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§ 133

Dnr 18/2015

Ledamöternas frågestund.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd,
styrelsen, utskott eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i
kommunens bolag.
Fråga 1
Tor Tolander (M) frågar Monica Olsson om varför kommunstyrelsen har
tackat nej till erbjudandet från Svenskt Näringsliv om stöd i kommunens
arbete med att ta fram en ny näringslivsstrategi?
Monica Olsson (S) svarar att arbetet med näringslivsstrategin är viktigt
men att just nu har det funnits andra uppgifter som har prioriterats och
därmed har presidiet beslutat att tacka nej till erbjudandet.
Fråga 2
Aina Lööv (SD) frågar varför det inte längre finns grus att hämta för
pensionärerna i Bergsjö?
Stig Eng (C) svarar att det är Nordanstigs Bostäder AB som erbjuder
denna service och att han tar med sig frågan till dem.
Fråga 3
Petra Modée (V) frågar Monica Olsson (S) om hur kommunstyrelsens
arbetssituation kan förbättras? Kommunstyrelsen har oftast många
ärenden på dagordningen och ett stort antal handlingar att läsa in före
sammanträdet.
Monica Olsson (S) svarar att en översyn behöver göras över
delegationsordningen och därmed överföra en del av besluten till
kommunstyrelsens utskott.
Fråga 4
Petra Modée (V) frågar Monica Olsson (S) om det finns någon lösning
för de små partierna som i denna organisation endast har någon eller
några representanter i kommunstyrelsen och därmed blir
arbetsbelastningen hög på dem.
Monica Olsson (S) svarar att fullmäktige har fattat ett beslut om att den
nuvarande organisationen ska behållas under denna mandatperiod,
men att vi arbetar för att underlätta arbetet för alla.
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Fråga 5
Petra Modée (V) frågar Stig Eng (C) om det finns någon strategi hos
majoriteten för att motverka sänkningen av invånarantalet?
Stig Eng (C) svarar att den ökade integrationen gör det möjligt för
Nordanstigs kommun att öka invånarantalet. En strategi är tankar om
att kunna genomföra nybyggnation av bostäder i kommunen och
samtal förs med Nordanstigs Bostäder AB. Kommunens LIS-områden
varav ett kan innehålla 60 nya tomter i Sörfjärden är även det en
strategi för att locka nya invånare att bosätta sig i kommunen.
Fullmäktiges beslut
Ledamöternas frågestund är därmed avslutad.
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§ 134
Debatt om förslag till ny regional indelning.
Regeringen har inrättat en indelningskommitté med uppdraget att
senast i januari 2017 lämna förslag på ny indelning av län och landsting
i Sverige.
Stig Eng (C) inleder arbetet med att informerar om det pågående
arbetet med översynen av länsindelningen.
Fullmäktige debatterar i ärendet.
Fullmäktiges beslut
Debatten förklaras avslutad.
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§ 135

