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§ 80

Dnr 406/2012

Information om förslag till ny organisation för Nordanstigs
kommun.
Vid årsskiftet 2008/2009 införde Nordanstigs kommun en ny
organisation. En bärande tanke med den nya organisationen var att
kommunstyrelsen skulle arbeta strategiskt och att all driftverksamhet
skulle samlas i en gemensam driftsförvaltning styrd av en nämnd.
Driftsförvaltningen (utbildnings- och omsorgsförvaltningen) har idag två
förvaltningschefer och styrs av två nämnder, omsorgs- och
lärandenämnden (OL) respektive utbildnings- och kulturnämnden (UK).
Den nya organisationen har upplevts som onödigt hierarkisk,
administrativt svåröverblickbar och med oklara ansvarsgränser.
I juni 2012 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till kommunchef
Tommy Staaf att genomföra en organisationsöversyn.
Tommy Staaf föredrar förslag till ny förvaltningsorganisation för
Nordanstigs kommun. Förslaget innebär att kommunen drivs av en
förvaltning med tre avdelningar:


Kommunledningskontor



Omsorg, vård och lärande



Utbildning

Fullmäktiges beslut
Godkänna informationen.
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§ 81

Dnr 398/2012

Skattesats 2013.
Kommunens skattesats 2013 ska fastställas senast i november 2012.
2012 års skattesats är 22:14 per skattekrona.
2011 minskades skattesatsen med 26 öre i skatteväxling till landstinget
som ny kollektivtrafikmyndighet. Under 2012 har beslut fattats att
kommunerna i Gävleborgs län övertar hemsjukvården från landstinget.
Genom överföringen sker en skatteväxling med 22 öre per skattekrona
från landstinget till kommunerna.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige har beslutat om övertagande av hemsjukvården från
landstinget vilket innebär en skatteväxling på 22 öre per
skattekrona (fullmäktiges protokoll § 25/2012).
2. Budgetutskottet föreslår att fullmäktige fastställer skattesats för
2013 till 22:36 kronor per skattekrona, d.v.s. oförändrad skattesats.
I skattesatsen ingår skatteutjämning mellan landstinget och
kommunen för hemsjukvården som 2013 går över till kommunen
(budgetutskottets protokoll § 27/2012).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar höja 2013 års
skattesats med 25 öre per skattekrona till 22:61 kronor per
skattekrona för att finansiera kommunal musikskola samt finansiera
en eventuell omorganisation av förvaltningen. I skattesatsen ingår
skatteutjämning mellan landstinget och kommunen för
hemsjukvården som 2013 går över till kommunen
(kommunstyrelsens protokoll § 211/2012).
Yrkande
Katarina Bylin (S) m.fl. yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kajsa Gladh (M) m.fl. yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Kajsa Gladhs avslagsyrkande och finner kommunstyrelsens förslag
antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Kajsa Gladhs avslagsyrkande röstar Nej.
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Forts. § 81
Omröstningsresultat
Med 21 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot tio Nej-röster för
Kajsa Gladhs avslagsyrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens
förslag (se omröstningsbilaga).
Fullmäktiges beslut
Höja 2013 års skattesats med 25 öre per skattekrona till 22:61 kronor
per skattekrona för att finansiera kommunal musikskola samt finansiera
en eventuell omorganisation av förvaltningen. I skattesatsen ingår
skatteutjämning mellan landstinget och kommunen för hemsjukvården
som 2013 går över till kommunen.
Reservationer
Stefan Haglund (FP), Per-Ola Wadin (FP), Charlotte Klötz (F), Mona
Mikaelson-Törnblom (FP), Sten-Olof Kardell (M), Kajsa Gladh (M),
Karl-Gustaf Kjellin, Maria Karström (KD), Jan-Ola Hall (SD) och Valter
Lööv (SD) reserverar sig mot beslutet.
Ajournering
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 20:40-20:55 för politiska
överläggningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (21)
2012-11-26

