet ska bedrivas på de orter som verksamheten
bedrivs på under 2013, förvaltningen får i uppdrag att samordna
verksamheterna i årskurs 4 och uppåt om det är ekonomiskt motiverat
och ökar kvalitén för eleven samt att alla kommunstyrelsens utskott får i
uppdrag att lämna förslag på åtgärder för att uppnå till delad budgetram
2014.
Stig Eng yrkar i övrigt bifall till ledningsutskottets förslag med
förvaltningens förslag om oförändrad taxa för slam.
Petra Modée (V) yrkar avslag på Stig Engs yrkande om att skol- och
förskoleverksamhet ska bedrivas på de orter som verksamheten
bedrivs på under 2013.
Kajsa Gladh (M) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag att
enheterna skola och förskola i Hassela samordnas till en enhet. Vidare
yrkar Kajsa Gladh att grundskola ska bedrivas på orterna
Bergsjö
F-9
Ilsbo
F-5
Hassela
F-5
Gnarp
F-6
Harmånger
F-6
samt att förskola/fritidshem ska bedrivas i Bergsjö, Ilsbo, Hassela,
Gnarp och Harmånger.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på föreslagen ramfördelning till
utskottetens verksamheter och finner den antagen.
Omsorgsutskottets förslag
Ordföranden ställer därefter proposition på omsorgsutskottets förslag
om utredningsuppdrag och finner det antaget med tillägget att
kommunstyrelsen beslutar om omedelbart inflyttningsstopp på
Björkbacken i Hassela.
Utbildningsutskottets förslag
Ordföranden utser Stig Engs yrkande som huvudförslag.
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FORTS. ÄRENDE 5
För att utse ett motförslag ställer ordföranden proposition på
utbildningsutskottets förslag och Kajsa Gladhs yrkande och finner
Kajsa Gladhs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Kajsa Gladhs yrkande röstar Ja.
Den som stöder utbildningsutskottets förslag röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster för Kajsa Gladhs yrkande mot sex Nej-röster för
utbildningsutskottets förslag antar kommunstyrelsen Kajsa Gladhs
yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Kajsa Gladhs
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Kajsa Gladhs yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster för Stig Engs yrkande mot fyra Nej-röster för Kajsa
Gladhs yrkande antar kommunstyrelsen Stig Engs yrkande.
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och Petra
Modées avslagsyrkande och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Petra Modées yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster för Stig Engs yrkande mot fyra Nej-röster för Petra
Modées yrkande antar kommunstyrelsen Stig Engs yrkande.
Propositionsordning
Ledningsutskottets förslag
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag punkt 1
och finner det antaget.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2013-11-13

7 (19)

FORTS. ÄRENDE 5
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag punkt 2.1
och finner den antagen.
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag punkt 2.2
och Stig Engs (C) yrkande om oförändrad slamtaxa och finner Stig
Engs yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag punkt 3
och finner den antagen med tillägget av ordet fastighetsavgift i
punkten 3.1.
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag
punkterna 4-13 och finner dem antagna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Tilldela kommunstyrelsens verksamheter uppdrag, mål samt
resurstilldelning 2014 inklusive kapitalkostnader:
Ledningsutskott
varav projekt

76 552 mkr
3 415 mkr

Utbildningsutskott

129 815 mkr

Omsorgsutskott

217 981 mkr

Myndighetsutskott
Summa

32 803 mkr
457 151 mkr

2. Uppdra till förvaltningen att se över möjligheter till åtgärder enligt
nedanstående, för att komma i budgetram 2014:
SÄBO Björkbacken i Hassela, uthyrning av platser
till annan kommun

