NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 15 november 2010 kl. 18:00.

1.

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

2.

Jämställd medborgare – hur då?

3.

Val av fullmäktiges presidium.

4.

Parlamentariska kommitténs utvärdering av
omorganisationen.

5.

Skattesats 2011.

6.

Budget 2011-2013, investeringar 2011.

7.

Tematiskt tillägg för vindkraft i Översiktsplan 2004.

8.

Samverkansavtal och reglemente för
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.

9.

Begäran om utökad budgetram 2010 omsorgs- och
lärandenämnden.

10.

Val av valberedningsnämnd.

11.

Avskaffande av fjärrlåneavgift.

12.

Motion om parboende för äldre.

13.

Motion om trygghetsboende för äldre.

14.

Redovisning av ej avslutade motioner.

15.

Delgivning.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
I samband med fullmäktiges sammanträde 15 november 2010
kommer val av ombud till Sveriges kommuner och landstings
kongress att genomföras.
Information och handlingar kommer i separat utskick.

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Stig Eng
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Sarah Faxby Bjerner (MP) och Barbro HögströmLarsson (C).

ÄRENDE 2
Jämställd medborgarservice – hur då?
Information från Jämresursen Region Gävleborg.

ÄRENDE 3
Val av fullmäktiges presidium.
Fullmäktige ska välja en ordförande, förste vice ordförande och andre
vice ordförande i fullmäktige för mandatperioden 1 november 2010 till
31 oktober 2014.

ÄRENDE 4
Parlamentariska kommitténs utvärdering av omorganisationen.
I samband med att kommunfullmäktige år 2009 beslutade om ny
förvaltningsorganisation och ny politisk organisation beslutades även
att organisationen skulle utvärderas efter ett år.
Kommunstyrelsen beslutade enligt § 162/2009 att tillsätta en
parlamentarisk kommitté för att utvärdera den nya organisationen samt
överväga eventuella förändringar inför en ny mandatperiod.
Kommunchef Kerstin Oremark har tidigare föredragit kommitténs
arbete och förslag till förändringar.
Beslutsunderlag
1. Parlamentariska kommitténs rapport över utvärdering av
omorganisation 2010-08-18.
2. Arbetsutskottet beslutar överlämna rapporten till kommunstyrelsen
för ställningstagande (arbetsutskottets protokoll § 130/2010).
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FORTS. ÄRENDE 4
3. Kommunstyrelsen beslutar att rapportens förslag till förändringar i
organisationen behandlas på kommunstyrelsens nästa
sammanträde. Uppdra till kommunchefen att utarbeta en plan för
kommunens IT-verksamhet (kommunstyrelsens protokoll
§ 167/2010).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att
arbetsutskottet får en utökad delegation,
Trafikfrågorna behålls i nuvarande organisation med tillägget att en
representant från kommunstyrelsen ska ingå i omsorgs- och
lärandenämndens trafikberedning,
Personalkontoret placeras under kommunstyrelsen,
Gymnasiefrågorna kvar under utbildnings- och kulturnämnden.
Monica Olsson (S) yrkar tillägga att uppdraget om utvärdering av
sammanslagning och BRÅ- och folkhälsoråden genomförs under 2011.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Monica Olssons yrkanden
och finner dem antagna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Arbeta för en förbättrad helhetssyn i kommunkoncernen.
2. Genomföra översyn av delegation till förvaltning och arbetsutskott.
Ärendehanteringen ska ses över. Detta för att förtydliga
kommunstyrelsens långsiktigt strategiska, styrande, uppföljande
och utvärderande roll.
3. Klaragöra rollfördelningen mellan förtroendevalda och tjänstemän.
Förtydligande och renodling bör göras liksom utökat arbete för en
större öppenhet och utveckling av demokratin.
4. Planberedningen upphör - ersätts av utvecklingsutskott.
5. Utreda uppdrag, mandat och arbetsform för Styrgruppen
Nordanstigs Utveckling.
6. Utreda förutsättningarna för ytterligare utskott. Uppdelning kan
göras på t ex: Allmänt utskott, personalutskott, utvecklingsutskott
samt utskott för mål- och budgetprocessen. Utredning med
konsekvensanalys behöver genomföras.
7. Två representanter från kommunstyrelsen ska ingå i omsorgs- och
lärandenämndens trafikberedning för strategisk planering.
8. BRÅ- och folkhälsorådets sammanslagning ska utvärderas under
2011.
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Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Personalkontoret placeras under kommunstyrelsen inom
kommunstyrelseförvaltningen.
2. Uppmuntra till tillfälliga beredningar under fullmäktige.
3. Kommunstyrelsen bör fortsätta sitt arbete med att renodla
kommunstyrelsens långsiktigt strategiska, styrande, uppföljande
och utvärderande roll.
4. I övrigt godkänna den parlamentariska kommitténs rapport.

