NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 29 april 2013 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Årsredovisning 2012 för Nordanstig Vatten AB.

4.

Årsredovisning 2012 för Nordanstigs Bostäder AB.

5.

Årsredovisning 2012 för Nordanstigs
Fjärrvärme AB.

6.

Årsredovisning 2012 för Nordanstigs
Fastighets AB.

7.

Årsredovisning 2012 för Fiberstaden AB.

8.

Årsredovisning 2012 för Nordanstigs kommun.

9.

Utbildningssamverkan i Hälsingland.

10.

Överföring av investeringsbudet 2012 till 2013.

11.

Remiss: Tillstånd för vindkraftanläggning
Norrhälsinge vindkraftpark.

12.

Interpellation om Nordanstigs Bostäders
bostadsbestånd och vakansgrader i Hassela.

13.

Förslag reviderad Arbetsordning för fullmäktige.

14.

Motion om kommunal städdag.

15.

Redovisning av ej avslutade motioner.

16.

Nyval av politiskt uppdrag, Ann-Catrine Åsåker (C).

17.

Avsägelse från politiskt uppdrag samt nyval, SvenÅke Eriksson (C).

18.

Avsägelse från politiskt uppdrag samt nyval, Maria
Vehkapuro (S).

19.

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.

20.

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.

21.

Delgivningar.

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: Katarina Bylin (S) och Aina Lööv (SD).

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
Årsredovisning 2012 för Nordanstig Vatten AB.
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har lämnat årsredovisning för
verksamhetsåret 2012.
Nordanstig Vatten AB visar ett nollresultat.
Ordföranden i Nordanstig Vatten AB Sven-Åke Eriksson (C) föredrar
årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning 2012
för Nordanstig Vatten AB (arbetsutskottets protokoll § 31/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2012 för Nordanstig Vatten AB.
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ÄRENDE 4
Årsredovisning 2012 för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har lämnat årsredovisning för
verksamhetsåret 2012.
Bolaget visar ett positivt resultat med 2,4 mkr.
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 Nordanstigs Bostäder AB.

ÄRENDE 5
Årsredovisning 2012 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har lämnat årsredovisning för
verksamhetsåret 2012.
Bolaget visar ett positivt resultat med 1 000 kronor.
Yrkanden
Per-Åke Kardell (C) yrkar att årsredovisningen godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per-Åke Kardells yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2012 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
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ÄRENDE 6
Årsredovisning 2012 för Nordanstigs Fastighets AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har lämnat årsredovisning för
verksamhetsåret 2012.
Bolaget visar ett positivt resultat med 50 tkr.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar att årsredovisningen godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2012 för Nordanstigs Fastighets AB.

ÄRENDE 7
Årsredovisning 2012 för Fiberstaden AB.
Styrelsen för Fiberstaden AB har lämnat årsredovisning för
verksamhetsåret 2012.
Bolaget visar ett positivt resultat med 50 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 Fiberstaden AB.
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ÄRENDE 8
Årsredovisning 2012 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret lämnar en rapport om preliminär årsredovisning 2012
för Nordanstigs kommun.
Ekonom Marianne Unborg föredrar ärendet samt redovisar
måluppfyllelsen på fullmäktiges ekonomiska mål och verksamhetsmål.
Kommunen visar ett positivt resultat med 11 mkr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning 2012
för Nordanstigs kommun (arbetsutskottets protokoll § 30/2013).
Revisionens förslag
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse
och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ samt tillstyrker att
kommunens årsredovisning för 2012 godkänns.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2012 för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 9
Utbildningssamverkan i Hälsingland.
Hälsingerådet har återupptagit diskussionen om en fördjupad
samverkan inom gymnasie- och vuxenutbildning i Hälsingland.
Syftet är att skapa en gymnasie-/vuxenutbildning i landskapet som är
attraktiv för de studerande och stärker kommunernas konkurrenskraft
och ekonomi.
Formen för samarbetet föreslås genom ett gemensamt
kommunalförbund, Hälsinglands utbildningsförbund, mellan
Hälsinglands kommuner.
Målet är att samarbetet mellan Hälsinglands kommuner utvecklas inom
verksamhetsområdet och att kommunerna tillsammans når bättre
resultat än vad var och en gör för sig.
Verksamhetschef Ronny Spångberg föredrar ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 9
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige ställer sig
bakom viljeinriktningen (omsorgs- och lärandenämndens protokoll
§ 16/2013).
2. Kommunchef Tommy Staaf föreslår att fullmäktige beslutar att
Nordanstigs kommun har avsikten att medverka i bildandet av ett
nytt kommunalförbund, Hälsinglands utbildningsförbund. Syftet är
att kommunen efter bildandet överlåter kommunens gymnasie/vuxenutbildning till kommunalförbundet (Tommy Staafs
tjänsteutlåtande 2013-03-04).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Nordanstigs kommun har avsikten att medverka i bildandet av ett nytt
kommunalförbund, Hälsinglands utbildningsförbund. Syftet är att
kommunen efter bildandet överlåter kommunens gymnasie/vuxenutbildning till kommunalförbundet.
Detta innebär att:


De kommuner som önskar medverka i bildandet av
kommunalförbundet meddelar detta till Hälsingerådet senast under
mars 2013.