Dnr 305/2015

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun.
Fullmäktige har att fastställa Politiska inriktningar och ambitioner för
Nordanstigs kommun för perioden 2015-2019.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar att ta bort näst sista stycket under
Personalpolitik samt godkänna de föredragna redaktionella
ändringarna (ledningsutskottets protokoll § 160/2015).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun för
perioden 2015-2019 (ledningsutskottets protokoll § 160/2015).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslag till Politiska
inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun för perioden
2015-2019 (kommunstyrelsens protokoll § 235/2015).
4. Fullmäktige beslutar bordlägga ärendet till fullmäktiges nästa
sammanträde (fullmäktiges protokoll § 124/2015).
Yrkanden
Monica Olsson (S), med bifall av Anders Engström (S) och Stig
Eng (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med redovisade
redaktionella ändringar under stycket Miljö och hälsa.
Petra Modée (V), med bifall av Tor Tolander (M) och Ulrika Jonsäll (V),
yrkar bifall till vänsterpartiets förslag till politiska inriktningar och
ambitioner för Nordanstigs kommun 2016-2019 och yrkar, med bifall av
Ulrika Jonsäll (V), avslag på kommunstyrelsens förslag i styckena God
ekonomisk hushållning, Barn och unga, Boende och kommunikation,
Miljö och hälsa, Trygg som medborgare, Näringsliv och arbetsmarknad
samt Personalpolitik.
Stig Eng (C) yrkar avslag på Petra Modées (V) yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons (S) och Petra
Modées (V) yrkanden och finner Monica Olssons yrkande antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Petra Modées (V) yrkande röstar Nej.
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Omröstningsresultat
Med 16 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot nio Nej-röster för
Petra Modées (V) yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens förslag.
Fem ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Fullmäktiges beslut
Anta kommunstyrelsens förslag till Politiska inriktningar och ambitioner
för Nordanstigs kommun för perioden 2015-2019 med redovisade
redaktionella ändringar under stycket Miljö och hälsa.
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§ 136

Dnr 306/2015

Fullmäktiges mål 2016.
Fullmäktige har att fastställa mål för 2016.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottets protokoll § 159/2015.
2. Ledningsutskottets protokoll § 161/2015.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 236/2015.
4. Fullmäktige beslutar bordlägga ärendet till fullmäktiges nästa
sammanträde (fullmäktiges protokoll § 125/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Anders Engström (S) och Stefan Bergh (C),
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Petra Modée (V), med bifall av Ulrika Jonsäll (V), yrkar avslag på
kommunstyrelsens förslag på verksamhetsmål nr 1-4 och bifall till
vänsterpartiets förslag till fyra nya och tre ytterligare verksamhetsmål. I
övrigt yrkar Petra Modée bifall till kommunstyrelsens förslag på
finansiella mål nr 5-10.
Tor Tolander (M) yrkar tillägga mätbar till kommunstyrelsens förslag
mål nr 2, yrkar tillägga på ett systematiskt och mätbart sätt till
kommunstyrelsens förslag mål nr 3 samt yrkar tillägga mätbart till
kommunstyrelsens förslag mål nr 4.
Jan-Ola Hall (SD) yrkar ändra kommunstyrelsens förslag mål nr 5
genom att tillägga Detta mål ska vara uppfyllt senast 2019, och därmed
stryka för vardera åren 2016-2019.
Per-Ola Wadin (L) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag och bifall
till Tor Tolanders yrkande och vänsterpartiets förslag mål nr 3.
Stefan Bergh (C) yrkar avslag på alla yrkanden förutom
kommunstyrelsens förslag.
Ulrika Jonsäll (V) yrkar att kommunstyrelsens förslag mål nr 5, inleds
med: Under 2016 påbörjas arbetet för att…
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionerna utifrån kommunstyrelsens förslag
på mål nr 1-10 och därefter Petra Modées (V) yrkande på ytterligare tre
mål.
Mål nr 1
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Petra
Modées (V) yrkande och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
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Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Petra Modées (V) yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 27 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot tre Nej-röster för
Petra Modées (V) yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Mål nr 2
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Tor
Tolanders (M) yrkande och Petra Modées (V) yrkande och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
Mål nr 3
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Tor
Tolanders (M) yrkande och Petra Modées (V) yrkande och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag som
huvudförslag. Därefter ställer ordföranden proposition på om Tor
Tolanders eller Petra Modées (V) yrkande ska vara motförslag och
finner att Tor Tolanders (M) yrkande ska vara motförslag.
Fullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Tor Tolanders (M) yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 17 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot tolv Nej-röster för
Tor Tolanders (M) yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens förslag.
En ledamot avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Mål nr 4
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Tor
Tolanders (M) yrkande och Petra Modées (V) yrkande och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
Mål nr 5
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag, Jan-Ola
Halls (SD) yrkande och Ulrika Jonsälls (V) yrkande och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
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Mål nr 6-10
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på Petra Modées (V) yrkande om mål
för Demokrati och finner det avslaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Petra Modées (V) yrkande röstar Ja.
Den som det ej vill röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster för Petra Modées (V) yrkande mot 21 Nej-röster för
avslag avslår fullmäktige Petra Modées yrkande. Två ledamöter avstod
från att rösta (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Petra Modées (V) yrkande om mål
för Personalpolitik och finner det avslaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Petra Modées (V) yrkande röstar Ja.
Den som det ej vill röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster för Petra Modées (V) yrkande mot 21 Nej-röster för
avslag avslår fullmäktige Petra Modées yrkande (se
omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Petra Modées (V) yrkande om mål
för God ekonomisk hushållning och finner det avslaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Petra Modées (V) yrkande röstar Ja.
Den som det ej vill röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster för Petra Modées (V) yrkande mot 21 Nej-röster för
avslag avslår fullmäktige Petra Modées yrkande (se
omröstningsbilaga).
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Fullmäktiges beslut
Anta följande mål för 2016:
1. Barn och unga
Under 2016-2018 ska varje barn och elev ges möjlighet att
utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Förskolan och
skolan ska ge barnen och eleverna framtidstro och stärka deras
självkänsla. Barn och elever ska få det stöd de behöver så att de
når målen som finns för förskola respektive skola.
2. Boendemiljö och kommunikation
Under 2016 -2018 utveckla attraktiva boende- och livsmiljöer som
skapar tillväxt.
3. Näringsliv och arbetsmarknad
Under 2016 -2018 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas
och förbättras i kommunen.
4. Miljö och hälsa
Under 2016-2018 ska miljön och folkhälsan i Nordanstigs kommun
succesivt förbättras.
5. Verksamhetens nettokostnader plus finansnetto exklusive intäkter
av engångskaraktär ska vara högst 98 % av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för vardera
åren 2016-2019.
6. Investeringsvolym 2016 kan högst motsvara årets avskrivning.
Ombudgetering från föregående år + årets investeringsvolym får
vara högst årets avskrivningar gånger två.
7. Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen.
8. Likviditeten skall vara lägst 100 % d.v.s. omsättningstillgångarna
skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
9. Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel och/eller
specifika bidrag.
10. Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 21:45-21:55 för politiska
överläggningar.
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§ 137

