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§ 1

Dnr 303/2011

Bildande av regionkommun.
Ansvarskommittén föreslog 2007 att landstingen ska ersättas av större
och mer kraftfulla regionkommuner. Regeringen meddelade i januari
2009 att Sverige i framtiden ska ha tre politiska nivåer med
beskattningsrätt – staten, regionkommuner och primärkommuner. Den
1 januari 2011 bildades de första fyra regionkommunerna, och runt om
i landet pågår arbetet med att bilda nya.
Fullmäktige har tagit del av den senaste utvecklingen i ärendet och
debatterat kring bildandet av en regionkommun.
Region Gävleborgs fullmäktige har beslutat föreslå att
landstingsfullmäktige ansöker om att bilda regionkommun med egen
beskattningsrätt och ansvar för regionala utvecklingsfrågor, som
konsekvens av detta ansöka om att rollen som samverkansorgan
upphör och att den nya regionkommunen ska vara i drift från och med
1 januari 2015.
Kommunerna i regionen har nu fått förslaget för ställningstagande.
Landstinget Gävleborg är den instans som slutligen beslutar i ärendet
att ansöka om att få bli regionkommun. Ansökan ställs till regeringen
som sedan beslutar om regionkommunbildningen.
Beslutsunderlag
Yttranden från fullmäktige i debatt om bildande av en regionkommun
(fullmäktiges protokoll § 78/2011).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till Region Gävleborgs förslag med en
öppenhet mot Mittsverigeregionen norrut.
Sven-Erik Sjölund (S) yrkar öppenhet även söder om Gävleborgs län.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Sven-Erik Sjölunds yrkande
och finner dem antagna.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Nordanstigs kommun stöder Region Gävleborgs och Landstinget
Gävleborgs förslag till bildande av regionkommun.
Nordanstigs kommun ställer sig även öppen för framtida samarbete
mot angränsande regioner norrut och söderut.

Justerandes signatur
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§ 2

Dnr 15/2012

Prolongering av avtal rörande anropsstyrd trafik i Gävleborgs län.
Kommunerna och landstinget i Gävleborgs län har under 2011 enats
om att inrätta en regional kollektivtrafikmyndighet i Landstinget
Gävleborg. Detta innebär bland annat att en verksamhetsövergång
genomförs så att X-Trafik AB:s nuvarande verksamhet i sin helhet
övergår i förvaltningsform hos landstinget från 1 januari 2012.
I verkställandet av detta beslut krävs ett antal följdbeslut såsom byte av
avtalspart i olika avtal.
X-Trafik AB föreslår att fullmäktige i respektive kommun beslutar
godkänna prolongering av avtal om hantering av den anropsstyrda
trafiken.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Härmed godkänns att följande avtal överlåts på Landstinget Gävleborg
och att de i avtalen givna och reglerade uppdraget/en utförs av den
regionala kollektivtrafikmyndigheten:

Justerandes signatur



Samarbetsavtal avseende anropsstyrd trafik.



Avtal för anropsstyrd trafik.
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§ 3

Dnr 196/2011

Samarbetsavtal Fiberstaden AB.
Samarbetsavtalet mellan Nordanstigs kommun och Fiberstaden AB är
uppsagt från och med 1 januari 2012 för omförhandling.
Kommunchef Tommy Staaf informerar att en utredning om de båda
kommunernas behov av tjänster utreds.
Arbetsutskottets beslut
Medge att Nordanstigs kommun deltar i en gemensam utredning med
Hudiksvalls kommun rörande kommunernas IT-verksamheter.

Justerandes signatur
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§ 4
Medborgarundersökning 2011.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar den
medborgarundersökning som genomförts under hösten 2011.
Undersökningen har genomförts via Statistiska centralbyrån (SCB).
Undersökningen har bland annat berört


Arbetsmöjligheter



Utbildningsmöjligheter



Miljö



Trygghet



Bostäder

Arbetsutskottets beslut
Överlämna redovisningen till kommunstyrelsen.

Justerandes signatur
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§ 5
Information från Posten.
Per Löfgren, produktionschef på Posten för området NordanstigHudiksvall-Söderhamn besöker arbetsutskottet för att informera om
förändringar inom verksamheten. Postsorteringen kommer att fortsätta i
Bergsjö.
Arbetsutskottets beslut
Godkänna informationen.

