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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sven-Erik Sjölund (S).

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extra ärenden.

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Tommy Staaf informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Förslag till ny organisation för Nordanstigs kommun.
Vid årsskiftet 2008/2009 införde Nordanstigs kommun en ny
organisation. En bärande tanke med den nya organisationen var att
kommunstyrelsen skulle arbeta strategiskt och att all driftverksamhet
skulle samlas i en gemensam driftsförvaltning styrd av en nämnd.
Driftsförvaltningen (utbildnings- och omsorgsförvaltningen) har idag två
förvaltningschefer och styrs av två nämnder, omsorgs- och
lärandenämnden (OL) respektive utbildnings- och kulturnämnden (UK).
Den nya organisationen har upplevts som onödigt hierarkisk,
administrativt svåröverblickbar och med oklara ansvarsgränser.
I juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till kommunchef
Tommy Staaf att genomföra en organisationsöversyn.
Tommy Staaf föredrar förslag till ny förvaltningsorganisation för
Nordanstigs kommun. Förslaget innebär att kommunen drivs av en
förvaltning med tre avdelningar:


Kommunledningskontor



Omsorg, vård och lärande



Utbildning
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FORTS. ÄRENDE 4
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunchefens förslag samt att den nya
förvaltningen ska gälla från 1 januari 2013, att den politiska
organisationen ska anpassas till den nya förvaltningen samt att
kommunchefen presenterar en preliminär kostnadsanalys utifrån den
nya organisationen på kommunstyrelsens sammanträde 8 november
2012.
Katarina Bylin (S) yrkar bifall till ny förvaltningsorganisation enligt
kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Katarina Bylins
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta förslag till ny organisation för Nordanstigs kommun att gälla
från 1 januari 2013. Förvaltningen består av en förvaltning med tre
avdelningar – Kommunledningskontor, Omsorg, vård och lärande
samt Utbildning.
2. Den politiska organisationen ska anpassas till den nya
förvaltningen.
3. Uppdra till kommunchef Tommy Staaf att presentera en preliminär
kostnadsanalys utifrån den nya organisationen på
kommunstyrelsens sammanträde 8 november 2012.
Reservation
Katarina Bylin (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet:
”Jag reserverar mig mot Stig Engs förslag när det gäller tidsplanen för
den nya organisationsöversynen. Jag tycker att det går för snabbt fram.
Det måste få hinnas med att förankras i politiska partierna innan det
ska komma upp till beslut i december och att det ska genomföras den
1 januari 2013. När det gäller den politiska organisationen ser jag att
det kan vara en nödvändighet att göra en förändring men den
organisationsförändringen måste vi få lyfta och förankra i våra partier,
dessa organisationsförändringar tror jag inte kan genomföras i takt med
varandra om beslutet går igenom from 1 januari 2013.”
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ÄRENDE 5
Nyckeltalsanalys Nordanstigs kommun 2011.
Johan Skeri, PwC, presenterar en nyckeltalsanalys för Nordanstigs
kommun ur bokslut 2011.

ÄRENDE 6
Ekonomirapport med uppföljning av nämndernas prognoser.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport för kommunstyrelsens
verksamheter och för kommunen som helhet.
Utbildnings- och kulturnämnden och omsorgs- och lärandenämnden
redovisar uppföljning av prognosen på helår 2012 med vidtagna
åtgärder.