Dnr 23/2015

Redovisning åtgärdspaketet.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson redovisar en uppföljning av
åtgärdspaketet utifrån de beslut som fattas i fullmäktige § 39/2015,
fullmäktige § 65/2015 och kommunstyrelsen § 234/2015.
Budget för alla verksamheter 2018 i 2015 års flerårsplan 551,5 mnkr.
Budget för 2018 är i 2016 års flerårsplan är 517,2 mnkr. Differensen
mellan dessa år är en minskad budget med 34,4 mnkr.
Summa effekt av beslutade åtgärder:
2016
2017
2018
2019

-23,5mnkr
-29,7 mnkr
-41,6 mnkr
-42,3 mnkr

Därmed saknas beslut om åtgärder motsvarande 8,5 mnkr för att
uppnå en besparing på 50 mnkr till 2018.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichefen föreslår att kommunstyrelsen ges i uppdrag att
föreslå fler åtgärder motsvarande 8 500 tkr som ska genomföras
under perioden 2016-2018 så att verksamhetskostnaderna
minskas med totalt 50 mnkr till 2018 enligt fullmäktiges beslut
§ 113/2014 och § 39/2015 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2015-11-11).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kvar på
fullmäktiges uppdrag att vidta åtgärder för minskade kostnader
motsvarande 50 mnkr, är att fatta beslut om åtgärder motsvarade
8 420 tkr, att genomföras under perioden 2016-2018
(ledningsutskottets protokoll § 183/2015).
3. Kommunstyrelsen föreslår att kvar på fullmäktiges uppdrag att vidta
åtgärder för minskade kostnader motsvarande 50 mnkr, enligt
fullmäktiges beslut § 113/2014 och § 39/2015 är att fatta beslut om
åtgärder motsvarade 8 420 tkr, att genomföras under perioden
2016-2018 (kommunstyrelsens protokoll § 266/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Kvar på fullmäktiges uppdrag att vidta åtgärder för minskade kostnader
motsvarande 50 mnkr, enligt fullmäktiges beslut § 113/2014 och
§ 39/2015 är att fatta beslut om åtgärder motsvarade 8 420 tkr, att
genomföras under perioden 2016-2018.
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§ 138

