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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare:

ÄRENDE 2
Avskaffande av fjärrlåneavgift.
I bibliotekssamarbetet HelGe strävar vi efter att ha så enhetliga regler
och avgifter som möjligt. Alla biblioteken inom HelGe skulle nu vilja
avskaffa fjärrlåneavgiften på 5 kr.
Inom HelGe har vi ett stort mediebestånd som fyller de flesta av våra
låntagares önskemål. Finns boken inom HelGe är det bara att
reservera den och boken skickas till det bibliotek där låntagaren vill
hämta den. Det kostar inget för låntagaren att reservera en bok.
Finns inte boken inom HelGe gör vi ett fjärrlån från ett annat bibliotek,
det är ofta från Umeå eller något universitetsbibliotek. 2009 gjorde vi
194 fjärrlån i vår kommun och vår inkomst blev 970 kr.
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige beslutar
avskaffa fjärrlåneavgiften på 5 kr/bok om övriga ”HelGe-kommuner”
så beslutar (utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 80/2010).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avskaffa
fjärrlåneavgiften på 5 kr/bok under förutsättning att övriga
kommuner i HelGe-samarbetet så beslutar (arbetsutskottets
protokoll § 157/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Avskaffa fjärrlåneavgiften på 5 kr/bok under förutsättning att övriga
kommuner i HelGe-samarbetet så beslutar.

ÄRENDE 3
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
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FORTS. ÄRENDE 3
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).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Motionen anses besvarad då möjlighet till parboende finns i
Nordanstigs kommun.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 4
Motion om trygghetsboende för äldre.
Charlotte Klötz (FP) har inkommit med en motion där hon föreslår att
Nordanstigs kommun påbörjar planering för byggande av ett eller flera
trygghetsboenden samt att kommunstyrelsen ansöker om
investeringsstöd för detta så fort som möjligt.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige konstaterar
att planering för trygghetsboende redan pågår genom Nordanstigs
Bostäder AB och därmed anses motionen besvarad (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 56/2010).
2. Arbetsutskottet beslutar återremittera motionen till omsorgs- och
lärandenämnden för en förklaring av begreppet ”trygghetsboende”
(arbetsutskottets protokoll § 136/2010).
3. Omsorgs- och lärandenämnden beslutar överlämna förvaltningschef
Mats Collins tjänsteutlåtande som förklaring av begreppet
”trygghetsboende” (omsorgs- och lärandenämndens protokoll
2010-09-22).
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FORTS. ÄRENDE 4
4. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
förvaltningarna i sitt arbete med långsiktig lokalförsörjningsplan och
framtida äldreomsorgsstruktur beaktar behovet av att inrätta
trygghetsboenden (arbetsutskottets protokoll § 170/2010).
5. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att motionens
intentioner anses uppfyllda i och med det arbete som pågår med
långsiktig lokalförsörjningsplan och framtida äldreomsorgsstruktur.
Motionen är därmed besvarad (arbetsutskottets protokoll
§ 170/2010).
6. Kommunstyrelsen beslutar att förvaltningarna i sitt arbete med
långsiktig lokalförsörjningsplan och framtida äldreomsorgsstruktur
ska beakta behovet av att inrätta trygghetsboenden.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Motionens intentioner anses uppfyllt i och med det arbete som
pågår med långsiktig lokalförsörjningsplan och framtida
äldreomsorgsstruktur.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 5
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
1. Ledningskontoret föreslår att redovisningen av ej avslutade
motioner godkänns.
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
redovisning av ej avslutade motioner (arbetsutskottets protokoll
§ 171/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisning av ej avslutade motioner.
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ÄRENDE 6
Delgivning.
Kommunfullmäktiges beslut § 7/2010-02-15, Motion om vargfri
kommun, är överklagat.
Fullmäktige beslutade att bifalla motionen med Stig Engs (C) yttrande
som svar på motionen.