ÄRENDE 7
Skattesats 2013.
Kommunens skattesats 2013 ska fastställas senast i november 2012.
2012 års skattesats är 22:14 per skattekrona.
2011 minskades skattesatsen med 26 öre i skatteväxling till landstinget
som ny kollektivtrafikmyndighet. Under 2012 har beslut fattats att
kommunerna i Gävleborgs län övertar hemsjukvården från landstinget.
Genom överföringen sker en skatteväxling med 22 öre per skattekrona
från landstinget till kommunerna.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar de ekonomiska
förutsättningarna för budgetarbetet genom skatteintäkter och generella
statsbidrag.
Kommunchef Tommy Staaf, tf förvaltningschef Karin Bohlin och
tf förvaltningschef Eva Fors föredrar nämndernas och förvaltningarnas
budgetarbete och beräknade kostnadsökningar för verksamheterna.
Beslutsunderlag
Fullmäktige har beslutat om övertagande av hemsjukvården från
landstinget vilket innebär en skatteväxling på 22 öre per skattekrona
(fullmäktiges protokoll § 25/2012).
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FORTS. ÄRENDE 7
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar att skattesatsen höjs med 25 öre per skattekrona för
att finansiera Bilda musikskola samt finansiera en eventuell
omorganisation av förvaltningen.
Håkan Larsson (M) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det avslaget.
Budgetutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa skattesats för 2013 till 22:36 kronor per skattekrona, d.v.s.
oförändrad skattesats. I skattesatsen ingår skatteutjämning mellan
landstinget och kommunen för hemsjukvården som 2013 går över till
kommunen.
Reservationer
Stig Eng (C) och Per-Åke Kardell (C) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 8
Budget 2013 för Nordanstigs kommun, verksamhetsplan 2014-15.
Ekonomikontoret har utarbetat ett förslag till budget för 2013 för
Nordanstigs kommun med verksamhetsplaner för 2014-2015.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Kommunchef Tommy Staaf, tf förvaltningschef Karin Bohlin och
tf förvaltningschef Eva Fors föredrar nämndernas och förvaltningarnas
budgetarbete och beräknade kostnadsökningar för verksamheterna.
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår en höjning av taxan inom LSS.
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår en sänkning i taxan för tillsyn
av serveringstillstånd.
Yrkanden
Kommunstyrelsens uppdrag att fördela investeringsbudget
Per-Åke Kardell (C) yrkar att investeringsprojekten ska följas av
hållbara investeringskalkyler.
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FORTS. ÄRENDE 8
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionerna utifrån utarbetat budgetförslag.
Beräkningsgrund
Ordföranden ställer proposition på beräkningsgrunden för 2013-2015
års skatteintäkter och generella statsbidrag och finner följande antal
antaget: 2012 – 9 473 personer, 2013 – 9 393 personer, 2014 –
9 313 personer.
Taxor
Ordföranden ställer proposition på omsorgs- och lärandenämndens
förslag om höjning av taxa inom LSS till 110 kronor/dygn och sänkning
av taxa inom serveringstillstånd och finner dem antagna.
Nämndernas ramar
Ordföranden ställer proposition på förslag på nämndernas budgetramar
och finner dem antagna.
Verksamhetsplan 2014 och 2015.
Ordföranden ställer proposition på förslag på nämndernas
verksamhetsplaner för 2014 och 2015 och finner dem antagna.
Fullmäktiges finansiella mål
Ordföranden ställer proposition på förslag till fullmäktiges finansiella
mål och finner att resultatet för år 2013 budgeteras till minst 0,65 % av
skatter och generella statsbidrag, 2 % för 2014 och 2f % för 2015.
Ordföranden ställer proposition på övriga finansiella mål och finner att
investeringsvolymen får vara i samma nivå som avskrivningarna dock
högst det dubbla inkl. omföringar från föregående år samt att övriga
mål ska antas.
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel
Ordföranden ställer proposition på förslaget att 2 500 tkr som
kommunstyrelsens utvecklingsmedel och 1 miljon kronor som
kommunstyrelsens förfogandemedel avsätts för vardera åren 2013,
2014 och 2015.
Investeringsutrymme 2013-2015.
Ordföranden ställer proposition på ekonomichefens förslag till
investeringsutrymme och finner det antaget.
Kommunstyrelsens uppdrag att fördela investeringsbudget
Ordföranden ställer proposition på Per-Åke Kardells yrkande och finner
det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 8
Budgetutskottets beslut
Uppdra till ekonomikontoret att på kommunstyrelsens sammanträde
8 november 2012 presentera eventuella justeringar i nämndernas
budgetramar på grund av ändrade hyror, kapitalkostnader, förflyttningar
mellan nämnderna samt eventuella skatteförändringar.
Budgetutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Beräkningsgrunden för 2013 – 2015 års skatteintäkter och generella
statsbidrag grundas på följande invånarantal:
1 november 2012
1 november 2013
1 november 2014