5 000 tkr

Minska fem platser på Bållebo, korttids BPSD-platser

1 000 tkr

IFO, förändring HVB-placering

1 000 tkr

Gymnasieutbildning
Övrigt åtgärdsprogram

500 tkr
4 424 tkr

3. Införa omedelbart inflyttningsstopp på Björkbacken i Hassela.
4. Uppdra till förvaltningen att samordna verksamheterna i
grundskolans årskurs 4 och uppåt om det är ekonomiskt motiverat
och ökar kvalitén för eleven.
5. Alla kommunstyrelsens utskott får i uppdrag att till
kommunstyrelsen lämna förslag på åtgärder för att rymma
verksamheten i tilldelad budgetram 2014.
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FORTS. ÄRENDE 5
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta att beräkningsgrunden för 2014 – 2017 års skatteintäkter och
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal
1 november 2013

9 460 personer

1 november 2014

9 421 personer

1 november 2015

9 390 personer

1 november 2016

9 371 personer

2. Anta följande taxor
Renhållningstaxa avseende hushållssopor höjs med 3 %.
3. Anta följande som fullmäktiges finansiella mål:
3.1 Resultatet för år 2014 budgeteras så att resultat skall vara 0 %
av skatter, fastighetsavgifter och generella statsbidrag. Resultaten
för år 2015-2017 budgeteras till lägst 2 % av skatter och generella
statsbidrag.
3.2 Investeringarna 2014 får högst vara som årets avskrivning
exklusive ombudgetering från 2013.
3.3 Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30 %.
3.4 Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna
skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
3.5 Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.
3.6 Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.
4. Förutom verksamheternas tilldelning:
1 500 tkr budgeteras till kommunstyrelsen att hantera såsom
kommunstyrelsens utvecklingsmedel och till förenings- och
ungdomsverksamhet enligt beslutade fördelningsdirektiv.
606 tkr budgeteras till kommunstyrelsens förfogande.
500 tkr budgeteras till musik- och kulturskoleverksamhet.
5. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt 457 151 tkr inklusive
kapitalkostnader för år 2014.
6. Skol- och förskoleverksamhet ska bedrivas på de orter som
verksamheten bedrivs på under 2013.
7. Anta flerårsplan för 2015 med 440 314 tkr i nettokostnader
inklusive kapitalkostnader och med ett resultat på 2,3 %.
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FORTS. ÄRENDE 5
8. Anta flerårsplan för 2016 med 445 343 tkr i nettokostnader
inklusive kapitalkostnader och med ett resultat på 2,78 %.
9. Anta flerårsplan för 2017 med 449 775 tkr i nettokostnader
inklusive kapitalkostnader och med ett resultat på 3,02 %.
10. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt
med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till
dess fullmäktige fattar annat beslut.
11. Anta följande ansvarstilldelning i budget 2014 och flerårsplan 20152017:
Fullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål samt
resurstilldelning.
Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål
samt resurser på och mellan verksamheterna.
Kommunchef fördelar uppdrag och mål samt resurser på och
mellan programpunkterna inom respektive verksamhet.
Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurs inom
respektive programpunkt.
Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet.
12. Anta investeringsutrymme för 2014-2017:
2014

15 000 tkr

2015

15 000 tkr

2016

15 000 tkr

2017

15 000 tkr

varav investeringsutrymme för affärsdrivande verksamheten
renhållning 2014
2 300 tkr.
Resurser till dessa investeringar inom verksamheten renhållning
kan tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut
avseende upplåning till kommunfullmäktige.
13. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att nästkommande sammanträde
fördela 2014 års investeringsbudget på specifika projekt
preciserade med syfte, tidsplan och investeringskalkyl.
14. I övrigt anta förslag till Budget 2014 och flerårsplan 2015-2017.
Reservationer
Kajsa Gladh (M), Stefan Haglund (FP) och Per-Ola Wadin (FP)
reserverar sig mot beslut i punkterna 4 och 5.
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ÄRENDE 6
Ändring, taxor äldre- och handikappomsorgen 2014.
Förvaltningen har lämnat ett förslag på ändringar av taxor för äldre- och
handikappomsorgen inför 2014.
Efter de träffar förvaltningen haft om förändringar i Maxtaxan äldrehandikappomsorgen, ordinärt boende, föreslås följande:
‐

Lägga trygghetslarmet utanför serviceavgiften men ska fortsätta
beräknas i maxtaxan/avgiftsutrymmet.
Föreslagen maxsumma är 180 kr/mån plus 20 kr/mån tillägg för
GSM (för närvarande finns inte GSM-möjligheten).