Deltagande kommuner tillsätter en projektledningsgrupp för
genomförande av organisationsförändringen och utser styrgrupp
med två förtroendevalda från varje kommun.



Till kommuncheferna i deltagande kommuner uppdras att bemanna
projektet. Uppdraget redovisas senast 2014-03-31.



Deltagande kommuner är beredda att ta ett kostnadsansvar för det
planeringsarbete som krävs för genomförandet.



I samband med att kommunalförbundets verksamhet startar upphör
HälsingeUtbildning ekonomisk förenings verksamhet. Föreningens
verksamhet övertas av kommunalförbundet.
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FORTS. ÄRENDE 9


Kommuner som överlämnar sin gymnasie/vuxenutbildningsverksamhet till kommunalförbundet förbinder sig
att initialt första året avsätta medel motsvarande kommunens
nettokostnad för verksamheten året innan överlämnandet.



Verksamheten ska bedrivas med högt ställda krav på kvalitet, men
samtidigt mer ekonomiskt effektivt och mer rationellt än för
närvarande.



Kommunalförbundets verksamhet ska vara i drift fr.o.m.
2015-07-15.



Den kommun eller de kommuner som inte önskar ingå i
kommunalförbundet erbjuds samverka via avtal.

ÄRENDE 10
Överföring av investeringsbudget 2012 till 2013.
Kommunchef Tommy Staaf har sammanställt 2013 års
investeringsbudget för kommunens samtliga verksamheter inklusive de
investeringar som ännu inte färdigställts under 2012.
2013 års investeringsutrymme är fastställt till 13 113 tkr. Från år 2012
finns 17 152 tkr kvar att föras över till 2013.
Kommunchef Tommy Staaf och samhällsbyggnadschef Mats Widoff
föredrar sammanställningen av investeringsprojekt.
De investeringsobjekt som är markerade med * kräver särskilt beslut i
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar fördela 2013
års investeringsbudget på projekt enligt redovisad plan. De
investeringsobjekt som är markerade med * kräver särskilt
igångsättningsbeslut i kommunstyrelsen (arbetsutskottets protokoll
§ 16/2013).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar överföra
kvarvarande 17 152 tkr ur 2012 års investeringsbudget till 2013 års
investeringsbudget (arbetsutskottets protokoll § 16/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Håkan Larsson påpekar att även Gnarps deponi bör tilläggas på sid 11
i investeringsbudgeten.
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FORTS. ÄRENDE 10
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och Håkan
Larssons påpekande och finner dem antagna.
Kommunstyrelsens beslut
Fördela 2013 års investeringsbudget på projekt enligt redovisad plan.
De investeringsobjekt som är markerade med * kräver särskilt
igångsättningsbeslut i kommunstyrelsen.
Tillägga Gnarps deponi på sidan 11 i investeringsbudgeten.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Överföra kvarvarande 17 152 tkr ur 2012 års investeringsbudget till
2013 års investeringsbudget.

ÄRENDE 11
Remiss: Tillstånd för vindkraftanläggning Norrhälsinge
vindkraftpark.
Länsstyrelsen Dalarnas län har inkommit med en remiss med begäran
om yttrande över NV Nordisk Vindkraft AB:s ansökan om tillstånd för
uppförande och drift av en vindkraftsanläggning på fastigheten
Gammelsträng 7:3 m.fl. i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner den
så kallade Norrhälsinge vindpark.
Norrhälsinge vindpark omfattar totalt 81 verk varav 20 verk ligger i
Nordanstigs kommun. Verkens totalhöjd är 157,5 meter.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet med en samlad
bedömning:


Ansökan överensstämmer inte med kommunens tematiska
översiktsplan för vindkraft och de riktlinjer som där anges. Endast
10 av 20 verk ligger inom utpekade områden. 8 verk på Vesåsen
och 2 verk på Svartåsen.



