NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 30 september 2013 kl. 18:00.

1.

Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och
plats för protokollets justering.

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Ledamöternas frågestund.

4.

Ansökan om förlusttäckningsgaranti 2013 för
Nordanstig Vatten AB.

5.

Begäran om förskott av medel för utredning av VAverksamhet i Sörfjärden.

6.

Ändring av bolagsordning för Nordanstig
Vatten AB.

7.

Delårsbokslut per 30 juni 2013 för Nordanstigs
kommun.

8.

Avveckling Region Gävleborg.

9.

Begäran om kommunal borgen för
Hälsingeutbildningar ek. för.

10.

Förslag till Oljeskyddsplan för Hudiksvalls och
Nordanstigs kommuner.

11.

Komplettering ansökningsavgifter,
alkoholserveringstillstånd.

12.

Bredbandstrategi för Nordanstigs kommun.

13.

Årsredovisning 2012 för Nordanstigs Ekoteknik KB.

14.

Årsredovisning 2012 för Bergsjö Närvärme KB.

15.

Årsredovisning 2012 för Inköp Gävleborg.

16.

Årsredovisning 2012 för Region Gävleborg.

17.

Motion om ändring av det tematiska tillägget för
vindkraft.

18.

Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Petra Modeée (V)

19.

Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Angelica Norman (C)

20.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Jörgen Myhrman (V)

21.

Redovisning inkomna motioner.

22.

Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL.

23.

Delgivning.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Stig Jonsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Sven-Erik Sjölund (S) och Karl-Gustaf Kjellin (M).

ÄRENDE 2
Allmänhetens frågestund.
Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter,
ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder,
bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och ledande
tjänstemän.

ÄRENDE 3
Ledamöternas frågestund.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd,
styrelsen eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunens
bolag.

ÄRENDE 4
Ansökan om förlusttäckningsgaranti 2013 för Nordanstig
Vatten AB.
Nordanstigs Vatten AB har inkommit med en begäran om
förlusttäckningsgaranti för 2013.
Bolaget har tidigare betonat att det ekonomiska utrymmet är extremt
begränsat, inget utrymme finns för akuta eller oförutsedda kostnader.
Enligt bolaget arbetar de med återhållsamhet av driftskostnaderna.
Trots detta betonar bolaget att de behöver ett handlingsutrymme för att
kunna parera akuta åtgärder.
Det innebär att behovet av en förlusttäckningsgaranti har ökat med 500
tkr till 2 000 tkr för verksamhetsåret 2013.
Vd Micael Löfqvist och ekonomichef Ewa Thorén föredrar ärendet och
redovisar verksamhetens kostnader och åtgärder för att driva
verksamheten inom tilldelat ekonomiskt utrymme.
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FORTS. ÄRENDE 4
Beslutsunderlag
1. Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar medge Nordanstig
Vatten AB förlusttäckningsgaranti för år 2013 om maximalt belopp
på 2 000 tkr. Utbetalas 2014 för år 2013 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2013-08-19).
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till Nordanstig Vatten att vid
kommunstyrelsens behandling av ärendet redovisa verksamhetens
kostnader och åtgärder för att driva verksamheten inom tilldelat
ekonomiskt utrymme (Ledningsutskottets protokoll § 11/2013).
3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige medger Nordanstig
Vatten AB förlusttäckningsgaranti för år 2013 om maximalt belopp
på 2 000 tkr. Utbetalas 2014 för år 2013 (ledningsutskottets protokoll
§ 11/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Medge Nordanstig Vatten AB förlusttäckningsgaranti för år 2013 om
maximalt belopp på 2 000 tkr. Utbetalas 2014 för år 2013.