I Stig Engs yttrandet angavs bl.a. att
”Motionens intentioner att i kontakter med berörda myndigheter påtala
vikten av en mycket begränsad rovdjursstam bifalles. Det är genom
våra politiska kanaler vi skall påverka i denna fråga.”
Förvaltningsrätten i Falun har i dom meddelat bifall till överklagandena,
att Nordanstigs kommuns beslut 15 februari 2010, § 7, ska upphävas.
Kommunstyrelsen beslutade 28 oktober 2010 § 209 att överklaga
förvaltningsrättens beslut.

ÄRENDE 7
Bildande av fjärrvärmebolag.
Fullmäktige beslutade i § 51/2007 att uppdra till kommunstyrelsen att
förebereda för att överföra verksamheten för fjärrvärme till aktiebolag
samt återkomma till fullmäktige med förslag till bolagsordningar m.m.
Efter beredning av ärendet konstateras att fjärrvärmeverksamheten i
Nordanstigs kommun idag bedrivs av tre olika enheter.
Nordanstigs kommun ansvarar för två värmeverk, varav kommunen
äger ett direkt, Harmångers Närvärmeverk, och ett ägs via Bergsjö
Närvärme KB, köper drift av Nordanstigs Bostäder AB (NBAB).
Bergsjö Närvärme KB äger ett värmeverk, Bergsjö Närvärmeverk, hyr
ut detta till kommunen.
Nordanstigs Bostäder AB äger en värmecentral i Strömsbruk och
ansvarar för drift av samtliga anläggningar.
Fjärrvärmeverksamheten planeras att förändras så att de tre
driftsenheterna samlas i ett Fjärrvärmebolag, Nordanstigs
Fjärrvärmebolag AB. Driften köps av Nordanstigs Bostäder AB.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet och redogör
för förändringar i beslutsunderlaget samt redovisar förslag till
bolagsordning.
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FORTS. ÄRENDE 7
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
beslutar följande: För ändamålet använda Nordanstigs Fastighets
AB vilket är ett ”vilande” helägt bolag av Nordanstigs kommun.
Bolaget namnändras till Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Överlåta fjärrvärmeverksamheten i Harmånger, Bergsjö samt
godkänna att Nordanstigs Bostäder AB överlåter
fjärrvärmeverksamheten i Strömsbruk till Nordanstigs Fjärrvärme
AB. Fastställa överlåtelsebeloppen för Harmångers samt Bergsjö
värmeverk till bokfört värde vid överlåtelsen. Finansiera köpen av
fjärrvärmeanläggningarna genom att Nordanstigs Fjärrvärme AB
upptar lån från Nordanstigs kommun och från Nordanstigs
Bostäder. Särskilda lånehandlingar upprättas. Fastställa
bolagsordning för Nordanstigs Fjärrvärme AB. Ägardirektiv skall
upprättas. Likvidera Bergsjö Närvärme KB efter transaktion.
Överlåtelsen ska ske under decembermånad 2010.
Redaktionella ändringar får göras. (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2010-11-03.)
2. Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige överför 800 tkr i
likvida medel till det nya bolaget Nordanstigs Fjärrvärme AB
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2010-11-17).
3. Arbetsutskottet föreslå att fullmäktige beslutar bilda nytt bolag med
namnet Nordanstigs Fjärrvärme AB. Överlåta
fjärrvärmeverksamheten i Harmånger, Bergsjö samt godkänna att
Nordanstigs Bostäder AB överlåter fjärrvärmeverksamheten i
Strömsbruk till Nordanstigs Fjärrvärme AB. Fastställa
överlåtelsebeloppen för Harmångers samt Bergsjö värmeverk till
bokfört värde vid överlåtelsen. Finansiera köpen av
fjärrvärmeanläggningarna genom att Nordanstigs Fjärrvärme AB
upptar lån från Nordanstigs kommun och från Nordanstigs
Bostäder. Särskilda lånehandlingar upprättas. Överföra 800 tkr i
likvida medel till det nya bolaget Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Fastställa bolagsordning för Nordanstigs Fjärrvärme AB med
ändringen i § 8: styrelsen ska bestå av lägsta tre högst fem
ledamöter med en till fem suppleanter. Ägardirektiv skall upprättas.
