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§ 79

Dnr 36/2011

Tematiskt tillägg till Översiktsplan 2004, Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS).
Under 2010 har plan- och byggkontoret bedrivit ett arbete för att utpeka
så kallade landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen.
Sammanlagt har 20-talet områden besökts, inventerats och
utvärderats. De 6 områden som denna plan berör är de områden vars
utvecklingsmöjligheter bedömts som mycket goda samt där det finns
en efterfrågan på tomter eller intresse att bedriva verksamhet. Samtliga
ligger vid kusten.
Tillägget har varit ute på samråd.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Stadsarkitekt Christina Englund föreslår att LIS - områdena ställs ut
för samråd (Christina Englunds tjänsteutlåtande 2011-01-19).
2. Utvecklingsutskottet beslutar utöka det föreslagna området i
Mellanfjärden och efter justeringar i förslaget ställa ut det Tematiska
tillägget av översiktsplan för LIS-områden. Förslaget ska redovisas
för kommunstyrelsen (utvecklingsutskottets protokoll § 2/2011).
3. Utvecklingsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att utarbeta ett
utställningsförslag med justeringar enligt utvecklingsutskottets
direktiv (utvecklingsutskottets protokoll § 6/2011).
4. Stadsarkitekt Christina Englund föreslår att kommunstyrelsen antar
tematiskt tillägg gällande LIS-områden i Nordanstigs kommun
(Christina Englunds tjänsteutlåtande 2011-10-18).
5. Utvecklingsutskottet föreslår att fullmäktige antar tematiskt tillägg till
Översiktsplan 2004 gällande Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen, s.k. LIS-områden i Nordanstigs kommun
(utvecklingsutskottets protokoll § 15/2011-10-31).
6. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar tematiskt tillägg till
Översiktsplan 2004 gällande Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen, s.k. LIS-områden i Nordanstigs kommun (kommunstyrelsens
protokoll § 247/2011).
Yrkanden
Stig Eng (C) och Stefan Haglund (FP) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner de antaget.
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Forts. § 79
Fullmäktiges beslut
Anta tematiskt tillägg till Översiktsplan 2004 gällande
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s.k. LIS-områden i
Nordanstigs kommun.
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§ 80

Dnr 353/2011

Plan- och bygglovtaxa 2011.
Från den 2 maj 2011 gäller en ny plan- och bygglag, PBL.
Lagändringen innebär att byggnadsnämnden får fler uppgifter att
hantera och att arbetsmängden ökar. Behovet av handläggande
personal ökar. De flesta ärendena tar mer tid att handlägga och
kostnaderna ökar. Avgifterna bör därför anpassas till
kostnadsökningen.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har med anledning av
lagändringen gjort en översyn av bygglovtaxan och utarbetat ett nytt
taxeförslag för Sveriges kommuner.
Byggnadsnämnden och vidare Kommunstyrelsen föreslog fullmäktige
att anta Sveriges kommuner och landstings förslag till ny taxa för planoch bygglov för 2011 med en justeringsfaktor N=0,8 (rekommenderas
av SKL om kommunen har färre invånare än 20 000).
Kommunfullmäktige beslutade 2011-06-27 om ny taxa för plan- och
bygglovverksamheten inklusive kart- och mättaxa. Kommunfullmäktige
antog den av SKL rekommenderade taxan dock med ändringen av
justeringsfaktor till N = 0,6.
Byggnadsinspektör Stina Almberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Plan och byggkontoret föreslår att kommunstyrelsen tillskjuter 200
000 kr till verksamheten Tillsyn och bygglov (14) för att täcka upp
minskade intäkter. Alternativt att beslutet om justeringsfaktor
omprövas och beslutas till föreslagna N=0,8 (Stadsarkitekt Christina
Englunds tjänsteutlåtande 2011-10-19).
2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att på
kommunstyrelsens sammanträde 10 november 2011 lämna en
förklarande redovisning av taxan (arbetsutskottets protokoll
§ 134/2011-10-27).
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar ändra anpassning av
avgiftsnivån enligt Justeringsfaktor N från 0,6 till 0,8
(arbetsutskottets protokoll § 134/2011-10-27).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslut ändra anpassning
av avgiftsnivån enligt Justeringsfaktor N från 0,6 till 0,8
(kommunstyrelsens protokoll § 246/2011).
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Forts. § 80
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Sten-Olof Kardell (M) yrkar att fullmäktiges tidigare beslut om
Justeringsfaktor N 0,6 ska gälla tom 30 juni 2012.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Sten-Olof Kardells
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Sten-Olof Kardells yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 25 Ja-röster för Stig Engs yrkande mot fyra Nej-röster för StenOlof Kardells yrkande beslutar fullmäktige enligt Stig Engs yrkande. En
ledamot avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Fullmäktiges beslut
Ändra anpassning av avgiftsnivån enligt Justeringsfaktor N från 0,6 till
0,8.
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§ 81