ÄRENDE 5
Begäran om förskott av medel för utredning av VA-verksamhet i
Sörfjärden.
Nordanstig Vatten AB har lämnat in en begäran om förskotterade
medel för utredningar kring VA-verksamhet i Sörfjärden.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2013-03-26 att uppdra
till Nordanstig Vatten AB att påbörja frivillig tillståndsprövning av
avlopp, utreda eventuell särtaxa samt starta vattentäktsprojektering.
Eftersom bolagets nuvarande ekonomiska situation inte medger extra
kostnader utöver drift och underhåll föreslås att Nordanstigs kommun
beviljar ett räntefritt lån på 1 000 tkr för perioden 2013- 2017. Därefter,
vid genomförd utbyggnad, ska lånet övergå i ett lån med ränta och
amorteringsplan.
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FORTS. ÄRENDE 5
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige medger Nordanstig Vatten AB
ett räntefritt lån på 1 000 tkr för perioden 2013 – 2017 som finansiering
av uppdrag VA-utbyggnad i Sörfjärden. Efter genomförd utbyggnad ska
lånet övergå i ett lån med ränta och amorteringsplan enligt Nordanstigs
kommuns policy (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2013-08-29).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ekonomikontorets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Medge Nordanstig Vatten AB ett räntefritt lån på 1 000 tkr för perioden
2013 – 2017 som finansiering av uppdrag VA-utbyggnad i Sörfjärden.
Efter genomförd utbyggnad ska lånet övergå i ett lån med ränta och
amorteringsplan enligt Nordanstigs kommuns policy.

ÄRENDE 6
Ändring av bolagsordning för Nordanstig Vatten AB.
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har lämnat ett förslag till ändring i
bolagsordningen för Nordanstig Vatten AB.
Ändringarna gäller främst kravet om tydlig skrivning vad gäller
ändamålet med bolagets verksamhet enligt Kommunallagen samt ett
nytt så kallat in house-undantag från kravet på upphandling, enligt
Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Bolagets styrelse har beslutat godkänna Nordanstig Vatten AB:s
begäran om ändring av bolagsordning samt att skicka ärendet för
beslut till Nordanstigs kommuns fullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till reviderad
bolagsordning för Nordanstig Vatten AB (arbetsutskottets protokoll
§ 60/2013).
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FORTS. ÄRENDE 6
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till reviderad bolagsordning för Nordanstig Vatten AB.

ÄRENDE 7
Delårsbokslut per 2013-06-30 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2013-06-30 med
koncernredovisning samt helårsprognos.
Nämnderna visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot budget
Kommunstyrelsen
inkl affärsdrivande verksamheter
Utbildning & kultur
Omsorg & lärande

- 1 718 tkr
- 5 992 tkr
-2 536 tkr

Kommunen totalt visar en avvikelse mot budget på 4 783 tkr.
Budgeterat resultat för 2013 är 3 077 tkr. Prognos 2013 visar ett
beräknat resultat på 7 860 tkr.
Kommunchef Tommy Staaf och ekonomichef Margareta Tamm
Persson föredrar delårsbokslutet.
Beslutsunderlag
1. Utbildningsutskottets protokoll § 4/2013.
2. Omsorgsutskottets protokoll § 4/2013.
3. Ledningsutskottets protokoll § 9/2013.
4. Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner
delårsbokslut per 2013-06-30 med koncernredovisning samt
helårsprognos (Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2013-09-04).
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FORTS. ÄRENDE 7

Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna delårsbokslut per 30 juni 2013 för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 8
Avveckling Region Gävleborg.
Regeringen har beslutat föreslå riksdagen att Landstinget i Gävleborgs
län ska få överta det regionala utvecklinsansvaret från och med
2015-01-01.
För att detta ska kunna bli möjligt krävs att kommunalförbudet Region
Gävleborg befrias från sitt uppdrag att vara samverkansorgan med
regionalt utvecklingsansvar senast 2014-12-31.
Region Gävleborg rekommenderar nu medlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar att besluta i ärendet.
Regionens förslag till beslut:
Under förutsättning av riksdagens godkännande, gemensamt med de
övriga kommunerna i Gävleborgs län och Landstinget Gävleborg ställa
sig bakom en begäran från Region Gävleborg till regeringen om att
samverkansorganet befrias från sina uppgifter i samband med att lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) träder i kraft för
Gävleborgs del fr.o.m. 1 januari 2015. Uppdra till Region Gävleborg att
upplösa kommunalförbundet Region Gävleborg per 2014-12-31.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att under förutsättning
av riksdagens godkännande, gemensamt med de övriga kommunerna i
Gävleborgs län och Landstinget Gävleborg ställa sig bakom en
begäran från Region Gävleborg till regeringen om att
samverkansorganet befrias från sina uppgifter i samband med att lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) träder i kraft för
Gävleborgs del fr.o.m. 1 januari 2015. Uppdra till Region Gävleborg att
upplösa kommunalförbundet Region Gävleborg per 2014-12-31
(arbetsutskottets protokoll § 59/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
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FORTS. ÄRENDE 8

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Under förutsättning av riksdagens godkännande, gemensamt med
de övriga kommunerna i Gävleborgs län och Landstinget
Gävleborg ställa sig bakom en begäran från Region Gävleborg till
regeringen om att samverkansorganet befrias från sina uppgifter i
samband med att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(2010:630) träder i kraft för Gävleborgs del fr.o.m. 1 januari 2015.
2. Uppdra till Region Gävleborg att upplösa kommunalförbundet
Region Gävleborg per 2014-12-31.