Ansökan avviker från kommunens riktlinjer avseende ljudnivå och
totalhöjd.
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FORTS. ÄRENDE 11
Beslutsunderlag
1. Plan- och byggenheten föreslår att ansökan avslås (Christina
Englunds tjänsteutlåtande 2013-03-19).
2. Utvecklingsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar påpeka att det
inte är Bergsjö Vindkraft AB som söker om tillstånd. Tillstyrka NV
Nordisk Vindkraft AB:s ansökan om tillstånd för uppförande och
drift av vindkraftsanläggning under förutsättning att ansökan
överensstämmer med det Tematiska tillägget för vindkraft i
Nordanstigs kommun (utvecklingsutskottets protokoll § 21/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Sven-Erik Sjölund (S) yrkar avslag på ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Sven-Erik Sjölunds
yrkanden och finner Sven-Erik Sjölunds yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande om bifall röstar Ja.
Den som stöder Sven-Erik Sjölunds yrkande om avslag röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med tre Ja-röster för Stig Engs yrkande mot tio Nej-röster för Sven-Erik
Sjölunds yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Sven-Erik Sjölunds
yrkande.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Påpeka att det inte är Bergsjö Vindkraft AB som söker om tillstånd.
2. Avslå NV Nordisk Vindkraft AB:s ansökan då ansökan inte
överensstämmer med kommunens tematiska tillägg för vindkraft i
Översiktsplan 2004 för Nordanstigs kommun.
Jäv
Sven-Åke Eriksson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
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FORS. ÄRENDE 11
Reservation
Stig Eng (C) reserverar sig skriftligt mot beslutet:
”Som utvecklingsutskottets ordförande har jag vid kontakt med
Norrhälsinge Vindkraftpark fått information om att de vill ha ett möte
med oss för att diskutera en anpassning av sin ansökan enligt vårt
tematiska tillägg. Det är inte förenligt med Nordanstigs kommuns policy
att vara företagsfientlig, vilket jag anser att kommunstyrelsens förslag
till kommunfullmäktige innebär.”

ÄRENDE 12
Interpellation om Nordanstigs Bostäders bostadsbestånd och
vakanser i Hassela.
Stig Eng (C) har ställt en interpellation till ordföranden i Nordanstigs
Bostäder AB, Katarina Bertils (S), där han frågar vad ordföranden har
för åtgärder och idéer att föreslå för att förhindra att rivningstillståndet
för Hasselbacken i Hassela verkställs samt hur vakansgraden kan
sänkas inom lägenhetsbeståndet, så at ytterligare avveckling av
bostäder inte blir nödvändig.

ÄRENDE 13
Förslag på reviderad Arbetsordning för fullmäktige.
Fullmäktige beslutade i § 103/2011-12-12 att uppdrag till
kommunstyrelsen att revidera fullmäktiges arbetsordning.
Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till ny arbetsordning. De
viktigaste ändringarna är:
Kungörelser, kallelser, protokoll och information om inställda
sammanträden även ska finnas tillgängliga på kommunens webbplats.
Helt nya paragrafer är 12 § som anger ordförandens rätt att bestämma
när fullmäktige ska behandla ett ärende, och 13 § som styr
sammanträdets handlingar.
I 32 § ska en interpellation vara inlämnad till kommunstyrelsens kansli
senast 14 dagar innan sammanträdet i stället för nuvarande 10 dagar.
En fråga till Allmänhetens frågestund ska vara inlämnad senast fem
vardagar dagar före sammanträdet i stället för nuvarande10 dagar.
Kommunsekreterare Eva Engström föredrar redaktionella ändringar
och föreslår att dokumentet ändras utifrån det.
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FORTS. ÄRENDE 13
Beslutsunderlag
1. Förvaltningen föreslår att fullmäktige antar förslag till reviderad
Arbetsordning för fullmäktige att gälla från 1 juni 2013 (Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2013-02-18).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
reviderad Arbetsordning för fullmäktige att gälla från 1 juni 2013
(arbetsutskottets protokoll § 33/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar tillföra Ledamöternas frågestund där ledamöterna
ska ha möjlighet att ställa frågor till ordföranden i kommunstyrelsen,
nämnder och kommunens bolagsstyrelser.
Petra Modée (v) yrkar tillägga i § 31 Motioner, att en ersättare har rätt
att yttra sig när dennes motion behandlas även om ersättaren inte
tjänstgör samt att redovisningen av ej avslutade motioner ska innehålla
en redovisning av hur långt beredningen av motionen kommit.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Petra Modées
yrkanden och redovisade redaktionella ändringar och finner dem
antagna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Justera dokumentet utifrån redovisade redaktionella ändringar.
2. Tillföra förslaget en punkt Ledamöternas frågestund där
ledamöterna får möjlighet att ställa frågor till ordföranden i
kommunstyrelsen, nämnder och kommunens bolagsstyrelser.
3. Tillägga i § 31 Motioner, att en ersättare har rätt att yttra sig när
dennes motion behandlas även om ersättaren inte tjänstgör samt
att redovisningen av ej avslutade motioner ska innehålla en
redovisning av hur långt beredningen av motionen kommit.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till reviderad Arbetsordning för fullmäktige att gälla från
1 juni 2013.
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ÄRENDE 14
Motion om kommunal städdag.
Siv Bergström (KD) har lämnat en motion där hon föreslår att
fullmäktige inför en kommunal städdag en eller två gånger per år där
kommunen ser till att sopcontainrar och annat som kan behövas finns
lättillgängligt så att man kan städa bort allt ifrån vitvaror, skrotbilar och
övriga grovsopor, att kommunen bidrar med personal som ställer upp
och hjälper till där så behövs samt för att uppmuntra ideella
organisationer att hjälpa äldre eller funktionshindrade med städningen
runt deras hem, utlysa en tävling där alla deltagande ideella
organisationer har chansen att vinna ett utlottat pris om t.ex.
5 000 kronor.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 59/2010).
2. Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att
kommunstyrelsens planerade Kampanj mot nedskräpning och
ovårdade tomter, stämmer väl överens med motionens intentioner
och att motionen därmed anses beviljad (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2013-02-20).
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att
kommunstyrelsens planerade Kampanj mot nedskräpning och
ovårdade tomter, stämmer väl överens med motionens intentioner.
Motionen kan därmed anses beviljad (arbetsutskottets protokoll
§ 24/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall med ändringen att motionen kan anses
besvarad.
Maria Karström (KF) yrkar att motionen ska anses beviljad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Maria Karströms
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Kommunstyrelsens planerade Kampanj mot nedskräpning och
ovårdade tomter, stämmer väl överens med motionens intentioner.
2. Motionen kan därmed anses besvarad.
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ÄRENDE 15
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
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
redovisningen (arbetsutskottets protokoll § 40/2013).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 16
Nyval av politiskt uppdrag, Ann-Catrine Åsåker (C).
Ann-Catrin Åsåker (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
utbildnings- och kulturnämnden.
Fullmäktige har att välja ny ersättare i utbildnings- och kulturnämnden
för återstoden av mantadperioden 2011-2014.
Beslutsunderlag
Fullmäktige godkänner Ann-Catrin Åsåkers avsägelse. Val av ny
ersättare i utbildnings- och kulturnämnden sker på fullmäktiges nästa
sammanträde (fullmäktiges protokoll § 108/2012).