Dnr 457/2010

Taxor och avgifter för tillsyn av alkoholserveringstillstånd.
Kommunfullmäktige fastställde 2006-12-18 ny taxa för tillstånd och
tillsynsavgifter enligt alkohollagen och tobakslagen. Sedan dess har
kommunen tillförts ytterligare tillsyn och tillstånd enligt dessa lagar.
Alkohollagen och tobakslagen ger möjlighet att ta ut avgifter som täcker
kommunens kostnader för tillämpningen av dessa lagar. Avgiften ska
följa kommunalagens bestämmelser om kostnadstäckning, den så
kallade självkostnadsprincipen.
Utredare Rebecca Rönnqvist föredrar ärendet.
De taxor som finns i beslutsunderlaget avser endast
alkoholserveringstillståndet och dess tillsyn. Ordföranden bedömer
därför att taxor för tillsyn av tobak och läkemedel får behandlas vid
senare tillfälle.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet till omsorgs- och
lärandenämnden för översyn av kostnader samt möjligheter till
samverkan (arbetsutskottets protokoll § 156/2010).
2. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att förslag till taxa för
ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, tobakslagen
och kontrollavgift för kontroll av lagen om försäljning av vissa
receptfria läkemedel.
3. Arbetsutskottet beslutar remittera förslaget till Nordanstigs
Företagarförening för yttrande (arbetsutskottets protokoll
§ 87/2011).
4. Yttrande från styrelsen för Nordanstigs företagarförening
2011-06-20.
5. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att presentera en
redovisning av personalkostnader för tillsyn och
tillståndshandläggning samt eventuella samordningsmöjligheter
med andra kommuner. Redovisningen lämnas till arbetsutskottets
sammanträde 22 september 2011 (arbetsutskottets protokoll
§ 102/2011).
6. Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet till förvaltningen att
presentera en redovisning av personalkostnader för tillsyn och
tillståndshandläggning samt eventuella samordningsmöjligheter
med andra kommuner. Redovisningen lämnas till arbetsutskottets
sammanträde 27 oktober 2011 (arbetsutskottets protokoll
§ 120/2011).
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Forts. § 81
7. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige antar förslag
till nya taxor och avgifter för tillsyn av tobak, läkemedel och
alkoholserveringstillstånd daterat 2011-10-04 (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll 180/2011).
8. Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
ställningstagande av förslag till ny taxa (arbetsutskottets protokoll
§ 136/2011-10-27).
9. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslag till taxor för
tillsyn av tobak, läkemedel och alkoholserveringstillstånd
(kommunstyrelsens protokoll § 249/2011).
Yrkanden
Charlotte Klötz (FP) yrkar återremiss med uppdrag att bereda taxorna
för tobak och läkemedel.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag och
återremiss när det gäller taxor för läkemedel och tobak.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Anta följande förslag till taxor för tillsyn av alkoholserveringstillstånd:
Översikt taxor tillsynsavgifter

Gällande

Nyansökan/ägarskifte
Utvidgat tillstånd
Utvidgade serveringstider
Nyansökan/ägarskift, catering för slutna sällskap
Fast tillsynsavg.
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
Tillfälligt serveringstillstånd slutet sällskap näringsidk.
Tillfälligt serveringstillstånd personal/föreningsfester

8 000
4 000
3 000

4 000
2 000
1 500

9 200
4 000
4 000
9 200
1 500
5 000
1 500
1 000

Tillfälligt utvidgat tillstånd yta/tid

3 000

2 500

Bolagsändring

3 000

Fler än ett datum på samma blankett
Paustillstånd/provsmakning
RÖRLIGA AVGIFTER baserad på årsomsättning
0-10 000

Justerandes signatur
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0-50 000
10 001-100 000
50 001-100 000
50 001-250 000
100 001-250 000
250 001-500 000
500 001-1 000 000
1 000 001-2 000 000
2 000 001-3 000 000
3 000 001-4 000 000
4 000 001-5 000 000
5 000 001-6 000 000
6 000 001-9 000 000
6 000 001-7 000 000
7 000 001-8 000 000
8 000 001-