ÄRENDE 9
Begäran om kommunal borgen för Hälsingeutbildningar ek. för.
Hälsingeutbildningar ekonomisk förening bedriver gemensamma
projekt med vuxenutbildningsenheterna i varje kommun i Hälsingland,
där kommunerna får intäkter från Hutb som sedan söker medel från
EU:s utvecklingsfonder och region Gävleborg.
Detta förfarande leder till likviditetsbrist i föreningen, då kostnaderna
måste vara betalda innan medel kan betalas till Hutb för sökta projekt.
För att hantera detta har kommunerna i Hälsingland solidariskt delat ett
borgensåtagande enligt beslut i Hudiksvalls kommunfullmäktige,
§ 76/2009. Beslutet var giltigt till utgången av 2012, varför en förnyelse
av besluten behöver ske. Det ursprungliga borgensåtagandet var på
8 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2013-06-24.
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FORTS. ÄRENDE 9
2. Ledningsutskottet föreslår att Nordanstigs kommun gentemot
Hudiksvalls kommun tecknar underborgen avseende
rörelsekrediten till Hälsingeutbildningars ekonomiska förening (3
miljoner kr) enligt Hälsingerådets fördelningsmall under
förutsättning att alla kommuner beslutar om sin del av underborgen
enligt förslaget. Kommunernas borgensåtagande mot föreningen
sträcker sig till den 31 december 2014, samt att föreningens
räntekostnader, vid utnyttjande av krediten, skall belasta respektive
kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets
fördelningsmall. Upphäva tidigare beslut Kf § 76/2009
(ledningsutskottets protokoll § 23/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Nordanstigs kommun gentemot Hudiksvalls kommun tecknar
underborgen avseende rörelsekrediten till Hälsingeutbildningars
ekonomiska förening (3 miljoner kr) enligt Hälsingerådets
fördelningsmall under förutsättning att alla kommuner beslutar om
sin del av underborgen enligt förslaget.
2. Kommunernas borgensåtagande mot föreningen sträcker sig till
den 31 december 2014, samt att föreningens räntekostnader, vid
utnyttjande av krediten, skall belasta respektive kommuns
vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmall.
3. Upphäva tidigare beslut Kf § 76/2009.

ÄRENDE 10
Förslag till Oljeskyddsplan för Nordanstigs och Hudiksvalls
kommuner.
Norrhälsinge räddningstjänst har utarbetat ett förslag till gemensam
oljeskyddsplan för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner och planen
omfattar oljeutsläpp till havs. Utsläpp från land regleras inte i denna
plan då sanering ska bekostas av orsakande företag.
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FORTS. ÄRENDE 10
Planen beskriver bl a räddningsinsats, miljö- och hälsoskydd,
saneringsinsats. Planen reglerar också ansvarsförhållanden mellan
olika aktörer såsom Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, Räddningstjänsten, Miljökontoret, kommunernas
tekniska avdelning med flera.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att fullmäktige beslutar anta
Oljeskyddsplanen för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner (Mats
Widoffs tjänsteutlåtande 2013-09-05).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Petra Modée (V) yrkar återremiss för ett inledande tillägg i planen en
definition av olja.
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 därefter proposition på Stig Engs bifallsyrkande
och finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta Oljeskyddsplan för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.

ÄRENDE 11
Komplettering ansökningsavgifter, alkoholserveringstillstånd
I november 2011 antog kommunfullmäktige nya taxor för ansökningar
om serveringstillstånd.
Det har visat sig att fler former av taxor behövs för
serveringstillstånden.
Eftersom Nordanstigs kommun har samma taxor och avgifter gällande
serveringstillstånd som Hudiksvalls kommun samt att Hudiksvalls
kommun handlägger Nordanstigs kommuns serveringstillståndsansökningar, föreslås att de kompletterande taxorna är de samma som
Hudiksvalls kommuns taxor.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2013-09-18

11 (18)