Likvidera Bergsjö Närvärme KB efter transaktion. Överlåtelsen ska
ske under decembermånad 2010. Redaktionella ändringar får göras
(arbetsutskottets protokoll § 174/2010).
Yrkanden
Håkan Larsson (M) yrkar att under § 8 i bolagsordningen att styrelsen
ska bestå av lägsta tre högst fem ledamöter med en till fem
suppleanter.
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FORTS. ÄRENDE 7
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner
det antaget.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag i övrigt och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bilda nytt bolag med namnet Nordanstigs Fjärrvärme AB.
2. Överlåta fjärrvärmeverksamheten i Harmånger, Bergsjö samt
godkänna att Nordanstigs Bostäder AB överlåter
fjärrvärmeverksamheten i Strömsbruk till Nordanstigs
Fjärrvärme AB.
3. Fastställa överlåtelsebeloppen för Harmångers samt Bergsjö
värmeverk till bokfört värde vid överlåtelsen.
4. Finansiera köpen av fjärrvärmeanläggningarna genom att
Nordanstigs Fjärrvärme AB upptar lån från Nordanstigs kommun
och från Nordanstigs Bostäder. Särskilda lånehandlingar upprättas.
5. Överföra 800 tkr i likvida medel till det nya bolaget Nordanstigs
Fjärrvärme AB.
6. Fastställa bolagsordning för Nordanstigs Fjärrvärme AB med
ändringen i § 8: styrelsen ska bestå av lägsta tre högst fem
ledamöter med en till fem suppleanter.
7. Ägardirektiv skall upprättas.
8. Likvidera Bergsjö Närvärme KB efter transaktion.
9. Överlåtelsen ska ske under decembermånad 2010.
10. Redaktionella ändringar får göras.
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ÄRENDE 8
Fastighetsreglering mellan fastigheterna Högen 11:8 i Bergsjö –
Bållebo och Högen 11:3.
Kommunen hyr i dag delar av fastigheten Högen 11:8 i Bergsjö, delen
Bållebo. Fastigheten ägs av Landstinget Gävleborg.
Kommunen har en längre tid önskat få överta fastigheten för att bättre
kunna styra användningsområdet.
Handläggare Thord Wannberg föredrar ärendet och föreslår att
kommunen genom en fastighetsreglering överför den av Landstinget
Gävleborg ägda fastigheten Högen 11:8 till den av kommunen ägda
fastigheten Högen 11:3, båda belägna i Bergsjö, till en köpesumma av
7 mkr samt att 2 mkr anslås till dräneringsåtgärder.
Beslutsunderlag
1. Handläggare Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2010-11-18 med
tillägg 2010-11-24.
2. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2010-11-18.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Genom fastighetsreglering överföra den av Landstinget Gävleborg
ägda fastigheten Högen 11:8 till Högen 11:3, ägd av Nordanstigs
kommun enligt bifogad överenskommelse om fastighetsreglering.
2. Ersätta Landstinget Gävleborg med 7 000 tkr.
3. Anslå 2 000 tkr till tak och dräneringsåtgärder.
4. Upphandla lån från kreditinstitut på 9 000 tkr (7 000+2 000 tkr) för
finansiering av köp och underhållsåtgärder av fastigheten
Högen 11:8.
5. Godkänna upprättad Överenskommelse om fastighetsreglering.
6. Uppdra till firmatecknarna att underteckna överenskommelsen.
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ÄRENDE 9
Val av revisorer Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Fullmäktige har att välja en revisor och en ersättare till Nordanstigs
Fjärrvärme AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

ÄRENDE 10
Val av styrelse till Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Fullmäktige har att välja lägst tre och högst sex ledamöter med en till
sex ersättare till styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB för tiden från
den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