ÄRENDE 17
Avsägelse från politiskt uppdrag samt nyval, Sven-Åke
Eriksson (C).
Sven-Åke Eriksson (C) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
Fullmäktige har att godkänna Sven-Åke Erikssons avsägelse samt
välja ny ledamot i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för
återstoden av mandatperioden 2011-2014.
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ÄRENDE 18
Avsägelse från politiskt uppdrag samt nyval, Maria Vehkapuro (S).
Maria Vehkapuro (S) avsäger sig sina uppdrag som ersättare i
Fiberstaden AB med omedelbar verkan samt som ledamot i
utbildnings- och kulturnämnden from 1 maj 2013.
Fullmäktige har att godkänna Maria Vehkapuros avsägelse samt välja
ny ersättare i Fiberstaden AB och ny ledamot i utbildnings- och
kulturnämnden för återsoden av mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 19
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar följande enligt
Socialtjänstlagen (SoL).
Kvartalsrapport 2012-03 till Socialstyrelsen gällande ej verkställda
beslut IFO:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja inom SoL IFO. 1 ärende.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: Ja inom SoL IFO. 2 ärenden.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att rapporten delges till
fullmäktige för kännedom (omsorgs- och lärandenämndens
protokoll § 167/2012).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(arbetsutskottets protokoll § 13/2013).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.
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ÄRENDE 20
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar följande enligt
Socialtjänstlagen (SoL).
1. Kvartalsrapport 2012-04 till Socialstyrelsen gällande ej verkställda
beslut enligt SoL äldreomsorg, SoL omsorger om personer med
funktionsnedsättning och LSS omsorger om personer med
funktionsnedsättning:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja, inom SoL äldreomsorg = 2 ärenden gällande ansökan
om permanent bostad (SÄBO).
2. Kvartalsrapport 2012-04 till Socialstyrelsen gällande ej verkställda
beslut enligt SoL, individ- och familjeomsorg.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja = 2 ärenden gällande kontaktfamiljer.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom
3 månader för avbrott?
Svar: Ja = 2 ärenden gällande kontaktfamiljer.
För samtliga är orsaken resursbrist.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att rapporterna delges till
fullmäktige för kännedom (omsorgs- och lärandenämndens
protokoll § 10/2013).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(arbetsutskottets protokoll § 41/2013).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 21
Delgivningar.
Förvaltningsrätten i Falun:
Dom i överklagat ärende – Interpellation om fullmäktiges presidiums
förtroende för revisionens ordförande.
Förvaltningsrätten upphäver fullmäktiges beslut § 33/2011-05-02.
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FORTS. ÄRENDE 21
Revisionen i Nordanstigs kommun har ingått en överenskommelse om
samarbetsavtal mellan Nordanstigs och Hudiksvalls kommunrevisorer
om gemensamma Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