Dnr 360/2015

Förlusttäckningsbidrag 2016 för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har lämnat in en ”Begäran om
förlusttäckningsbidrag 2016 ” till kommunstyrelsen.
Under ett flertal år har kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun
beslutat om begränsade höjningar av VA-taxan, vilket har inneburit att
höjningarna inte täckt Nordanstig Vattens nödvändiga kostnadsnivåer.
Det har i sin tur medfört behov av förlusttäckningsbidrag från
Nordanstigs kommun.
Nordanstig Vatten ABs styrelse har beslutat om oförändrad taxa för
2016, vilket medför att behovet av ett förlusttäckningsbidrag på
maximalt 2,5 mnkr kvarstår under 2016.
Beslutsunderlag
1. Ekonomienheten föreslår att fullmäktige medger Nordanstig Vatten
AB förlusttäckningsbidrag för år 2016 om maximalt belopp på 2 500
tkr. Utbetalas 2017 för år 2016 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2015-10-20).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar medge
Nordanstig Vatten AB förlusttäckningsbidrag för år 2016 om
maximalt belopp på 2 500 tkr. Förlutstäckningsbidraget för år 2016
utbetalas under år 2017 (ledningsutskottets protokoll § 197/2015).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige medger Nordanstig
Vatten AB förlusttäckningsbidrag för år 2016 om maximalt belopp
på 2 500 tkr. Förlutstäckningsbidraget för år 2016 utbetalas under
år 2017 (kommunstyrelsens protokoll § 274/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Medge Nordanstig Vatten AB förlusttäckningsbidrag för år 2016 om
maximalt belopp på 2 500 tkr.
Förlutstäckningsbidraget för år 2016 utbetalas under år 2017.
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§ 139

Dnr 362/2015

Taxor 2016 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har lämnat ett förslag till
fullmäktige om en höjning på 2 % av den rörliga delen av
fjärrvärmetaxan för 2016.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar höja den rörliga
delen av fjärrvärmetaxan med 2 % för 2016 (ledningsutskottets
protokoll § 186/2015).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar höja den rörliga
delen av fjärrvärmetaxan med 2 % för 2016 (kommunstyrelsens
protokoll § 276/2015).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
Höja den rörliga delen av fjärrvärmetaxan med 2 % för 2016.
Jäv
Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
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§ 140