FORTS. ÄRENDE 11
Beslutsunderlag
1. Individ- och familjeomsorgens förslag till kompletteringar av
ansökningsavgifter (Britt Sjöbergs tjänsteutlåtande 2013-07-25).
2. Omsorgsutskottets protokoll § 10/2013.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande kompletteringar gällande ansökningsavgifter för
alkoholserveringstillstånd:
Ansökningsavgifter
Stadigvarande cateringtillstånd inkl
kunskapsprov

Avgift i kr
9 200

Stadigvarande tillstånd för gemensamt
serveringsutrymme

4 000

Särskilt tillstånd för provsmakning vid
tillverkningsställe inkl kunskapsprov

8 000

Tillfälligt utvidgat tillstånd/utökad serveringstid

2 500

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid
arrangemang inkl kunskapsprov

4 500

Tillfälligt utökat serveringstillstånd till
slutet sällskap

1 000

Tillfälligt paustillstånd. Vid arrangemang
som sträcker sig över fler dagar tillkommer
300 kr/ytterligare dag

3 500

Anmälan av serveringslokal vid
cateringtillstånd
Kunskapsprov inkl två omskrivningar/person

500
1 500
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ÄRENDE 12
Bredbandsstrategi för Nordanstigs kommun.
En bredbandsstrategi för Gävleborgs län har utarbetats och nu pågår
arbetet med att utarbeta förslag till lokala bredbandstrategier för länets
kommuner.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till
bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020 gällande Nordanstigs
kommun. Avsätta 1,5 mkr årligen 2014-2020 för bredbandsutbyggnad i
kommunen under förutsättning av beviljade statsbidrag. Uppdra till
förvaltningen att tillsätta en referensgrupp (ledningsutskottets protokoll
§ 26/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta förslag till bredbandsstrategi för Gävleborgs län 2012-2020
gällande Nordanstigs kommun.
2. Avsätta 1,5 mkr årligen 2014-2020 för bredbandsutbyggnad i
kommunen under förutsättning av beviljade statsbidrag.
3. Uppdra till förvaltningen att tillsätta en referensgrupp.

ÄRENDE 13
Årsredovisning 2012 för Nordanstigs Ekoteknik KB.
Nordanstigs Ekoteknik KB har kommit in med en årsredovisning för
2012.
Bolaget visar ett nollresultat.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att årsredovisningen godkänns.
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FORTS. ÄRENDE 13
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2012 för Nordanstigs Ekoteknik KB.

ÄRENDE 14
Årsredovisning 2012 för Bergsjö Närvärme KB.
Bergsjö Närvärme KB har kommit in med en årsredovisning för 2012.
Bolaget visar ett negativt resultat med 306 tkr.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att årsredovisningen godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2012 för Bergsjö Närvärme KB.

ÄRENDE 15
Årsredovisning 2012 för Inköp Gävleborg.
Inköp Gävleborg har inkommit med årsredovisning för 2012.
Inköp Gävleborg visar ett positivt resultat med 270 tkr.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2012 för Inköp Gävleborg (ledningsutskottets protokoll § 20/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
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FORTS. ÄRENDE 15
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2012 för Inköp Gävleborg.

ÄRENDE 16
Årsredovisning 2012 för Region Gävleborg.
Region Gävleborg har inkommit med årsredovisning för 2012
Region Gävleborg visar ett negativt resultat med 920 tkr.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2012 för Region Gävleborg (ledningsutskottets protokoll § 21/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2012 för Region Gävleborg.

ÄRENDE 17
Motion om ändring av det tematiska tillägget för vindkraft.
Sven-Åke Eriksson (C) har lämnat en motion där han föreslår att
översiktsplanen ändras, så att begränsning av höjden vid byggande av
vindkraftverk tas bort så att de tekniska framstegen kan utnyttjas.
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FORTS. ÄRENDE 17
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 34/2013).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktigebeslutar bifalla motionen
vilket innebär att översiktsplanen ändras, så att begränsning av
höjden vid byggande av vindkraftverk tas bort. Motionen är därmed
besvarad (ledningsutskottets protokoll § 19/2013).
Yrkanden
Per-Ola Wadin (FP) yrkar avslag på motionen.
Stig Eng (C) yrkar att motionens intensioner inarbetas i vindkraftplanen
i samband med den kommunövergripande översynen av
översiktsplanen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per-Ola Wadins och Stig Engs
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Uppdra till kommunstyrelsen att inarbeta motionens intensioner i
vindkraftplanen i samband med den kommunövergripande
översynen av översiktsplanen.
2. Motionen är därmed besvarad.
Jäv
Per-Åke Kardell (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 18
Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Petra Modée (V) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd och som ersättare i
styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB.
Fullmäktige har att godkänna Petra Modées avsägelse samt välja ny
ledamot Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd och ny ersättare i
styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB.
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ÄRENDE 19
Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Angelica Norman (C) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i
Överförmyndarnämnden Mitt.
Fullmäktige har att godkänna Angelica Normans avsägelse samt välja
ny ledamot till Överförmyndarnämnden Mitt.