§ 82

Dnr 401/2012

Budget 2013 för Nordanstigs kommun, verksamhetsplan 2014-15.
Ekonomikontoret har utarbetat ett förslag till budget för 2013 för
Nordanstigs kommun med verksamhetsplaner för 2014-2015.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår en höjning av taxan inom LSS.
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår en sänkning i taxan för tillsyn
av serveringstillstånd.
Beslutsunderlag
1. Budgetutskottets protokoll § 30/2012.
2. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2012-10-31.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 212/2012.
Yrkanden
Jan-Ola Hall (SD) m.fl. yrkar att ärendet återremitteras för fördelning i
budget utifrån den höjda skattesatsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska
återremitteras.
Fullmäktiges beslut
Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för fördelning i budget
utifrån den höjda skattesatsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (21)
2012-11-26

§ 83

Dnr 399/2012

Höjning av avgift för fjärrvärme, Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB föreslår en höjning av
fjärrvärmetaxan för 2013 med 2 %.
Beslutsunderlag
1. Budgetutskottet föreslår att fullmäktige beslutar höja taxan för
fjärrvärme med 2 % att gälla from 2013-01-01 (budgetutskottets
protokoll § 29/2012).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige höjer taxan för fjärrvärme
med 2 % att gälla from 2013-01-01 (kommunstyrelsens protokoll
§ 214/2012).
Fullmäktiges beslut
Höja taxan för fjärrvärme med 2 % att gälla from 2013-01-01.
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§ 84

Dnr 399/2012

Höjning av va-taxa, Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har lämnat ett förslag på höjning av
brukningsavgifter, höjd anläggningsavgift och förändrade regler för
uttag av grundavgiften.
Beslutet innebär att va-verksamheten fortfarande behöver ett
förlusttäckningsbidrag om minst 1,5 mkr.
Beslutsunderlag
1. Styrelsen för Nordanstig Vatten AB:s förslag.
2. Budgetutskottets protokoll § 28/2012.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 214/2012).
Yrkanden
Jörgen Myhrman (V) m.fl. yrkar att VA-taxan ska vara oförändrad vilket
ska finansieras med minskat anslag för kommunstyrelsens
utvecklingsmedel med 1,3 mkr.
Stefan Haglund (FP) m.fl. yrkar att grund- och ytavgiften ska vara
oförändrad samt att den rörliga avgiften ska höjas med motsvarande
belopp.
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Charlotte Klötz (FP) m.fl. yrkar att ärendet ska återremitteras.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska
återremitteras.
Fullmäktiges beslut
Återremittera ärendet till kommunstyrelsen.
Jäv
Sten-Olof Kardell (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
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§ 85

Dnr 402/2012

Begäran om förlusttäckningsgaranti, Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har lämnat en begäran om utökning av
förlusttäckningsgaranti. Bolaget är sedan tidigare beviljad en
förlusttäckningsgaranti för 2012 på 1,5 mkr som de nu begär ska
utökas till 2 mkr.
Behovet av förlusttäckningsgaranti beror på att fullmäktige beslutade
att inte höja va-taxan 2010. Höjningen av va-taxa 2011 och 2012
kompenserade inte inkomstbortfallet.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
medger förlusttäckningsgaranti för år 2012 om maximalt belopp på
2 mkr. Utbetalas 2013 för år 2012 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2012-09-27).
2. Budgetutskottet föreslår att fullmäktige medger Nordanstig Vatten
AB ytterligare 500 tkr i förlusttäckningsgaranti för 2012 till
sammanlagt 2 mkr samt att utbetalningen sker under år 2013
(budgetutskottets protokoll § 31/2012).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige medger Nordanstig
Vatten AB ytterligare 500 tkr i förlusttäckningsgaranti för 2012 till
sammanlagt 2 mkr samt att utbetalningen sker under år 2013
(kommunstyrelsens protokoll § 215/2012).
Fullmäktiges beslut
1. Medge Nordanstig Vatten AB ytterligare 500 tkr i
förlusttäckningsgaranti för 2012 till sammanlagt 2 mkr.
2. Utbetalas under år 2013.
Jäv
Sten-Olof Kardell (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
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§ 86