Justerandes signatur
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§ 6
Fördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Nordanstigs kommun har i budget 2012 avsatt 2 500 tkr som
kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Budgeterade medel ska under året fördelas mellan Kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för utveckling och tillväxt samt till stöd för samverkan
och utveckling av ungdoms- och föreningsverksamhet.
Förening, organisation eller liknande som bedriver verksamhet i
Nordanstigs kommun kan utifrån fastställda fördelningsdirektiv ansöka
om utvecklingsmedel .
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att budgeterade
utvecklingsmedel för 2012 fördelas enligt följande:


Kommunstyrelsens utvecklingsmedel 1 700 tkr



Kommunstyrelsens utvecklingsmedel för ungdoms- och
föreningsverksamhet 800 tkr.

Beslutsunderlag
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föreslår att
kommunstyrelsen beslutar fördela kommunstyrelsen utvecklingsmedel
för 2012 enligt följande: Till Kommunstyrelsens utvecklingsmedel 1 700
tkr och som Kommunstyrelsens utvecklingsmedel för ungdoms- och
föreningsverksamhet 800 tkr (Mona Franzén-Lundin tjänsteutlåtande
2012-01-03).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela kommunstyrelsen utvecklingsmedel för 2012 enligt följande:
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel för
ungdoms- och föreningsverksamhet

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 7
Köp av ursprungsgarantier från Samkraft AB.
Samkraft AB erbjuder delägarna att anmäla intresse för köp av
ursprungsgarantier från vindkraft. Beräknad produktion under 2012
uppgår till va 27 500 MWh fördelat mellan Vettåsen och Långberget.
Detta ger 27 500 ursprungsgarantier i möjlig försäljningsvolym.
Arbetsutskottets beslut
Avstå från intresseanmälan för köp av ursprungsgarantier från
vindkraft.

Justerandes signatur
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§ 8
Information Avfall Hälsinglands biogasutredning.
Kommunchef Tommy Staaf informerar med anledning av Avfall
Hälsinglands biogasutredning samt om kommunens slam- och avfalls
hantering.
En utredning har genomförts gemensamt av hälsingekommunerna
inom ramen för pågående regional samverkan.
Utredningen har dels tittat på de olika systemen för separat insamling
av matavfall som används i andra kommuner i Sverige och dels olika
lösningar för biogasanläggningar.
Arbetsutskottets beslut
Godkänna informationen.

Justerandes signatur
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§ 9
Motion om parboende för äldre.
Charlotte Klötz (FP) har lämnat en motion där hon föreslår att
fullmäktige inför en parboendegaranti för behövande äldre i
Nordanstigs kommun. Vidare föreslås att omsorgs- och
lärandenämnden får i uppgift att ställa i ordning ett eller två rum
lämpade för parboende på varje särskilt boende i kommunen.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden lämnar förvaltningens yttrande som
nämndens yttrande över motionen och anser därmed att motionen
är besvarad eftersom möjligheten till parboende finns i Nordanstigs
kommun (omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 112/2010).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att motionen anses
beviljad då möjlighet till parboende finns i Nordanstigs kommun.
Motionen är därmed besvarad (arbetsutskottets protokoll
§ 169/2010).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen
anses besvarad då möjlighet till parboende finns i Nordanstigs
kommun. Motionen är därmed besvarad (kommunstyrelsens
protokoll § 202/2010).
4. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för utredning av vilka
möjligheter som finns att reglera ett eventuellt parboende
(fullmäktiges protokoll § 83/2010).
5. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige ställer sig
positiv till de båda alternativen 1 och 2 enligt tjänsteutlåtande från ft
förvaltningschef Karin Bohlin daterat 2011-12-07 samt att bevilja
Charlotte Klötz:s (FP) motion (omsorgs- och lärandenämndens
protokoll § 224).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Fullmäktige ställer sig positiv till de båda alternativen 1 och 2 enligt
omsorgs- och lärandenämndens förslag.
2. Motionen är därmed beviljad.

