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NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-11-14

3 (17)

ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Anders Blank (S) och Stefan Haglund (FP).

ÄRENDE 2
Information om 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

ÄRENDE 3
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.
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FORTS. ÄRENDE 3
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
1. Fullmäktige har beslutat om övertagande av hemsjukvården från
landstinget vilket innebär en skatteväxling på 22 öre per
skattekrona (fullmäktiges protokoll § 25/2012).
2. Budgetutskottet föreslår att fullmäktige fastställer 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.
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) m.fl. yrkar bifall till budgetutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Håkan Larssons
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster för Stig Engs yrkande mot fem Nej-röster för Håkan
Larssons yrkande antar kommunstyrelsen Stig Engs yrkande (se
omröstningsbilaga).
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FORTS. ÄRENDE 3

Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Höja 2013 års skattesats med 25 öre per skattekrona till 22:61 kronor
per skattekrona för att finansiera Bilda musikskola samt finansiera en
eventuell omorganisation av förvaltningen. I skattesatsen ingår
skatteutjämning mellan landstinget och kommunen för hemsjukvården
som 2013 går över till kommunen.
Reservationer
Stefan Haglund (FP), Per-Ola Wadin (FP), Håkan Larsson (M), Kajsa
Gladh (M) och Ulf Lövgren (S) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 4
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.
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår en höjning av taxan inom LSS.
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår en sänkning i taxan för tillsyn
av serveringstillstånd.
Beslutsunderlag
1. Budgetutskottets protokoll § 30/2012.
2. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2012-10-31.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till budgetutskottets förslag med eventuella
justeringar i dokumentet om fullmäktige beslutar om skattehöjning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på ekonomichef Margareta Tamm
Perssons justeringar i punkterna 5-9 och finner dem antagna.
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FORTS. ÄRENDE 4
Kommunstyrelsens 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.
5. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt
sid 31 i Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014-2015. Det
innebär 63 222 tkr i nettokostnader inkl. kapitalkostnader för år
2013.
6. Tilldela utbildnings och kulturnämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid 31 i Budget 2013 och verksamhetsplaner
2014-2015. Det innebär 127 586 tkr i nettokostnader inkl.
kapitalkostnader för år 2013.
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FORTS. ÄRENDE 4
7. Tilldela omsorgs- och lärandenämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid 31 i Budget 2013 och verksamhetsplaner
2014-2015. Det innebär 265 218 tkr i nettokostnader inkl.
kapitalkostnader för år 2013.
8. Anta verksamhetsplan 2014 nettokostnader inkl. kapitalkostnader
enligt sid 32 i Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014-2015.
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturnämnden
Omsorgs- och lärandenämnden

64 521 tkr
128 342 tkr
265 634 tkr

9. Anta verksamhetsplan 2015 nettokostnader exkl. kapitalkostnader
enligt sid 32 i Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014-2015.
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturnämnden
Omsorgs- och lärandenämnden

65 572 tkr
131 066 tkr
271 257 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

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 och/eller skattehöjning ska
budgeten omfördelas.
15. I övrigt anta förslag till Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014 –
2015.
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ÄRENDE 5
Höjning av avgift för fjärrvärme, Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB föreslår en höjning av
fjärrvärmetaxan för 2013 med 2 %.
Beslutsunderlag
Budgetutskottet föreslår att fullmäktige beslutar höja taxan för
fjärrvärme med 2 % att gälla from 2013-01-01 (budgetutskottets
protokoll § 29/2012).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Höja taxan för fjärrvärme med 2 % att gälla from 2013-01-01.
Deltar inte i beslutet
Stig Eng (C) deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 6
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.
Budgetutskottets protokoll § 28/2012.
Yrkanden
Ulf Lövgren (S) yrkar oförändrad VA-taxa som finansieras med minskat
anslag för kommunstyrelsens utvecklingsmedel med 1,3 mkr.
Stefan Haglund (FP) yrkar att grund- och ytavgiften ska vara
oförändrad samt att den rörliga avgiften ska höjas med motsvarande
belopp.
Håkan Larsson (M) yrkar bifall till budgetutskottets förslag.
Monica Olsson (S) yrkar tillägga att bolagiseringen av va-verksamheten
ska utvärderas.
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FORTS. ÄRENDE 6