9 473 personer
9 393 personer
9 313 personer

2. Ändrade taxor
2.1 Höja avgiften för korttidsplats inom LSS till 110 kronor/dygn
from 2013-01-01.
2.2 Sänka taxa för tillsyn av serveringstillstånd till 500 kronor/datum
gällande fler datum på samma blankett from 2013-01-01.
3. Fullmäktiges finansiella mål
Resultatet för år 2013 budgeteras till minst 0,65 % av skatter och
generella statsbidrag, 2 % för 2014 och 2 % för 2013.
Investeringsvolymen får vara i samma nivå som avskrivningarna,
dock högst det dubbla inkl. omföringar från föregående år.
Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30%.
Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna
skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.
Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.
4. Förutom nämndernas tilldelning har 3 500 tkr budgeterats vardera
under åren 2013, 2014 och 2015 till kommunstyrelsen varav 1 mkr
som kommunstyrelsens förfogandemedel och 2,5 mkr att hantera
enligt följande.
såsom kommunstyrelsens utvecklingsmedel att användas för att
genomföra insatser som ger tillväxt utan ökade kostnader de
kommande åren och till förenings- och ungdomsverksamhet enligt
beslutade fördelningsdirektiv.
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FORTS. ÄRENDE 8
5. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt
sid xx i Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014-2015. Det
innebär 47 516 tkr i nettokostnader exklusive kapitalkostnader för år
2013.
6. Tilldela utbildnings och kulturnämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid xx i Budget 2013 och verksamhetsplaner
2014-2015. Det innebär 126 364 tkr i nettokostnader exklusive
kapitalkostnader för år 2013.
7. Tilldela omsorgs- och lärandenämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid xx i Budget 2013 och verksamhetsplaner
2014-2015. Det innebär 261 605 tkr i nettokostnader exklusive
kapitalkostnader för år 2013.
8. Anta verksamhetsplan 2014 nettokostnader exkl. kapitalkostnader
enligt sid xx i Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014-2015.
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturnämnden
Omsorgs- och lärandenämnden

47 758 tkr
127 007 tkr
262 936 tkr

9. Anta verksamhetsplan 2015 nettokostnader exkl. kapitalkostnader
enligt sid xx i Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014-2015.
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturnämnden
Omsorgs- och lärandenämnden

48 783 tkr
129 734 tkr
268 582 tkr

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 2013 och
verksamhetsplaner 2014-2015:
Fullmäktige beslutar om respektive nämnds uppdrag och mål samt
resurstilldelning.
Nämnden fördelar på och mellan verksamheterna.
Förvaltningschef fördelar på och mellan programpunkt inom
respektive verksamhet.
Verksamhetschef fördelar inom programpunkt på enheter.
Enhetschef fördelar inom sin enhet.
12. Föreslå investeringsutrymme för 2013-2015.
2013
2014
2015

13 113 tkr
13 000 tkr
13 000 tkr
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FORTS. ÄRENDE 8
13. Uppdra till kommunstyrelsen att fördela 2013 års
investeringsbudget på specifika projekt. Dessa projekt kräver
aktualisering som särskilt ärende med bifogade hållbara
investeringskalkyler inför beslut i kommunstyrelsen.
14. Vid en eventuell organisationsförändring ska budgeten omfördelas.
15. I övrigt anta förslag till Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014 –
2015.