ÄRENDE 20
Avsägelse från politiskt uppdrag.
Jörgen Myhrman (V) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i
fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna Jörgen Myhrmans avsägelse samt hos
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för vänsterpartiet för
återstoden av mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 21
Redovisning av inkomna motioner.
Följande motioner har inkommit:
Motion om kommunalt stödsparande.
Petra Modée (V) föreslår att fullmäktige beslutar att kommunen utreder
hur en landsbygdsutvecklingsfond skulle kunna se ut i Nordanstig samt
att kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en
landsbygdsutvecklingsfond.
Motion om klimatbudget.
Petra Modée (V) föreslår att fullmäktige beslutar att kommunen utreder
införandet av en kommunal klimatbudget, med åtföljande bokslut,
baserat på de klimatpolitiska målen samt de regionala/lokala
miljömålen samt att Nordanstigs kommun inför en sådan klimatbudget
utifrån utredningens förslag.
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ÄRENDE 22
Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgsutskottet rapporterar enligt Socialtjänstlagen (SoL) enligt
följande:
1. Kvartalsrapport till Socialstyrelsen, 16 kap 16 f § SoL, ej
verkställda beslut, individ- och familjeomsorg:
För kvartal 1/2013:
- Tre gynnande beslut KONTAKTFAMILJ för barn som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För samtliga
beror detta på resursbrist, dvs att lämplig
personal/uppdragstagare saknas.
- Tre avbrott i verkställighet KONTAKTFAMILJ för barn som inte
verkställts inom tre månader; för samtliga beror detta på
resursbrist, dvs att lämplig personal/uppdragstagare saknas.
- Ett avbrott i verkställighet KONTAKTPERSON för vuxen som
inte verkställts inom tre månader. Orsak är resursbrist, dvs att
lämplig personal/uppdragstagare saknas. .
- Inget icke verkställts beslut som verkställts.
- Ett verkställt beslut KONTAKTFAMILJ som tidigare haft avbrott
i verkställighet.
2. Kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
gällande 16 kap 16 f § SoL, ej verkställda beslut, individ- och
familjeomsorg:
För kvartal 2/2013:
- Fyra gynnande beslut KONTAKTFAMILJ för barn som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För samtliga
beror detta på resursbrist, dvs att lämplig uppdragstagare
saknas.
- Två icke verkställda beslut KONTAKTFAMILJ för barn har
verkställts, dvs lämpliga uppdragstagare har förordnats som
kontaktfamilj.
- Ett avslutat beslut KONTAKTPERSON för vuxen som haft
avbrott i verkställighet (klienten har själv tackat nej till fortsatt
bistånd).
3. Kvartalsrapport till Socialstyrelsen, ej verkställa beslut, gällande
SoL äldreomsorg, SoL omsorg om funktionshindrare (OF), SoL
IFO och LSS OF.
För kvartal 1/2013:
Två ärenden rörande SoL äldreomsorg.
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FORTS. ÄRENDE 22
4. Kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ej
verkställda beslut, gällnade SoL äldreomsorg, SoL omsorg om
personer med funktionsnedsättning (OF), SoL IFO och LSS OF.
För kvartal 2/2013:
Två ärenden rörande SoL äldreomsorg.
Beslutsunderlag
Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
kvartalsrapporterna 1/2013 och 2/2013 till Socialstyrelsen och
Inspektionen för vård och omsorg gällande ej verkställda beslut
(omsorgsutskottets protokoll § 12/2013).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapporterna 1/2013 och 2/2013 till Socialstyrelsen
och Inspektionen för vård och omsorg gällande ej verkställda beslut.

ÄRENDE 23
Delgivning.
Revisionen har utarbetat en Arbetsordning för Nordanstigs revisorer.
Förslag till beslut
Lägga delgivningen till handlingarna.