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulf Lövgrens yrkande och
budgetutskottets förslag och finner budgetutskottets förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Stefan Haglunds yrkande och
budgetutskottets förslag och finner budgetutskottets förslag antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning.
Den som stöder budgetutskottets förslag röstar Ja.
Den som stöder Stefan Haglunds yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster för budgetutskottets förslag mot fyra Nej-röster för
Stefan Haglunds yrkande antar kommunstyrelsen budgetutskottets
förslag. En ledamot avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om utvärdering och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till förvaltningen att utvärdera bolagiseringen av vaverksamheten.
Kommunstyrelsens 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)
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FORTS. ÄRENDE 6
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.

Taxeändringarna gäller from 2013-01-01.

Reservation
Ulf Lövgren (S) reserverar sig mot beslutet.
Deltar inte i beslutet
Sven-Åke Eriksson (C) deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 7
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.
Beslutsunderlag
1. 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).
2. Budgetutskottet föreslår att fullmäktige medger Nordanstig Vatten
AB ytterligare 500 tkr i förlusttäckningsgaranti för 2012 till
sammanlagt 2 mkr samt att utbetalningen sker under år 2013
(budgetutskottets protokoll § 31/2012).
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FORTS. ÄRENDE 7
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall till budgetutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Medge Nordanstig Vatten AB ytterligare 500 tkr i
förlusttäckningsgaranti för 2012 till sammanlagt 2 mkr.
2. Utbetalas under år 2013.
Deltar inte i beslutet
Sven-Åke Eriksson (C) deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 8
Interpellation om ekonomiskt ansvarstagande.
Maria Karström (KD) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Monica Olsson (S) där hon frågar vad som har gjorts för att
säkerställa att skattepengar inte används innan ekonomiska beslut har
fattats i berörd nämnd eller styrelse.

ÄRENDE 9
Motion – heltid en rättighet, deltid en möjlighet.
Monica Olsson (s) har lämnat 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.
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
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FORTS. ÄRENDE 9
och organisationsförändringar. Med detta yttrande föreslår att
motionen avslås (Jan Nilssons tjänsteutlåtande 2007-11-12).
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).
Personalutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att uppdra till
kommunstyrelsen att i samband med arbetet att utforma en personaloch kompetensförsörjningsplan, se över möjligheterna att anpassa
sysselsättningsgraden till de anställdas önskemål enligt motionens
intentioner, om det inte är kostnadsdrivande samt att motionen därmed
är besvarad.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens 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.
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ÄRENDE 10
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.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar fastställa datum för arbetsutskottets
sammanträden 2013 samt förslag till sammanträdesdatum för
kommunstyrelsen och fullmäktige (arbetsutskottets protokoll
§ 147/2012).
2. Kommunstyrelsen fastställer datum för kommunstyrelsens
sammanträde samt förslag till sammanträdesdatum för fullmäktige
(kommunstyrelsens protokoll § 218/2012).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Sven-Erik Sjölund (S) m.fl. yrkar avslag på att fullmäktiges
sammanträden ska annonseras i Sundsvalls Tidning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionsordning på Stig Engs och Sven-Erik
Sjölunds yrkanden och finner dem antagna.
Kommunstyrelsens 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.
Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2013.
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ÄRENDE 11
Nordanstigs Bostäder AB: Köp av fastigheten Nordanbro 2:81 i
Hassela.
Fastigheten Nordanbro 2:81 i Hassela har tidigare ägts av Nordanstigs
Bostäder AB. Fastigheten såldes till Statens bostadsomvandling som
bekostade en renovering av lägenheterna. Statens bostadsomvandling
har nu lämnat ut fastigheten till försäljning och styrelsen för
Nordanstigs Bostäder vill köpa tillbaka fastigheten. Parterna har enats
om en köpesumma på 6 800 tkr.
I bolagsordningen för Nordanstigs Bostäder AB anges att bolaget ska
bereda fullmäktige möjlighet att ta ställning till sådana beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt
fattas.
Styrelsen vill nu ha fullmäktiges godkännande av köpet.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna Nordanstigs Bostäder AB:s begäran om att få köpa
fastigheten Nordanbro 2:81 i Hassela för 6 800 tkr.
Deltar inte i beslut
Ulf Lövgren (S) deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 12
Uppföljning beslut om räddningstjänsten i Hassela.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har tidigare minskat
bemanningen vid räddningstjänsten i Hassela till tre brandmän med en
brandförman på varje skift. Neddragningen har genomförts som en
besparing. Vid högsäsong på Hassela Ski Resort är dock bemanningen
kvar med fyra brandmän med en brandförman.
Nordanstig har sedan 2010 tillskjutit medel för att behålla bemanningen
med fyra brandmän och en brandförman under året.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2012-11-14