ÄRENDE 9
Höjning av avgift för fjärrvärme, Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB föreslår en höjning av
fjärrvärmetaxan för 2013 med 2 %.
Budgetutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Höja taxan för fjärrvärme med 2 % att gälla from 2013-01-01.

ÄRENDE 10
Höjning av va-taxa, Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har lämnat ett förslag på höjning av
brukningsavgifter, höjd anläggningsavgift och förändrade regler för
uttag av grundavgiften.
Beslutet innebär att va-verksamheten fortfarande behöver ett
förlusttäckningsbidrag om minst 1,5 mkr.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB:s förslag.
Yrkanden
VA-taxa
Ulf Lövgren (S) yrkar oförändrad VA-taxa som finansieras med minskat
anslag för kommunstyrelsens utvecklingsmedel med 1,3 mkr.
Håkan Larsson (M) yrkar bifall till Nordanstig Vatten AB:s förslag om
höjning av VA-taxan.
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FORTS. ÄRENDE 10
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulf Lövgrens och Håkan Larssons
yrkanden och VA-taxa och finner Håkan Larssons yrkande antaget.
Budgetutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1.

Höja rörliga avgiften med 0,57 kr/m3.
(23:43 – 24:00 kr)

2.

Höja grund- och ytavgiften med 20 %.
(2 751 – 3 300 kr) (33-39:60 kr/m3)

3.

Sänka lägenhetsavgiften med 2,45 %.
(2 850 – 2 780 kr)

4.

Höja anläggningsavgiften med 17 % till 135 000 kronor.
(Skillnad 20 000 kronor)

5.

Förändra reglerna för grundavgiftens tillämpning enligt följande:
Villor och småhus 1-2 lägenheter betalar 1 grundavgift.
Bostad och annan fastighet med fler än 2 lägenheter betalar
2 grundavgifter (tidigare 1 grundavgift).
Bostad och annan fastighet med fler än 15 lägenheter betalar
3 grundavgifter (tidigare 1 grundavgift).
Införa en spärregel som innebär att bostäder och annan fastighet
med mindre än 100 m3 vatten i årsförbrukning betalar
1 grundavgift oavsett antal lägenheter.

6.

Ovanstående ändringar gäller from 2013-01-01.

ÄRENDE 11
Begäran om förlusttäckningsgaranti, Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har lämnat en begäran om utökning av
förlusttäckningsgaranti. Bolaget är sedan tidigare beviljad en
förlusttäckningsgaranti för 2012 på 1,5 mkr som de nu begär ska
utökas till 2 mkr.
Behovet av förlusttäckningsgaranti beror på att fullmäktige beslutade
att inte höja va-taxan 2010. Höjningen av va-taxa 2011 och 2012
kompenserade inte inkomstbortfallet.
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FORTS. ÄRENDE 11
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige medger
förlusttäckningsgaranti för år 2012 om maximalt belopp på 2 mkr.
Utbetalas 2013 för år 2012 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2012-09-27).
Yrkande
Håkan Larsson (M) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner
det antaget.
Budgetutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Medge Nordanstig Vatten AB ytterligare 500 tkr i
förlusttäckningsgaranti för 2012 till sammanlagt 2 mkr.
2. Utbetalas under år 2013.

ÄRENDE 12
Fördelning investeringsbudget 2012, Framtidens Bållebo.
Fastigheten behöver anpassas för verksamheterna som bedrivs av
Landstinget Gävleborg, hemsjukvården, hemtjänsten, projektet SNAC,
familjecentralen och dagligverksamheten.
Primärvården har gjort en framställan om en anpassning av lokalerna
till minskad yta. Samtidigt har äldreomsorgen arbetet fram ett förslag
att anpassa lokalerna för hemsjukvård, hemtjänst, Projekt SNAC,
familjecental och dagligverksamhet.
Förslaget till ombyggnation har godkänts av omsorgs- och
lärandenämnden.
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat 1,5 mkr för upphandling av
projektering för ombyggnationen.
Kommunchef Tommy Staaf och samhällsbyggnadschef Mats Widoff
föredrar ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 12

Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att slutligt förslag till
ombyggnad godkänns, ytterligare 13,2 miljoner kronor anslås till
ombyggnadsprojektet samt att redovisad tidsplan fastställs (Mats
Widoffs tjänsteutlåtande 2012-10-12).
2. Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen tilldelar del av 2012
års investeringsutrymme med 13,2 miljoner kronor för
ombyggnation Bållebo (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2012-10-10).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna förslag till ombyggnation av Bållebo och fastställa
projektets tidsplan.
2. Tilldela del av 2012 års investeringsutrymme med 13,2 miljoner
kronor för ombyggnationen.

ÄRENDE 13
Fördelning investeringsbudget 2012, Skadeförebyggande
verksamhet och Taksäkerhetsåtgärder.
Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt skadeförebyggande
åtgärder samt taksäkerhetsåtgärder som har genomförts under året
eller planeras att genomföras.
Åtgärderna har arbetats fram inom ramen för Säkerhetsgruppen i
Nordanstig.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff föredrar ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 13
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 276 tkr avsätts för
åtgärderna (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2012-10-15).
2. Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen tilldelar del av 2012
års investeringsutrymme för Skadeförebyggande verksamheter
med 276 tkr och Taksäkerhetsåtgärder med 400 tkr (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2012-10-16).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Tilldela del av 2012 års investeringsutrymme för Skadeförebyggande
verksamheter med 276 tkr och Taksäkerhetsåtgärder med 400 tkr.

ÄRENDE 14
Motion – heltid en rättighet, deltid en möjlighet.
Monica Olsson (s) har inkommit med en motion där hon föreslår att
heltid ska vara grundsysselsättningsgrad för kommunens anställda
samt att alla erbjuds möjlighet att välja sysselsättningsgrad två gånger
per år.
Personalchef Maritta Rudh föredrar ärendet.
Historik
1. Personalchef Jan Nilsson lämnar följande yttrande över motionen:
Målsättningen om att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad
står fast, och att man vid nyrekrytering alltid undersöker
möjligheterna att tillgodose arbetstagares önskemål såsom avtalet
föreskriver. Inför kommande personalförsörjningsplanering bör
också frågan beaktas, med tanke på framtida pensionsavgångar
och organisationsförändringar. Med detta yttrande föreslår att
motionen avslås (Jan Nilssons tjänsteutlåtande 2007-11-12).
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FORTS. ÄRENDE 14
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen med
hänvisning till personalchef Jan Nilssons yttrande samt att motionen
därmed är besvarad (arbetsutskottets protokoll § 200/2007).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen och att
motionen därmed är besvarad (kommunstyrelsens protokoll
§ 267/2007).
4. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för en analys av
konsekvenserna av ett bifall till motionen samt en redovisning av
projektet Rätt Tid (fullmäktiges protokoll § 9/2008).
Beslutsunderlag
Personalchef Maritta Rudh föreslår att personalenheten i samband
med det pågående arbetet med utformningen av en personal- och
kompetensförsörjningsplan ser över möjligheterna att anpassa
sysselsättningsgraden till de anställdas önskemål enligt motionens
intentioner (Maritta Rudhs tjänsteutlåtande 2012-10-09).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar tillägga ”om det inte är kostnadsdrivande”.
Monica Olsson (S) yrkar att motionen därmed kan anses besvarad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Monica Olssons
yrkande och finner dem antagna.
Personalutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Uppdra till kommunstyrelsen att i samband med arbetet att utforma
en personal- och kompetensförsörjningsplan, se över möjligheterna
att anpassa sysselsättningsgraden till de anställdas önskemål
enligt motionens intentioner, om det inte är kostnadsdrivande.
2. Motionen anses därmed besvarad.