‐

Dela den individuella justeringen när det gäller beräkningen av
matdistribution i hemtjänsten. Just nu gör vi ett tillägg till
minimibeloppet (minimibelopp för år 2013 är 5 023 kr för
ensamstående över 61 år) med 743 kr. Det gör att alla oavsett
antal portioner/månad får samma justering/höjning. Skulle vi
dela på justeringen till ”hel matdistribution” och ”halv
matdistribution” skulle beloppet för halv matdistribution bli
372 kr.

Exempel 1, som det är nu:
Kalle Karlsson 75 år, tar mat max 4 dagar i veckan, nivå 1
matdistribution.
Sammanlagda pensioner netto:
10.200 kr
Boendekostnad:
-4.700 kr
Minimibelopp:
-5.023 kr
Individuell justering:
-743 kr (som vi har nu)
Avgiftsutrymme, serviceavgift:
0 kr (-266 kr)
Exempel 2, förvaltningens förslag på halv matdistribution:
Kalle Karlsson 75 år, tar mat max 4 dagar i veckan, nivå 1
matdistribution.
Sammanlagda pensioner netto:
10.200 kr
Boendekostnad:
-4.700 kr
Minimibelopp:
-5.023 kr
Individuell justering
-372 kr (förslaget förändring
halv matdistribution)
Avgiftsutrymme, serviceavgift:
105 kr (vi kan ta ut en
serviceavgift).
Verksamhetschef Malin Ruthström och ekonomiassistent Ann-Kristin
Åkterlund föredrar ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 6
Beslutsunderlag
Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar lägga trygghetslarmet
utanför serviceavgiften men ska fortsätta beräknas i
maxtaxan/avgiftsutrymmet.
Maxsumma är 180 kr/mån plus 20 kr/mån tillägg för GSM (för
närvarande finns inte GSM-möjligheten).
Dela den individuella justeringen när det gäller beräkningen av
matdistribution i hemtjänsten (omsorgsutskottets protokoll § 18/2013).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Lägga trygghetslarmet utanför serviceavgiften men ska fortsätta
beräknas i maxtaxan/avgiftsutrymmet.
Maxsumma är 180 kr/mån plus 20 kr/mån tillägg för GSM (för
närvarande finns inte GSM-möjligheten).
2. Dela den individuella justeringen när det gäller beräkningen av
matdistribution i hemtjänsten.

ÄRENDE 7
VA-taxa 2014 för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har lämnat med fyra olika förslag till VA-taxa för
2014.
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB förordar alternativ 1 som föreslår en
höjning av taxan 2,1-3,3 %. Höjningen innebär en utökning av
förlusttäckningsbidraget till 2,5 mkr för 2014 med en ökad
nettoomsättning på totalt sett 3 % samt en investeringsnivå på 10 mkr.
Alternativ 1 innebär en höjning av grundavgiften med 6 %, höjning av
rörliga avgiften med 0,80 kronor/m3 samt en höjning av
anläggningsavgiften med 11,1 % till 150 000 kronor.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar höja va-taxan för
2014 enligt följande: Höja grundavgiften med 6 %. Höja priset per m3
med 0,80 kronor. Höja anläggningsavgiften med 15 000 kronor.
(135 000 kronor -150 000 kronor)
(ledningsutskottets protokoll § 67/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Höja va-taxan för 2014 enligt följande:
1. Höja grundavgiften med 6 %.
(3 300 – 3 500)
2. Höja priset per m3 med 0,80 kronor.
(24:00 kronor – 24:80 kronor)
3. Höja anläggningsavgiften med 15 000 kronor.
(135 000 kronor -150 000 kronor)
Reservation
Petra Modée (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:
Höjningen av grundavgiften slår hårt mot förbrukare med låg
förbrukning; tex hembygdsgårdar, vilket bör tas i beaktande vid
utformandet av föreningsbidragen.