2 000
*0
3 500
* 6 200
* 7 200
* 8 200
* 10 200
* 12 200
* 13 200
* 14 200
* 15 200
* 16 200

5 000
6 500
8 000
10 000
12 000
14 000
16 000
18 000
20 000
22 000

* Tillkommer fast avgift 2.000:** Kunskapsprov ingår

2. Återremittera ärendet om taxor för tillsyn av tobak och läkemedel till
kommunstyrelsen för beredning.
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§ 82

Dnr 352/2011

Reviderad timavgift och taxa inom miljö- och
livsmedelslagstiftningen.
Norrhälsinge miljökontor har utarbetat ett förslag till revidering av
timavgiften och taxan inom miljö- och livsmedelslagstiftningen.
Förslaget till revidering omfattar en uppdelning av nuvarande taxa till
två taxor, en ändrad timavgift, en ny taxa för planerad tillsyn av
hälsoskydd, tillägg i livsmedelstaxan för animaliska biprodukter,
borttagande av taxa för yttranden samt en redaktionell justering av
miljöbalkstaxan.
Beslutsunderlag
1. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår att fullmäktige
i Hudiksvall och Nordanstig beslutar att nuvarande taxa delas upp i
en taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderområdena
respektive en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område m.m. Fastställa ny timtaxa på 800 kronor för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område m.m. samt taxa för offentlig
kontroll inom livsmedels- och foderområdena. Fastställa tidsfaktorer
för anmälan och årlig tillsyn av verksamheter inom hälsoskyddet.
Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel utökas för att omfatta
animaliska biprodukter. Nuvarande Bilaga 3, Taxa för yttrande enligt
miljöbalken utgår (norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds
protokoll § 79/2011).
2. Arbetsutskottets protokoll § 133/2011-10-27.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 245/2011.

Fullmäktiges beslut
1. Nuvarande taxa delas upp i en taxa för offentlig kontroll inom
livsmedels- och foderområdena respektive en taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område m.m.
2. Fastställa ny timtaxa på 800 kronor för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område m.m. samt taxa för offentlig kontroll inom
livsmedels- och foderområdena.
3. Fastställa tidsfaktorer för anmälan och årlig tillsyn av verksamheter
inom hälsoskyddet.
4. Taxa för offentlig kontroll inom livsmedel utökas för att omfatta
animaliska biprodukter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 82
5. Anta följande lydelse för § 4 i båda taxorna
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd får för varje kalenderår
(avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd timtaxa (timavgift)
med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas
förändring i konsumentprisindex räknat fram till och med augusti
året före avgiftsåret. KPI för augusti 2011 var 311,23. (1980=100)
6. Nuvarande Bilaga 3, Taxa för yttrande enligt miljöbalken utgår.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 83

Dnr 383/2011

Skattesats 2012.
Skattesats för nästkommande år ska fastställas av kommunfullmäktige
senast under november månad året innan.
Nuvarande skattesats för 2011 är 22:40 kronor per skattekrona. En
skatteväxling är beslutad from 2012 till landstinget som ny
kollektivtrafikmyndighet med 26 öre.
Beslutsunderlag
1. Budgetutskottet föreslår att fullmäktige beslutar fastställa
skattesatsen för 2012 till 22:14 per skattekrona (dvs. oförändrad
dock minskad med 26 öre i skatteväxling till landstinget som ny
kollektivtrafikmyndighet). (budgetutskottets protokoll § 11/2011-1024).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer skattesatsen för
2012 till 22:14 per skattekrona (dvs. oförändrad dock minskad med
26 öre i skatteväxling till landstinget som ny
kollektivtrafikmyndighet) (kommunstyrelsens protokoll § 248/2011).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Fastställa skattesatsen för 2012 till 22:14 per skattekrona (dvs.
oförändrad dock minskad med 26 öre i skatteväxling till landstinget som
ny kollektivtrafikmyndighet).