ÄRENDE 5
Skattesats 2011.
Skattesatsen för nästkommande år ska fastställas av
kommunfullmäktige senast under november månad året innan.
Nuvarande skattesats för 2010 är 22:40 kronor per skattekrona.
Arbetsutskottet enas om att föreslå oförändrad skattesats för 2011.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar fastställa skattesatsen
för 2011 till 22:40 kronor per skattekrona, dvs oförändrad
(arbetsutskottets protokoll § 141/2010).
Yrkanden
Ulf Lövgren (S) yrkar att skattesatsen höjs med 10 öre per skattekrona.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulf Lövgrens yrkande och
arbetsutskottets förslag och finner arbetsutskottets förslag antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa skattesatsen för 2011 till 22:40 kronor per skattekrona, dvs
oförändrad.
Reservation
Ulf Lövgren (S) och Katarina Bylin (S) reserverar sig mot beslutet.
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ÄRENDE 6
Budget 2011-2013, investeringar 2011.
Fullmäktige har fastställt nämndernas budgetramar och fastställt
fullmäktiges mål för 2011.
Budgetramarna fördelades enligt följande:
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturnämnden
Omsorgs- och lärandenämnden

31 112
122 758
269 930

Kommunstyrelsen, omsorgs- och lärandenämnden och utbildnings- och
kulturnämnden har beslutat om sina respektive nämndsbudgetar för
2011.
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige ökar nämndens
budgetram med minst 10 mkr för 2011.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson har i arbetsutskottet föredragit
ökade kostnader som framkommit efter sedan kommunstyrelsen och
nämnderna behandlat sina respektive budgetar bestående av 120 tkr
inom Norrhälsinge räddningstjänst, 300 tkr i ökat
förtroendemannaarvode samt 1,8 mkr hyreskostnader inom
utbildnings- och kulturnämnden.
Vid dagens sammanträde föreslår Margareta Tamm Persson att
hyreskostnaderna på 1,8 mkr kvarstår inom utbildnings- och
kulturnämnden samt att kapitalkostnaden i programpunkten för vägar
justeras med 1,2 mkr.
Nytt resultat för 2011 presenteras med -7 999 tkr.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar uppmana förvaltningarna att fortsätta
arbetet med att utarbeta ett förslag till budget 2011 inom de ramar
som fullmäktige tilldelat respektive nämnd. Budgeten kan
kompletteras med en plan för kostnadsreduceringar under året för
att klara den givna budgetramen. Beräkna utifrån en
investeringsbudget på 13 110 tkr för 2011. Affärsdrivande
verksamheter, renhållning 3 mkr (arbetsutskottets protokoll
§ 140/2010).
2. Utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 76/2010.
3. Omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 130/2010.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 178/2010.
5. Arbetsutskottets protokoll § 142/2010.
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Yrkanden
Håkan Larsson (M) yrkar att budgeten ska vara i balans.
Stig Eng (C) yrkar att kostnadsreduceringar motsvarande 16 mkr ska
genomföras under åren 2011-2012.
Sven-Erik Sjölund (S) yrkar att 400 tkr flyttas från kommunstyrelsens
utvecklingsmedel till utbildnings- och kulturnämndens föreningsbidrag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag till
kommunstyrelsen punkterna 1-2 och finner dem antagna.
Punkt 3 utgår.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag punkterna
4-5 och finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag punkten 7
och finner den antagen. Sista meningen styrks.
Ordföranden ställer därefter proposition på ekonomichef Margareta
Tamm Perssons förslag punkterna 1-16.
Punkterna 1-2 bifalles.
Punkt 3 bifalles efter justerat resultat till -7 999 tkr.
Punkt 4 Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölund yrkande
att 400 tkr flyttas från kommunstyrelsens utvecklingsmedel till
utbildnings- och kulturnämndens föreningsbidrag och finner det
antaget.
Punkterna 5-7 bifalles efter justering.
Punkterna 8-16 bifalles.
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons (M) yrkande om en
budget i balans och finner det ej antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till förvaltningen att uppta förhandlingar med Nordanstig
Bostäder AB om hyressättning av kommunens fastigheter.
2. Säga upp avtalet med Bokningscentralen från och med