ÄRENDE 8
Förslag till ändrad bolagsordning för MittSverige Vatten AB.
MittSverige Vatten AB har lämnat ett förslag till ändring i
bolagsordningen.
Enligt lagändring ska bolagsordningen kompletteras med det fastställda
kommunala ändamålet med bolagets verksamhet liksom de
kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Lagändringen innebär även en förstärkt uppsiktsplikt för
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige godkänner MittSverige
Vatten AB:s begäran om ändring av bolagsordningen (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2013-09-18).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till ändring
av bolagsordning för MittSverige Vatten AB (ledningsutskottets
protokoll § 68/2013).
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Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till ändring av bolagsordningen för MittSverige Vatten AB.

ÄRENDE 9
Fjärrvärmetaxa 2014, Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB föreslår en höjning av den
rörliga delen på fjärrvärmetaxan med 2 % från 2014-01-01.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB föreslår att fullmäktige
beslutar om en höjning av den rörliga delen på fjärrvärmetaxan med
2 % från 2014-01-01 (Nordanstigs Fjärrvärme AB:s protokoll 23/2013).
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Höja den rörliga delen på fjärrvärmetaxan med 2 % från 2014-01-01.
Jäv
Stig Eng (C) anmäler sig jävig och deltar inte i beslutet.
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ÄRENDE 10
Arvodering av valförrättare.
Fullmäktige beslutade i april 2010, utifrån valnämndens beslut, om nya
ersättningar till valförrättare. Inför de bägge valen 2014 finns förslag om
justeringar av dessa ersättningar.
Beslutsunderlag
Valnämndens protokoll § 4/2013.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Ersättningen till ordförande vid de fem ordinarie vallokalerna höjs med
200 kronor i samband med EU-valet (dvs till 2 200 kronor) och med
ytterligare 300 kronor till det allmänna valet i september (dvs till
2 500 kronor), att ersättningen till vice ordförande vid de fem ordinarie
vallokalerna höjs med 300 kronor till det allmänna valet i september
(dvs till 2 200 kronor) samt att ersättningen till de övriga ledamöterna
vid de fem ordinarie vallokalerna höjs med 300 kronor till det allmänna
valet i september (dvs till 1 900 kronor).
Ersättningen till valförrättare vid röstmottagningsställen med 4 timmars
öppethållande ska vara 950 kronor (+ 150 kronor) samt att ersättningen
till valförrättare vid röstmottagningssällen med 6 timmars öppethållande
ska vara 1 250 kronor (+ 180 kronor).
Valförrättare vid institutionsröstning ersätts med 600 kronor samt att
ersättningen till extra medhjälpare i samband med rösträkningen höjs
från 100 kronor till 110 kronor per timme.

ÄRENDE 11
Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Stiftelsen Ersk-Matsgården har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2012.
Stiftelsen visar ett negativt resultat med 12 985 kronor.
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Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2012 för Stiftelsen Ersk-Matsgården (ledningsutskottets protokoll
§ 58/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att
genomföra en intern utredning med anledning av revisorerans
anmärkning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en intern utredning
med anledning av revisorerans anmärkning.
2. Godkänna årsredovisning 2012 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.