Justerandes signatur
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§ 10
Motion om ungdomsfullmäktige.
Annelee Larsson (s) har inkommit med en motion där hon föreslår att
ett ungdomsfullmäktige införs två gånger per år.
Historik
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 48/2007).
2. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige bifaller
motionen men överlåter till Ungdomsrådet att besluta om
tidpunkterna för Undomsfullmäktige. Det förutsätter dock att
kommunen tillsätter en resurs för att arbeta vidare kring frågorna
demokrati, inflytande, mervärde och ungdomar i Nordanstig
(utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 124/2007).
3. Arbetsutskottet beslutar remittera ärendet till fullmäktiges presidium
för yttrande (arbetsutskottets protokoll § 198/2007).
Beslutsunderlag
Ungdomssamordnare Patrik Thorson föreslår avslag på motion om
ungdomsfullmäktige. Detta då de funktioner som motionen åsyftar, idag
– fyra år senare – har förverkligats i det formaliserade ungdomsrådet
(Patrik Thorsons tjänsteutlåtande 2011-12-15).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Avslå motion om ungdomsfullmäktige då de funktioner som motionen
åsyftar, idag – fyra år senare – har förverkligats i det formaliserade
ungdomsrådet.

Justerandes signatur
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§ 11
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar enligt Socialtjänstlagen
(SoL) för 2:a kvartalet 2011 till fullmäktige enligt följande:
Kvartalsrapport 2011/03 till Socialstyrelsen:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja, inom SoL ÄO (äldreomsorg) = 1 ärende gällande permanent
bostad.
Svar: Nej inom SoL OF = omsorger om personer med
funktionsnedsättning.
Svar: Nej inom LSS OF = omsorger om personer med
funktionsnedsättning.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej inom SoL ÄO (äldreomsorg)
Svar: Nej inom SoL OF = omsorg om personer med funktionshinder
enligt SoL.
Svar: Nej inom LSS OF = omsorger om personer med
funktionsnedsättning.
Kvartalsrapport 3/2011 till Socialstyrelsen:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja. 2 ärenden gällande SoL IFO (individ- och familjeomsorg) =
1. Kontaktperson för pojke född 2000 beviljades 2011-03-17.
Vårdnadshavaren har önskat att insatsen kommer igång först hösten
2011.
2. Kontaktfamilj för pojke född 2005 beviljades 2011-04-20.
Resursbrist.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 206/2011.
2. Omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 231/2011.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisning av ej genomförda beslut enligt
Socialtjänstlagen.

Justerandes signatur
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§ 12
Delgivning.
Vid kommunens boende för ensamkommande flyktingbarn Albo har
fyra ungdomar kvalat in till ungdomsallsvenskan i fotboll.
De spelar för Bergsjö IF.
Fotbollssatsningen är en viktig del för dessa ungdomars integration och
kan även öppna för olika möjligheter i framtiden.
En förfrågan har inkommit om kommunen kan bidrag med pengar för
resekostnader m.m.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att överlämna ärendet till
omsorgs- och lärandenämnden för handläggning.
Omsorgs- och lärandenämnden har beslutat att överlämna ärendet till
verksamheten för beslut.
Arbetsutskottets beslut
Lägga delgivningen till handlingarna.

Justerandes signatur
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§ 13
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.
Information
Stig Eng (C) informerar om att kommunens skog har besiktigats efter
stormen Dagmar. Uppskattningsvis har 2 000 m3 skog fallit i stormen.
Stig Eng informerar vidare om utvärderingen av verksamheten i
Nordanstigs Utveckling som är genomförd. Ambitionen är att ärendet
ska vara klart för beslut i kommunstyrelsen i maj 2012. En ny
företagarträff kommer att anordnas inom kort.
Extra ärenden
Beslut om ersättares tjänstgöring i Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.
Fullmäktige ska besluta om ersättarnas tjänstgöring i nämnderna.
Förslag lämnas på turordning i Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd enligt följande:
Vid ledamots frånvaro kallas ersättare in i första hand från
socialdemokraterna, i andra hand från moderaterna och i sista hand
från folkpartiet.
Arbetsutskottets beslut
Godkänna informationen.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna föreslagen ordning för ersättares tjänstgöring i
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd enligt följande:
Vid ledamots frånvaro kallas Nordanstigs kommuns ersättare in i första
hand från socialdemokraterna, i andra hand från moderaterna och i
sista hand från folkpartiet.

Justerandes signatur
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