ÄRENDE 15
Detaljplan för del av Mellanfjärden 14:25.
Matts Olof Nord har kommit in med en förfrågan om att få köpa del av
fastigheten Mellanfjärden 14:25 i Jättendal. Området gränsar till Matts
Olof Nords fastighet Mellanfjärden 14:12.
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FORTS. ÄRENDE 15
Ärendet har tidigare behandlats i kommunstyrelsen som beslutade att
detaljplanen för området skulle ändras.
Stadsarkitekt Christina Englund har utarbetat ett förslag till detaljplan
för del av Mellanfjärden 14:25 i Jättendal och föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Teknisk service föreslår att Matts Olof Nord får förvärva mark i
Mellanfjärden, enligt bifogat köpeavtal, utdrag ur detaljplan och
kartskiss samt att köpeskillingen fastställs till 80 kronor per m2 som
motsvarar 64 000 kronor för aktuella 800 m2 (Tommy Staafs och
Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2011-08-14).
2. Arbetsutskottet beslutar att uppdra till förvaltningen att utreda
förutsättningar och konsekvenser för fastigheten att ansluta sig till
kommunalt vatten och avlopp. Överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för ställningstagande (arbetsutskottets protokoll
§ 110/2011).
3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för ändring så att
marken kan säljas som avstyckad tomt (kommunstyrelsens
protokoll § 197/2011).
Utvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna att planen ställs ut för samråd.

ÄRENDE 16
Sammanträdestider 2013 för kommunstyrelsen och fullmäktige.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2013 för
arbetsutskottet, kommunstyrelsen och fullmäktige.
Uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas i
den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionsordning på Stig Engs yrkande och
finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 16
Arbetsutskottets beslut
Fastställa följande datum för arbetsutskottets sammanträden 2013:
17 januari
21 februari
28 mars
16 maj
29 augusti
26 september
24 oktober
14 november
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fastställa följande datum för kommunstyrelsens sammanträden 2013:
31 januari
7 februari
7 mars
11 april
30 maj
13 juni
12 september
10 oktober
7 och 28 november
Uppdra till kommunstyrelsens presidium att upprätta en planering för
kommunstyrelsens verksamhetsår 2013.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa följande datum för fullmäktiges sammanträden 2013:
18 februari
25 mars
29 april
17 juni
30 september
25 november
16 december
Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning och
Sundsvalls Tidning.
Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2013.
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ÄRENDE 17
Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 18
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S):
14.2 Brådskande ärende: Anvisa 600 tkr av 2012 års
investeringsbudget förköp av Bergsjögården.
Nya tillsvidareanställningar per oktober 2012.
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 139-150/2012.
Kommunstyrelsens personalutskott §§ 21-25/2012.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott §§ 37-43/2012.
Kommunstyrelsens budgetutskott §§ 21-32/2012.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 19
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
12:46 Budgetförutsättningar för åren 2012-2016.
12:47 Kollektivavtalet Veckovila 95 sägs upp.
12:48 Huvudöverenskommelse om lön och allmänna
anställningsvillkor.
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FORTS. ÄRENDE 19
Protokoll
Pensionärsrådet 2012-09-17.
Nordanstigs Näringslivsråd 2012-09-04.
Nordanstig Vatten AB: Delårsbokslut.
MittSverige Vatten AB: 2012-09-27.
Nordanstigs Bostäder AB: 2012-10-08.
Nordanstigs Fjärrvärme AB: 2012-08-20.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: 2012-09-27.
Överförmyndarnämnden Mitt: 2012-10-08.
Landstinget Gävleborg: 2012-09-26.
Övrigt:
Sveriges kommuner och landsting:
Överenskommelse mellan staten och SKL om vissa ersättningar inom
folkhälsoområdet för år 2013.
Kommunsektorn går från höga resultat mot tuffare tider.
Margareta Berg-Kjellin: Nedslag i verkligheten.
SPF-distriken i Gävleborg: Uttalande Koll på läkemedel.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 20
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp.