1 januari 2012.
3. Beräkna budget 2011 utifrån att utrymmet för Särskild avtalspension
minskas med 500 tkr samt att kommunen begär aktieutdelning hos
Nordanstigs Bostäder AB med 750 tkr. Kommunstyrelsens
utvecklingsmedel ändras till 2,1 mkr. 400 tkr flyttas till utbildningsoch kulturnämndens föreningsbidrag.
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FORTS. ÄRENDE 6
4. Uppdra till kommunchef Kerstin Oremark att genomföra en översyn
av kommunens ledning och styrning i jämförelse med andra
kommuner.
5. Genomföra en översyn av omsorgs- och lärandenämndens
verksamheter och arbetssätt för att minska nämndens kostnader.
Översynen ska inkludera behov och användning av IT-verktyg.
Uppdra till ledningsgruppen att lämna förslag till direktiv för
översynen.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta att beräkningsgrunden för 2011 – 2013 års skatteintäkter och
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal
1 november 2010
9 598 personer
1 november 2011
9 525 personer
1 november 2012
9 460 personer
2. Anta följande taxor
2.1 Fastställa taxan vid uthyrning av motorvärmare på kommunens
pendlarparkeringar till 80 kr/mån exkl. moms fr. o. m. 1 januari
2011.
2.2 När- och Fjärrvärmetaxan höjs på den rörliga delen till 485 kr
exklusive moms/ MWh för villor och 640 kr exklusive moms / MWh
för övriga fastigheter fr. o. m. 1 januari 2011.
3. Anta fullmäktiges finansiella mål
3.1 Resultatet för år 2011 budgeteras till -7 999 tkr.
3.2 Investeringsvolymen ska vara minst i samma nivå som
avskrivningarna.
3.3 Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30%.
3.4 Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna
skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
3.5 Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.
3.6 Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.
4. Förutom nämndernas tilldelning budgetera 2 100 tkr till
kommunstyrelsen som förenings- och utvecklingsmedel.
5. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt
sid 18 i Budget 2011 och verksamhetsplaner 2012-2013. Det
innebär 49 580 tkr i nettokostnader inklusive kapitalkostnader för år
2011.
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FORTS. ÄRENDE 6
6. Tilldela utbildnings- och kulturnämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid 18 i Budget 2011 och verksamhetsplaner
2012-2013. Det innebär 123 743 tkr i nettokostnader inklusive
kapitalkostnader för år 2011.
7. Tilldela omsorgs- och lärandenämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid 18 i Budget 2011 och verksamhetsplaner
2012-2013. Det innebär 284 334 tkr i nettokostnader inklusive
kapitalkostnader för år 2011.
8. Anta verksamhetsplan 2012 nettokostnader inkl kapitalkostnader
enligt sid 18 i Budget 2011 och verksamhetsplaner 2012-2013.
Kommunstyrelsen
46 819 tkr
Utbildning & Kultur
129 007 tkr
Omsorg & Lärande
284 397 tkr
9. Anta verksamhetsplan 2013 nettokostnader inkl kapitalkostnader
enligt sid 18 i Budget 2011 och verksamhetsplaner 2012-2013.
Kommunstyrelsen
48 419 tkr
Utbildning & Kultur
131 458 tkr
Omsorg & Lärande
289 962 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 ansvarstilldelningen i Budget 2011 och verksamhetsplaner
2012-2013.
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. Anta investeringsutrymme för 2011 – 2013.
2011
13 110 tkr
2012
11 000 tkr
2013
11 000 tkr
13. Anta investeringsutrymme för 2011 – 2013 för affärsdrivande
verksamheten Renhållning.
2011
3 000 tkr
2012
1 000 tkr
2013
0 tkr
Resurser till dessa investeringar inom verksamheten Renhållning
kan tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut
avseende upplåning till kommunfullmäktige.
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FORTS. ÄRENDE 6
14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fördela 2011 års
investeringsbudget på specifika projekt. Dessa projekt kräver
aktualisering som särskilt ärende med bifogade investeringskalkyler
inför beslut i kommunstyrelsen.
15. I övrigt anta förslag till Budget 2011 och verksamhetsplaner 20122013.
16. Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta en plan för att sänka
kostnaderna med 16 000 tkr under 2011-2012.
Reservation
Håkan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet att inte föreslå en
budget i balans.