ÄRENDE 12
Fullmäktiges ställningstagande över Nordanstigs Fastighets AB:s
beslut om bidrag till Bergsjöverken Fastigheter AB.
Nordanstigs Fastighets AB har beslutat att bevilja 75 000 kronor i
bidrag till Bergsjöverken Fastigheter AB för delaktivhet i
marknadsföring av industriområdet Trima.
Bolaget överlämnar nu ärendet till fullmäktige för ställningstagande
enligt bolagsordningens § 4:
Fullmäktiges rätt att ta ställning
Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun
möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av
principiell betydels eller annars av större vikt fattas.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna Nordanstigs Fastighets AB:s beslut att bevilja bidrag till
Bergsjöverken Fastigheter AB för delaktighet i marknadsföring av
industriområdet Trima.
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ÄRENDE 13
Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst.
Enligt 2 kap 11 § I lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska varje kommun
regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ange omfattningen av trafik
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan
trafik, i den mån kommunen inte överlåtit sina uppgifter enligt dessa
lagar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Nordanstigs kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet
som inte har överlämnat handläggningen av färdtjänst och
riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, tagit fram ett
gemensamt förslag till grund för trafikförsörjningsprogram för färdtjänst
och riksfärdtjänst.
Varje kommun ska sedan anta ett kommunanpassat trafikförsörjningsprogram efter samråd med den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Vid nämndens sammanträde 2013-05-22 förelåg tjänsteutlåtande
gällande trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst för
Nordanstig från färdtjänsthandläggare Gun Johansson, daterat
2013-05-10 och med förslag till beslut:
att skicka trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst
enligt bilaga 1 på samråd till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Ett remissvar till Landstinget Gävleborg har inkommit 2013-09-24
gällande trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst och
med följande kommentarer:
De målområden som kommunen har satt upp är i stora delar de mål
som fastställts i det regionala trafikförsörjningsprogrammet, tex
kundnöjdhet, tillgänglighet och information.
Landstingets ambition är att fortsätta och utveckla samråd och
dialogmöten för en positiv utveckling av den allmänna kollektivtrafiken
och serviceresor i länet.
Beslutsunderlag
Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen besluta anta
trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst Nordanstigs
kommun (omsorgsutskottets protokoll § 29/2013).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst
Nordanstigs kommun.
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ÄRENDE 14
Val av ledamot till Överförmyndarnämnden Mitt.
Angelica Norman (C) har tidigare avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Överförmyndarnämnden Mitt.
Fullmäktige har att välja ny ledamot till Överförmyndarnämnden Mitt.
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutar godkänna Angelica Normans avsägelse. Val av ny
ledamot i Överförmyndarnämnden Mitt sker vid fullmäktiges nästa
sammanträde (fullmäktiges protokoll § 52/2013).

ÄRENDE 15
Sammanträdesdatum för 2014.
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och fullmäktige ska
fastställas för 2014.
Förvaltningen har lämnat förslag på datum.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen antar sammanträdesdatum för kommunstyrelsen
under 2014 samt uppdrar till kommunstyrelsens presidium att
upprätta en planering för kommunstyrelsens verksamhetsår 2014
(kommunstyrelsens protokoll § 227/2013).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar
sammanträdesdatum för fullmäktige under 2014. Fullmäktiges
sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning. Uppdra till
fullmäktiges presidium att upprätta en planering för fullmäktiges
verksamhetsår 2014 Kommunstyrelsens protokoll § 227/2013).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta sammanträdesdatum för fullmäktige under 2014:
24 februari
31 mars
28 april
2 juni
1 september
29 september
3 november
1 december
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2. Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning.
3. Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2014.

ÄRENDE 16
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgsutskottet rapporterar följande enligt Socialtjänstlagen (SoL):
Kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg för kvartal 3/2013:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Ja, gällande SoL äldreomsorg = fyra ärenden (+ ett ärende som
verkställts).
Beslutsunderlag
Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner rapporten
(omsorgsutskottets protokoll § 30/2013).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna rapporten.

ÄRENDE 17
Ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgsutskottet rapporterar följande enligt Socialtjänstlagen (SoL):
Kvartalsrapport 3/2013 till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO)
enligt 16 kap 16 f § SoL, IFO, ej verkställda beslut:
Tre gynnande beslut kontaktfamilj för barn som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. För samtliga beror detta på resursbrist
(dvs. att lämplig uppdragstagare/kontaktfamilj saknas).
Inga avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott.
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Beslutsunderlag
Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner rapporten
(omsorgsutskottets protokoll § 36/2013).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna rapporten.
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