Dnr 365/2015

Förslag till ny timavgift och uppräkningsindex för miljö- och
livsmedelstillsyn.
Kommunfullmäktige fastställde i slutet av november 2011, taxor för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken och den offentliga
livsmedelskontrollen. Grundkonstruktionen i de båda taxorna bygger på
att en timtid multipliceras med en timtaxa. Inför 2012 beräknades
timkostnaden till 830 kr. Timtaxan fastställdes till 800 kr med årlig
höjning utifrån KPI, konsumentprisindex. Nuvarande timtaxa på 806 kr
har gällt sedan 2013, då KPI sedan dess stått still. Som en konsekvens
av detta har också kostnadstäckningsgraden minskat.
Enligt lag måste den offentliga livsmedelskontrollen finansieras till
100 % av taxor. Vid en revision i våras av miljö- och
räddningsnämndens livsmedelskontroll, konstaterade länsstyrelsen och
livsmedelsverket att nämnden inte hade full kostnadstäckning och
kräver att denna avvikelse åtgärdas.
SKL, Sveriges kommuner och landsting, har under 2015 tagit fram nya
underlag till stöd för kommunernas beräkningar av sina timkostnader
inom respektive tillsynsområde. Dessa säkerställer på ett tydligare och
enklare sätt än tidigare, att alla faktiska kostnader kommer med i
beräkningsunderlagen. Timkostnaden baseras på lite olika grunder för
de två tillsynsområdena. Därför erhålls inte samma timkostnad.
Vid extra offentlig livsmedelskontroll, då avvikelser mot lagstiftningen
måste åtgärdas och följas upp, får inte kostnader för resor och
eventuella provtagningar ingå i timtaxan. Dessa kostnader ska påföras
separat.
SKL föreslår också KPI ersätts av PKV, prisindex för kommunal
verksamhet, för årlig uppräkning av timtaxan. Det är detta prisindex
som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns
kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material
och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. PKV
uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos.
Beslutsunderlag
1. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår att Hudiksvall
respektive Nordanstig beslutar att fastställa ny timtaxa från och
med 2016 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till 904 kr, för
offentlig livsmedelskontroll till 946 kr, extra offentlig
livsmedelskontroll till 827 kr, samt att timtaxorna därefter ska
uppräknas årligen utifrån prisindex för kommunal verksamhet
(PKV) (norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll
§ 83/2015).
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Forts. § 140
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar fastställa ny
timtaxa från och med 2016 för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken till 904 kr, för offentlig livsmedelskontroll till 946 kr,
extra offentlig livsmedelskontroll till 827 kr, samt att timtaxorna
därefter ska uppräknas årligen utifrån prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) (ledningsutskottets protokoll § 200/2015).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa ny
timtaxa från och med 2016 för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken till 904 kr, för offentlig livsmedelskontroll till 946 kr,
extra offentlig livsmedelskontroll till 827 kr, samt att timtaxorna
därefter ska uppräknas årligen utifrån prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) (kommunstyrelsens protokoll § 277/2015).
Fullmäktiges beslut
Fastställa ny timtaxa från och med 2016 för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken till 904 kronor, för offentlig livsmedelskontroll till 946 kronor,
extra offentlig livsmedelskontroll till 827 kronor, samt att timtaxorna
därefter ska uppräknas årligen utifrån prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).
Jäv
Per-Ola Wadin (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
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§ 141

Dnr 384/2015

Förslag om ändring i 5 § Förbundsordning för
Samordningsförbund Gävleborg.
Förbundsstyrelsen har i samband med styrelsemöte 2015-09-04
beslutat att föreslå samordningsförbundets medlemmar en ändring i § 5
Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg.
Förslaget handlar om att ändra styrelsens representation från
kommunerna från fyra ordinarie ledamöter respektive fyra ersättare till
fem ordinarie ledamöter respektive fem ersättare. För att möjliggöra en
stor delaktighet och förankring i det nystartade förbundet för länets
samtliga kommuner har Ockelbo och Söderhamns kommuner, som
varken har ordinarie ledamot eller ersättare i styrelsen, adjungerat
varsin ledamot till styrelsen. Genom att ändra representationen från
kommunerna till fem ordinarie respektive fem ersättare upphör behovet
av adjungerade ledamöter.
Under förutsättning av beslut hos samtliga av samordningsförbundets
medlemmar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, får kommunerna
sinsemellan komma överens om fördelningen av posterna ordinarie
ledamot respektive ersättare i förbundsstyrelsen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att Nordanstigs kommun godkänner, i
enlighet med förbundsstyrelsens förslag, ändring i § 5 Förbundsordning
för Samordningsförbund Gävleborg avseende utökning av antalet
styrelseledamöter från kommunerna till fem ordinarie respektive fem
ersättare. Ändringen träder i kraft när samtliga medlemmar beslutat
enligt förslaget (kommunstyrelsens protokoll § 278/2015).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
Nordanstigs kommun godkänner, i enlighet med förbundsstyrelsens
förslag, ändring i § 5 Förbundsordning för Samordningsförbund
Gävleborg avseende utökning av antalet styrelseledamöter från
kommunerna till fem ordinarie respektive fem ersättare.
Ändringen träder i kraft när samtliga medlemmar beslutat enligt
förslaget.
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§ 142