Justerandes signatur
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§ 84

Dnr 358/2011

Reglemente för byggnadsnämnden.
Byggnadsnämndens reglemente behöver revideras och förvaltningen
har utarbetat ett förslag.
Beslutsunderlag
1. Byggnadsnämnden föreslår att fullmäktige antar förslag till nytt
reglemente för byggnadsnämnden (byggnadsnämndens protokoll
§ 65/2011.
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till nytt
reglemente för byggnadsnämnden (arbetsutskottets protokoll
§ 140/2011).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
nytt reglemente för byggnadsnämnden (kommunstyrelsens protokoll
§ 252/2011).
Fullmäktiges beslut
Anta förslag till nytt reglemente för byggnadsnämnden.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 85

Dnr 354/2011

Kommunal borgen för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Nordanstigs Fjärrvärme AB har inkommit med ansökan om
kommunalborgen på 15 miljoner kronor för investeringar av flisförråd i
Strömsbruk samt till betalning av lån.
Vid övergången av fjärrvärmeanläggningarna till bolagsform övertog
Nordanstigs Fjärrvärme AB kommunens och Nordanstigs Bostäders
fjärrvärmeanläggningar till bokfört värde. Lånevillkors- och
överlåtelseavtal upprättades med kommunen, Bergsjö Närvärme KB
och Nordanstigs Bostäder. Dessa avtal kommer under hösten 2011
kompletteras med kommunens och Bergsjö Närvärme KB:s
anläggningsvärden för fjärrvärmeanläggningen i Bergsjö.
Totalt högsta lånebelopp som Nordanstigs kommun föreslås ingå med
borgen för Nordanstigs Fjärrvärme ABs låneförpliktelser är 15 000 tkr.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
föreslås besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för
Nordanstigs Fjärrvärme ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp, borgensram, om 15 000 tkr, jämte löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på
skuldebrevets ursprungliga lånebelopp (Margarerta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2011-10-17).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för egen
skuld ingå borgen för Nordanstigs Fjärrvärme ABs låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp, borgensram, om 15 000 tkr,
jämte löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevets ursprungliga lånebelopp
(arbetsutskottets protokoll § 135/2011).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för
egen skuld ingå borgen för Nordanstigs Fjärrvärme ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp, borgensram,
om 15 000 tkr, jämte löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevets ursprungliga
lånebelopp (kommunstyrelsens protokoll § 251/2011).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.

Justerandes signatur
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Fullmäktiges beslut
Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstigs Fjärrvärme ABs
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp, borgensram, om
15 000 tkr, jämte löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevets ursprungliga lånebelopp.
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§ 86

Dnr 220/2011

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 under 2010 tillskjutit medel för att behålla bemanningen
med fyra brandmän och en brandförman under året.
Fullmäktige beslutade i juni 2011 att tillskjuta medel fr.o.m. 1 juli 2011
till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för en bemanning med
fyra brandmän och en brandförman (4+1) i Hassela.
Från 1 januari 2012 skulle medlen avse brandmännen nummer
17,18,19 och 20, 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.
Skiften ska vara fullt bemannade fr.o.m. 1 januari 2012.
Beslutet gäller till och med 2014-12-31.
Monica Olsson (S) redogör för rekryteringen av deltidsbrandmän vid
Hassela räddningskår. Full bemanning har inte kunnat genomföras.
Ärendet behöver därför ses över inför 2012.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktiges protokoll § 52/2011.
2. Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
ställningstagande (arbetsutskottets protokoll § 144/2011).
3. Kommunstyrelsens protokoll § 259/2011.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall.
Jan-Ola Hall (SD) yrkar avslag på tidpunkten 1 september 2012 för att
skiften ska vara fullt bemannade. Uppdraget ska istället gälla tillsvidare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande om bifall till
kommunstyrelsens förslag om bemanning 4+1 och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och JanOla Halls yrkande om tidpunkten för full bemanning och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL16 (32)
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Forts. § 86
Fullmäktiges beslut
1. Nordanstigs kommun betalar 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.
2. Tidpunkten för att skiften ska vara fullt bemannade förlängs till
1 september 2012 och kan därefter omprövas.
Reservation
Jan-Ola Hall (SD) reserverar sig till förmån för sitt yrkande.
Jäv
Stig Jonsson (S) och Sten-Olof Kardell (M) anmäler sig jäviga.
Ordförande
Ordförande i denna paragraf är Yvonne Kardell (C).
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§ 87