ÄRENDE 7
Tematiskt tillägg för vindkraft i Översiktsplan 2004.
Riksdagen föreslår i sin proposition ”En sammanhållen klimat- och
energipolitik” (2008/09:163) att en nationell planeringsram för vindkraft
fastställs till motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år
2020 varav 20 TWh till lands och 10 TWh till havs.
Detta innebär att Sverige kommer att producera ett överskott av el som
är avsett att säljas till främst den europeiska marknaden.
För den fysiska planeringen innebär planeringsramen att
planeringsberedskap skapas i de kommunala översiktsplanerna genom
att kommunerna identifierar och lägger fast lämpliga områden för
vindkraft.
Planens syfte är att ange förutsättningarna för en framtida strukturerad
utbyggnad av vindkraften i Nordanstigs kommun.
Ambitionen är också att planen ska ge en så bra analys av
förutsättningar och motstående intressen att arbetet med
tillståndsgivningen kan underlättas.
Ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen har utarbetats.
Förslaget till har varit ute för samråd i två omgångar och utställning
under våren 2010.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet och redogör för de
yttranden som inkommit under utställningstiden.
Kommunchef Kerstin Oremark informerar om ansökan om tillstånd för
uppförande av vindkraftverk som inkommit från Eolus Vind AB.
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FORTS. ÄRENDE 7
Ett delbeslut i processen (ks § 3/2010) är överklagat och dom har ännu
inte meddelats.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutade att tillägget till översiktsplan 2004 ställs
ut för samråd efter att en del mindre korrigeringar gjorts
(kommunstyrelsens protokoll § 124/2009).
2. Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjer för utställningsförslaget ska
vara begränsad utbyggnad med vissa tillägg. Minska de prioriterade
områdena i Hassela för att i stället utöka med två nya områden,
Ulvberget i Gnarp och Månberget i Jättendal. Ställa ut förslaget på
nytt samråd. Höjden på vindkraftverken ska regleras och de får inte
byggas närmare än 1,5 km från fast boende (kommunstyrelsens
protokoll § 172/2009).
3. Kommunstyrelsen beslutat ställa ut förslaget för nytt samråd under
tiden 6 november – 7 december 2009 (kommunstyrelsens protokoll
§ 186/2009).
4. Vindkraft i Nordanstigs kommun, Tillägg till Översiktsplan 2004,
Bearbetad samrådshandling 2009-10-29.
5. Kommunstyrelsen beslutar utöka området för Månberget i Jättendal
med 300 meter under förutsättning att ljudnivån vid husvägg för
bostäder inte överstiger 35 dBA. Högsta höjd för vindkraftverken,
150 meter, ska även gälla för Månberget.
Tillföra följande till förslaget angående Återföringsmedel:
Vid alla vindkraftutbyggnader i kommunen ska återföringsmedel
utbetalas årligen. Denna ska utgöra minst en procent av
bruttovärdet av producerad el. Pengarna ska användas för
utvecklingsändamål i de bygder där vindkraftverken placeras.
Aktörer på den lokala nivån ska alltid erbjudas möjligheten att köpa
in sig i vindkraftanläggningarna. Minst 10 % av kapaciteten bör
erbjudas till lokala intressenter.
Ett utställningsförslag utarbetas utifrån samrådsmaterialet och
kommunstyrelsens ställningstagande vid dagens sammanträde
(kommunstyrelsens protokoll § 3/2010).
6. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till tematiskt
tillägg för vindkraft i Översiktsplan 2004 (arbetsutskottets protokoll
§ 144/2010).
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Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar att området Ulvberget tas bort från tillägget.
Sven-Erik Sjölund (S) yrkar i första hand att ärendet inte ska behandlas
innan dom har lämnats i överklagat ärende om jäv (ks § 3/2010). I
andra hand yrkar Sven-Erik Sjölund att tillägget endast ska medge
byggnation av vindkraftverk i områdena Vesåsen, Månberget,
Mörkåsen samt Högtuppen.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller avvakta dom i överklagat ärende och finner att
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Monica
Olssons yrkande och finner arbetsutskottets förslag antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen antar följande
propositionsordning:
Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar Ja.
Den som stöder Monica Olssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster för arbetsutskottets förslag mot sex Nej-röster för
Monica Olssons yrkande antar kommunstyrelsen arbetsutskottets
förslag (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och SvenErik Sjölunds yrkande och finner arbetsutskottets förslag antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen antar följande
propositionsordning:
Den som stöder arbetsutskottets förslag röstar Ja.
Den som stöder Sven-Erik Sjölunds yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster för arbetsutskottets förslag mot fem Nej-röster för
Sven-Erik Sjölunds yrkande antar kommunstyrelsen arbetsutskottets
förslag. En ledamot avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
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Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till tematiskt tillägg för vindkraft i Översiktsplan 2004.
Reservation
Sven-Erik Sjölund (S) reserverar sig mot beslutet att ärendet avgörs vid
dagens sammanträde.
Monica Olsson (S), Sven-Erik Sjölund (S), Katarina Bylin (S), BengtOla Olsson (S) och Stig Jonsson (S) reserverar mot beslutet.