15 (17)

FORTS. ÄRENDE 12
Fullmäktige beslutade i § 86/2011-11-28 att Nordanstigs kommun ska
betala för femte man tills 20 personer är anställda inom räddningskåren
i Hassela så att bemanningen blir fyra brandmän med en brandförman
(4+1) på varje skift (fyra skiftlag).
Bemanningen blir då 4+1 under hela året, även under så kallad
lågsäsong. Beslutet kompletterar Norrhälsinge räddningstjänsts
bemanning 4+1 under högsäsong på Hassela Ski Resort.
Tidpunkten för att skiften skulle vara fullt bemannade förlängdes till
1 september 2012 och kunde därefter omprövas.
Monica Olsson (S) föredrar ärendet och informerar om att en
organisationsöversyn pågår.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att Nordanstigs kommun fortsätter betala för femte
man i avvaktan på organisationsöversynen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
I avvaktan på organisationsöversynen fortsätter Nordanstigs kommun
betala för femte man tills 20 personer är anställda inom räddningskåren
i Hassela så att bemanningen blir fyra brandmän med en brandförman
(4+1) på varje skift (fyra skiftlag).

ÄRENDE 13
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.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
redovisningen (arbetsutskottets protokoll § 146).
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FORTS. ÄRENDE 13
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 14
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar enligt Socialtjänstlagen
(SoL) för första kvartalet 2012 enligt följande:
1. Kvartalsrapport 2012/02 till Socialstyrelsen gällande ej verkställda
beslut IFO:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktfamilj.
2. Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom
3 månader från datum för avbrott?
Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktfamilj.
Kvartalsrapport 2012/02 till Socialstyrelsen gällande ej verkställda
beslut SoL ÄO (äldreomsorg) och OF (omsorger om personer med
funktionsnedsättning) samt LSS OF.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum? Svar: Nej.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden beslutar delge fullmäktige
kvartalrapporterna för 2012-02 gällande ej verkställda beslut inom IFO
och beslut SoL ÄO (äldreomsorg) och OF (omsorger om personer med
funktionsnedsättning) samt LSS OF (omsorgs- och lärandenämndens
protokoll § 101/2012).
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(arbetsutskottets protokoll § 136/2012).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.
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ÄRENDE 15
Avsägelse från politiskt uppdrag i Norrhälsinge miljö- och
räddningsnämnd.
Katarina Bylin (S) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Norrhälsinge
miljö- och räddningsnämnd.
Fullmäktige har att välja en ny ledamot för återstoden av
mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 16
Avsägelse från politiskt uppdrag i fullmäktige och i
Överförmyndarnämnden Mitt.
Hans-Åke Bergman (C) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i
fullmäktige och som ledamot i Överförmyndarnämnden Mitt.
Fullmäktige har att välja ny ledamot till Överförmyndarnämnden Mitt
samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för centerpartiet för
återstoden av mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 17
Delgivning.
Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela
prövningstillstånd i överklagat ärende Tematiskt tillägg för
vindkraftverk, Nordanstigs kommun.
Det Tematiska tillägget till Översiktsplan 2004 har därmed vunnit laga
kraft.