Dnr 280/2011

Köp av Bergsjögården.
Marika Engberg och Ulf Sundblad, Föreningen Bergsjögården har
tidigare informerat om pågående verksamheter i Bergsjögården och
framtida planer samt behov av personal för att göra föreningens vision
möjlig – att Bergsjögården ska vara en mötesplats.
Föreningen har ansökt om bidrag från Leader och kommunen för att
digitalisera biografen. Bidrag från kommunen är beviljat.
Föreningen har svårt att klara de ekonomiska kostnaderna för
Bergsjögården och kommunstyrelsen har tidigare diskuterat olika
möjligheter till ägarförhållanden.
Tf vd för Nordanstigs Bostäder Birger Tellin har informerat
kommunstyrelsen om fastighetens behov av underhåll. Kostnaden för
akuta åtgärder beräknas efter besiktning till ca 200 tkr.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar bjuda in Richard Brännström, Nordanstigs
Bostäder AB till kommunstyrelsen för gemensam diskussion om
Bergsjögårdens framtid (arbetsutskottets protokoll
§ 76/2011-05-26).
2. Kommunstyrelsen beslutar att diskussionen om Bergsjögårdens
framtid fortsätter vid senare tillfälle (kommunstyrelsens protokoll
§ 175/2011).
3. Arbetsutskottet beslut uppdra till styrelsen för Nordanstigs
Bostäder AB att undersöka om de kan köpa fastigheten
Bergsjögården (arbetsutskottets protokoll § 99/2011).
4. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till tf kommunchef Tommy Staaf
att utreda förutsättningarna för att kommunen köper Bergsjögården,
eller presentera andra alternativa möjligheter, samt att skötseln av
fastigheten upphandlas externt. Redovisning på kommunstyrelsen
sammanträde 6 oktober 2011. Uppdra till förvaltningen att bevaka
om kommunen kan stötta föreningen under utredningstiden för att
förhindra att föreningen drivs i konkurs (kommunstyrelsens protokoll
§ 198/2011).
5. Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning att fullmäktige
beslutar att köpa Bergsjögården, vill kommunstyrelsen
uppmärksamma förvaltningen på att den politiska viljan är att
föreningen Bergsjögården ska få fortsätta att driva verksamhet i
fastigheten (kommunstyrelsens protokoll § 229/2011).
6. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar köpa fastigheten
Bergsjögården i Bergsjö av föreningen Bergsjögården. Fastställa
köpesumman till 600 tkr. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
köpehandlingarna.
Justerandes signatur
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Forts. § 87
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Stefan Haglund (FP) yrkar avslag med uppdrag till kommunstyrelsen
att bereda ärendet utifrån kommunal borgen.
Jan-Ola Hall (SD) yrkar att ärendet återremitteras för redovisning av
kostnader och redovisning av lokalernas planerade användning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Stefan Haglunds yrkande och finner kommunstyrelsens förslag
antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Stefan Haglunds yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 19 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot sju Nej-röster för
Stefan Haglunds yrkande beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens
förslag. Fyra ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Fullmäktiges beslut
1. Köpa fastigheten Bergsjögården i Bergsjö av föreningen
Bergsjögården.
2. Fastställa köpesumman till 600 tkr.
3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.
Reservation
Jörgen Myhrman (V), Stefan Haglund (FP), Charlotte Klötz (FP) och
Jan-Ola Hall (SD) reserverar sig mot beslutet.
Jörgen Myhrman (V), Stefan Haglund (FP) och Jan-Ola Hall (SD)
lämnar skriftliga reservationer.
Ajournering
Ärendet ajourneras för politiska överläggningar mellan kl. 21:25-21:35.
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§ 88

Dnr 295/2011

Överföring av kommunens andelar i Samkraft AB.
Nordanstigs kommun är delägare i vindkraftbolaget Samkraft AB.
Nordanstig är den ende delägaren som innehar aktierna i kommunal
regi. Övriga delägare förvaltar delägandet i kommunal bolagsform.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet förslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
förvaltningen att utreda om kommunens aktier ska överföras till
Nordanstigs Fjärrvärme AB (arbetsutskottets protokoll § 96/2011).
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att utreda om
kommunens aktier i Samkraft AB ska överföras till Nordanstigs
Fjärrvärme AB eller säljas (kommunstyrelsens protokoll
§ 195/2011).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige säljer kommunens aktier i
Samkraft AB till Nordanstigs Fjärrvärme AB till bokfört värde
(kommunstyrelsens protokoll § 25372011).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar att ärendet behandlas på fullmäktiges nästa
sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
Ärendet behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde.
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§ 89