Dnr 300/2015

Ny organisation för handläggning av färdtjänst och riksfärdtjänst.
I samband med översyn av verksamheterna har det utretts om hur
myndighetsutövning av färdtjänst och riksfärdtjänst ska kunna
organiseras.
Idag handläggs frågorna av biståndsbedömare, 50 % tjänst, innan
mars 2015 handlades det av 100 % tjänst.
Flera kommuner i länet har överlämnat myndighetsutövningen till
Region Gävleborg, X-trafik. X-trafik tillämpar där en befolkningsbaserad
beräkningsmodell för att ta fram kostnaden för kommunen. För
Nordanstigs kommun motsvarar det 167 915 kronor för helår 2015.
Beloppet indexeras årsvis.
Kostnad för överlämnande till X-trafik 167 915 kronor per år är något
lägre jämfört att bedriva verksamheten med kommunens egen
personal, enligt schablonmässig beräkning 250 000 kr för en
halvtidstjänst. Förlusten med ett överlämnande är att närheten till
kunden och personkännedomen blir något lidande, framför allt i ett
övergångsskede. Eftersom det för kommunens del handlar om en
pensionsavgång så kommer detta att inträffa oavsett.
Länet har gemensamma riktlinjer och taxor så utifrån det bör
övergången kunna ske relativt enkelt.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att överlåta uppgifter enligt Lag om
färdtjänst (SFS 1997:736) och Lag om riksfärdtjänst (SFS
1997:735) till Region Gävleborg X-trafik från och med 2016-01-01
(Malin Ruthströms tjänsteutlåtande 2015-10-09).
2. Kommunstyrelsen beslutar överlåta uppgifter enligt Lag om
färdtjänst (SFS 1997:736) och Lag om riksfärdtjänst (SFS
1997:735) till Region Gävleborg X-trafik från och med 2016-01-01
(kommunstyrelsens protokoll § 251/2015).
3. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar överlåta uppgifter
enligt Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och Lag om riksfärdtjänst
(SFS 1997:735) till Region Gävleborg X-trafik från och med 201602-01 (Malin Ruthströms tjänsteutlåtande 2015-11-12).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar överlåta
uppgifter enligt Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och Lag om
riksfärdtjänst (SFS 1997:735) till Region Gävleborg X-trafik från
och med 2016-02-01 (kommunstyrelsens protokoll § 271/2015).
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Forts. § 142
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Överlåta uppgifter enligt Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och Lag om
riksfärdtjänst (SFS 1997:735) till Region Gävleborg X-trafik från och
med 2016-02-01.
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§ 143
Avsägelse från politiskt uppdrag i kommunstyrelsen.
Aina Lööv (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens.
Fullmäktige har att godkänna Aina Löövs avsägelse och välja ny
ersättare i kommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden 20152018.
Yrkanden
Solveig Wiberg (SD) föreslår Sandra Bjelkelöv (SD) som ny ersättare i
kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Solveig Wibergs förslag och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Aina Löövs (SD) avsägelse.
2. Välja Sandra Bjelkelöv (SD) som ny ersättare i kommunstyrelsen.
3. Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018.
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§ 144
Sammanräkning för ny ersättare i fullmäktige.
Fullmäktige har att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning för
Sverigedemokraterna efter avlidne Peter Nordh (SD).
Fullmäktiges beslut
Begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av
mandatperioden 2015-2018 efter Peter Nordh (SD).
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§ 145