ÄRENDE 8
Samverkansavtal och reglemente för Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.
Avtalet mellan Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner om miljö- och
räddningsfrågor genomgår en översyn. I översynen ingår bland annat
kostnadsfördelningen, naturvårdsfrågor, säkerhetsarbetet och tillsyn
över brandfarliga och explosiva varor.
Ett förslag till förändringar av samverkansavtalet och reglementet för
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har utarbetats.
Beslutsunderlag
1. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar bifalla
förslaget till förändringar av samverkansavtal och reglemente samt
föreslår kommunfullmäktige i Hudiksvall och Nordanstig att
fastställa förslaget till nytt samverkansavtal och reglemente
(norrhälsinglans miljö- och räddningsnämnd).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
förändringar av samverkansavtal och reglemente för norrhälsinge
miljö- och räddningsnämnd (arbetsutskottets protokoll § 155/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till förändringar av samverkansavtal och reglemente för
norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd.
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ÄRENDE 9
Begäran om utökad budgetram 2010 omsorgs- och
lärandenämnden.
Omsorgs- och lärandenämnden har i delårsbokslutet per 30 juni 2010
redovisat ett prognostiserat resultat på helår med -12 mkr.
Omsorgs- och lärandenämnden beslutade i § 129010-09-22 att äska
utökad budgetram för 2010 med 10 mkr.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden ser det inte som möjligt att vida
åtgärder som sänker kostnaden med ca 12 mkr detta år och äskar
därmed hos fullmäktige utökad budgetram för 2010 med 10 mkr
(omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 129/2010).
2. Kommunchef Kerstin Oremark och ekonomichef Margareta Tamm
Persson föreslår att kommunstyrelsen avslår omsorgs- och
lärandenämndens äskande om utökad budgetram 2010 samt att
nämnden får i uppdrag att presentera åtgärder för att sänka
nämndens kostnader långsiktigt med 10 mkr (Kerstin Oremarks och
Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2010-10-11).
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå omsorgs- och
lärandenämndens äskande om utökad budgetram 2010. Uppdra till
omsorgs- och lärandenämnden att presentera åtgärder för att sänka
nämndens kostnader långsiktigt med 10 mkr (arbetsutskottets
protokoll § 154/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå omsorgs- och lärandenämndens äskande om utökad
budgetram 2010.
2. Uppdra till omsorgs- och lärandenämnden att presentera åtgärder
för att sänka nämndens kostnader långsiktigt med 10 mkr.

ÄRENDE 10
Val av valberedningsnämnd.
Fullmäktige ska utse nio ledamöter och nio ersättare till
valberedningsnämnden för mandatperioden 1 november 2010 till
31 oktober 2014.
Alla partier i fullmäktige har rätt till en plats.
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ÄRENDE 11
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 12
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).
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FORTS. ÄRENDE 12
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 13
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).
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).
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FORTS. ÄRENDE 13
Kommunstyrelsens beslut
Förvaltningarna ska i sitt arbete med långsiktig lokalförsörjningsplan
och framtida äldreomsorgsstruktur 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 14
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 15
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.