Dnr 357/2011

Val av revisorer för Inköp Gävleborg 2011-2014.
Enligt förbundsordningen för Inköp Gävleborg ska
hälsingekommunerna utse två gemensamma revisorer och
medlemskommunerna i Gästrikland utse två gemensamma revisorer.
Mandatperioden för revisorerna är samma som för ledamöterna i
direktionen, fyra år.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna att
Hudiksvalls och Söderhamns kommuner väljer för Inköp Gävleborg
två gemensamma revisorer för Bollnäs, Hudiksvalls, Ljusdals,
Nordanstigs, Söderhamns och Ovanåkers kommuner. Beslutet om
val av revisorer gäller under förutsättning av att motsvarande beslut
fattas av övriga berörda kommuner. Valet gäller för mandatperioden
2011-2014 (arbetsutskottets protokoll § 139/2011).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna att
Hudiksvalls och Söderhamns kommuner väljer för Inköp Gävleborg
två gemensamma revisorer för Bollnäs, Hudiksvalls, Ljusdals,
Nordanstigs, Söderhamns och Ovanåkers kommuner. Beslutet om
val av revisorer gäller under förutsättning av att motsvarande beslut
fattas av övriga berörda kommuner. Valet gäller för mandatperioden
2011-2014 (kommunstyrelsens protokoll § 257/2011).
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna att Hudiksvalls och Söderhamns kommuner väljer för
Inköp Gävleborg två gemensamma revisorer för Bollnäs,
Hudiksvalls, Ljusdals, Nordanstigs, Söderhamns och Ovanåkers
kommuner.
2. Beslutet om val av revisorer gäller under förutsättning av att
motsvarande beslut fattas av övriga berörda kommuner.
3. Valet gäller för mandatperioden 2011-2014.
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§ 90
Val av revisorer Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Fullmäktige har att välja en lekmannarevisor och en ersättare till
Nordanstigs Fjärrvärme AB under återstoden av mandatperioden 20112014.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar Hans Sundin (S) som lekmannarevisor med
Anders Jonsson (C) som ersättare.
Fullmäktiges beslut
Välja Hans Sundin (S) som lekmannarevisor med Anders Jonsson (C)
som ersättare i Nordanstigs Fjärrvärme AB under återstoden av
mandatperioden 2011-2014.
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§ 91
Kompletteringsval till Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Vd och ordföranden i Nordanstigs Fjärrvärme AB Stig Eng (C) föreslår
att styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB utökas med en ledamot till
sex ledamöter. Styrelsen har sedan tidigare tre ersättare.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att ärendet behandlas på fullmäktiges nästa
sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Ärendet behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde.
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§ 92

Dnr 311/2011

Avsägelse från politiskt uppdrag samt nyval.
Bo Arnström (V) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i
byggnadsnämnden.
Fullmäktige har att godkänna Bo Arnströms avsägelse samt välja ny
ersättare för återstoden av mandatperioden 2011-2014.
Yrkanden
Jörgen Myhrman (V) yrkar Stig Nordin (V) som ny ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jörgen Myhrmans yrkande och
finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Bo Arnströms avsägelse.
2. Välja Stig Nordin (V) som ny ersättare i byggnadsnämnden för
återstoden av mandatperioden 2011-2014.
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§ 93