Dnr 47/2015

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande icke
verkställda beslut för kvartal 3/2015:
SoL ÄO, äldreomsorg.
SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning.
SoL IFO, individ- och familjeomsorg.
LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum och finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter
verkställts inom tre månader från datum för avbrottet?
Svar: Ja och avseende beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum:
Åtta ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg
Två ärenden gällande SoL OF, omsorg om personer med
funktionsnedsättning.
Beslutsunderlag
1. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
kvartalsrapport 3/2015 till Inspektionen för vård och omsorg
gällande icke verkställda beslut (omsorgsutskottets protokoll
§ 74/2015).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner
kvartalsrapport 3/2015 till Inspektionen för vård och omsorg
gällande icke verkställda beslut (kommunstyrelsens protokoll
§ 290/2015).
Fullmäktiges beslut
Godkänna kvartalsrapport 3/2015 till Inspektionen för vård och omsorg
gällande icke verkställda beslut.
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§ 146

Dnr 47/2015

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande icke
verkställda beslut för kvartal 3/2015:
SoL IFO, individ- och familjeomsorg.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum och finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter
verkställts inom tre månader från datum för avbrottet?
Svar: Ja =
Fem beslut om kontaktfamilj barn och unga, varav ett avslutats utan att
verkställas och ett är ett nytt ärende.
Fyra beslut om kontaktperson barn och unga, varav ett avslutats utan
att verkställas och ett är ett nytt ärende.
Beslutsunderlag
1. Myndighetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner
kvartalsrapport 3/2015 till Inspektionen för vård och omsorg
gällande icke verkställda beslut SoL IFO (myndighetsutskottets
protokoll § 225/2015).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
kvartalsrapport 3/2015 till Inspektionen för vård och omsorg
gällande icke verkställda beslut SoL IFO (kommunstyrelsens
protokoll § 146/2015).
Fullmäktiges beslut
Godkänna kvartalsrapport 3/2015 till Inspektionen för vård och omsorg
gällande icke verkställda beslut SoL IFO.
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§ 147
Inkomna motioner.
Följande motioner lämnas under sammanträdet:
Motion om att införa meröppet på biblioteken.
Petra Modée (V) lämnar en motion där hon föreslår att kommunen inför
så kallat ”meröppet” på kommunens bibliotek. Detta genom att
installera nyckelfria lås och en ny utlåningsteknik som gör att
biblioteken kan vara tillgängliga för medborgaren på tider som passar
den enskilde.
Motion om investering i klimatomställning.
Petra Modée (V) lämnar en motion där hon föreslår att fullmäktige
uppdrar till kommunstyrelsen att ändra kommunens investeringspolicy
så att ägande i samtliga fonder som ägnar sig åt fossila bränslen
avinvesteras, till förmån för investeringar som bidrag till omställningen
till ett hållbart samhälle, att via Sveriges Kommuner och Landsting
verka för att pensionsförsäkringen KPA ska avinvestera sina
placeringar i fossila bolag samt att regelbundet och på ett transparent
sätt redovisa hur arbetet fortgår för att nå totalt fossilbränslefria
investeringar.
Motion om 30 timmer förskola för alla.
Petra Modée (V) lämnar en motion där hon föreslår att fullmäktige
beslutar ge barn till föräldralediga och arbetslösa rätt till 30 timmar per
vecka i förskolan.
Fullmäktiges beslut
Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
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Böjre Lindblom närv hela sammanträdet, ersättare för Per-Ola Wadin mellan kl. 18-19:45, §§ 133-134 och ersättare för Tina Torstensson mellan kl. 19:45-22:55,
§§ 135-147. Tina Torstensson närv tom kl. 19:45, § 134. Per-Ola Wadin närv from kl. 20:10-22:55 §§ 135-147. Erik Sundberg närv tom kl. 19:45, § 134.
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