Dnr 306/2011

Avsägelse från politiskt uppdrag samt nyval.
Lennart Holmsten (S) avsäger sig sina politiska uppdrag i kommunen.
Fullmäktige har att godkänna Lennart Holmstens avsägelse samt
genomföra nyval för återstoden av mandatperioden 2011-2014 för
uppdragen Gode män Jordbruk, Gode män Tätort, Ledamot och vice
ordförande i revisionen, Ledamot och vice ordförande i revisionen för
Stiftelsen Ersk-Matsgården, Ledamot i revisionen för Nordanstigs
Bostäder AB och Ersättare i revisionen för Nordanstigs Fastighets AB.
Yrkanden
Gode män Jordbruk
Åke Bertils (S) yrkar Anders Jonsson (C).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Yrkanden
Gode män Tätort
Åke Bertils (S) yrkar Hans Sundin (S).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Yrkanden
Ledamot och vice ordförande i revisionen
Åke Bertils (S) yrkar Rolf Flodin (M) som ledamot.
Maria Karström (KD) yrkar Lars-Gunnar Lindgren (FP) som ledamot.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils och Maria Karströms
yrkanden och finner Åke Bertils yrkande antaget.
Omröstning begärs. Det blir sluten omröstning eftersom ärendet avser
personval. Gun Forssell Spång och Jörgen Myhrman utses som
rösträknare.
Fullmäktige upplyses om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.
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Forts. § 93
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 30. 29 valsedlar är giltiga, en är ogiltig.
Valsedlarna räknas.
Rolf Flodin fick 18 röster och Lars-Gunnar Lindgren fick åtta röster. Tre
valsedlar var blanka.
Fullmäktige har därmed valt Rolf Flodin.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar Hans Sundin (S) som vice ordförande i revisionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Yrkanden
Ledamot och vice ordförande i revisionen för Stiftelsen ErskMatsgården
Åke Bertils (S) yrkar Hans Sundin (S).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Yrkanden
Ledamot i revisionen för Nordanstigs Bostäder AB
Åke Bertils (S) yrkar Anders Jonsson (C) som ledamot och Hans
Sundin (S) som ny ersättare efter Anders Jonsson.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Yrkanden
Ersättare i revisionen för Nordanstigs Fastighets AB
Åke Bertils (S) yrkar Rolf Flodin (M).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
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Forts. 93
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Lennart Holmstens (S) avsägelse.
2. Som Gode man Jordbruk välja Anders Jonsson (C).
3. Som Gode man Tätort välja Hans Sundin (S).
4. Som ledamot i revisionen välja Rolf Flodin (M) och som och vice
ordförande i revisionen välja Hans Sundin (S).
5. Som ledamot och vice ordförande i revisionen för Stiftelsen ErskMatsgården välja Hans Sundin (S).
6. Som ledamot i revisionen för Nordanstigs Bostäder AB välja Anders
Jonsson (C) och Hans Sundin (S) som ny ersättare efter Anders
Jonsson.
7. Som ersättare i revisionen för Nordanstigs Fastighets AB välja Rolf
Flodin (M).
8. Valen avser återstoden av mandatperioden 2011-2014.
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§ 94

Dnr 318/2011

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Karin Ljung (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna Karin Ljungs avsägelse samt hos
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för socialdemokraterna för
återstoden av mandatperioden 2011-2014.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Karin Ljungs avsägelse.
2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för
socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden 2011-2014.
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§ 95

Dnr 319/2011

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Tom Jonsson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna Tom Jonssons avsägelse samt hos
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för socialdemokraterna för
återstoden av mandatperioden 2011-2014.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Tom Jonssons avsägelse.
2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för
socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden 2011-2014.
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§ 96

Dnr 94/2011

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar enligt Socialtjänstlagen
(SoL9 för 2:a kvartalet 2011 till fullmäktige enligt följande:
Kvartalsrapport 2/2011 till Socialstyrelsen daterad 2011-08-11.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: JA, ett ärende inom SoL IFO gällande kontaktperson.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: NEJ.
Ett ärende verkställt 2011-05-01 gällande SoL kontaktfamilj.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden beslutar delge fullmäktige
kvartalsrapport 2011-02 gällande ej verkställda beslut för SoL, IFO
individ- och familjeomsorg (omsorgs- och lärandenämndens
protokoll § 144/2011).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(arbetsutskottets protokoll § 126/2011).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(kommunstyrelsens protokoll § 236/2011).
Fullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen.
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§ 97

Dnr 94/2011

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar enligt Socialtjänstlagen
(SoL9 för 2:a kvartalet 2011 till fullmäktige enligt följande:
Kvartalsrapport 2/2011 till Socialstyrelsen daterad 2011-08-29.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: NEJ (avseende SoL äldreomsorg, SoL samt LSS gällande
omsorger om personer med funktionsnedsättning).
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: NEJ (avseende SoL äldreomsorg, SoL samt LSS gällande
omsorger om personer med funktionsnedsättning).
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige beslutar
godkänna redovisningen (omsorgs- och lärandenämndens protokoll
§ 164/2011).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
redovisningen (arbetsutskottets protokoll § 143/2011).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
redovisningen (kommunstyrelsens protokoll § 261
Fullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen.
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§ 98
Interpellation om revisionsuppdrag.
Sven-Åke Eriksson (C) och Stig Eng (C) ställer en interpellation till
fullmäktiges ordförande Stig Jonsson (S) kring revisionens ordförande
som i skrivelse meddelat att en ledamot i revisionen inte längre är
valbar.
Fullmäktiges beslut
Interpellationen besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
Datum: 2011-11-28
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