Dnr 417/2012

Interpellation om ekonomiskt ansvarstagande.
Maria Karström (KD) har lämnat en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Monica Olsson (S) där hon frågar vad som har gjorts för att
säkerställa att skattepengar inte används innan ekonomiska beslut har
fattats i berörd nämnd eller styrelse.
Monica Olsson (S) svarar på interpellationen.
Fullmäktiges beslut
Ordföranden förklarar interpellationsdebatten för avslutad.
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§ 87

Dnr 227/2008

Motion – heltid en rättighet, deltid en möjlighet.
Monica Olsson (s) har lämnat en motion där hon föreslår att heltid ska
vara grundsysselsättningsgrad för kommunens anställda samt att alla
erbjuds möjlighet att välja sysselsättningsgrad två gånger per år.
Historik
1. Personalchef Jan Nilsson lämnar följande yttrande över motionen:
Målsättningen om att kunna erbjuda önskad sysselsättningsgrad
står fast, och att man vid nyrekrytering alltid undersöker
möjligheterna att tillgodose arbetstagares önskemål såsom avtalet
föreskriver. Inför kommande personalförsörjningsplanering bör
också frågan beaktas, med tanke på framtida pensionsavgångar
och organisationsförändringar. Med detta yttrande föreslår att
motionen avslås (Jan Nilssons tjänsteutlåtande 2007-11-12).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen med
hänvisning till personalchef Jan Nilssons yttrande samt att motionen
därmed är besvarad (arbetsutskottets protokoll § 200/2007).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige bifaller motionen och att
motionen därmed är besvarad (kommunstyrelsens protokoll
§ 267/2007).
4. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för en analys av
konsekvenserna av ett bifall till motionen samt en redovisning av
projektet Rätt Tid (fullmäktiges protokoll § 9/2008).
Beslutsunderlag
1. Personalchef Maritta Rudh föreslår att personalenheten i samband
med det pågående arbetet med utformningen av en personal- och
kompetensförsörjningsplan ser över möjligheterna att anpassa
sysselsättningsgraden till de anställdas önskemål enligt motionens
intentioner (Maritta Rudhs tjänsteutlåtande 2012-10-09).
2. Personalutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att uppdra till
kommunstyrelsen att i samband med arbetet att utforma en
personal- och kompetensförsörjningsplan, se över möjligheterna att
anpassa sysselsättningsgraden till de anställdas önskemål enligt
motionens intentioner, om det inte är kostnadsdrivande samt att
motionen därmed är besvarad.
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till
kommunstyrelsen att i samband med arbetet att utforma en
personal- och kompetensförsörjningsplan, se över möjligheterna att
anpassa sysselsättningsgraden till de anställdas önskemål enligt
motionens intentioner, om det inte är kostnadsdrivande. Motionen
anses därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll 217/2012).
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Forts. § 87
Fullmäktiges beslut
1. Uppdra till kommunstyrelsen att i samband med arbetet att utforma
en personal- och kompetensförsörjningsplan, se över möjligheterna
att anpassa sysselsättningsgraden till de anställdas önskemål
enligt motionens intentioner, om det inte är kostnadsdrivande.
2. Motionen anses därmed besvarad.
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§ 88

Dnr 408/2012

Sammanträdestider 2013 för kommunstyrelsen och fullmäktige.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2013 för
arbetsutskottet, kommunstyrelsen och fullmäktige.
Uppgift om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas i
den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar fastställa datum för arbetsutskottets
sammanträden 2013 samt förslag till sammanträdesdatum för
kommunstyrelsen och fullmäktige (arbetsutskottets protokoll
§ 147/2012).
2. Kommunstyrelsen fastställer datum för kommunstyrelsens
sammanträde samt förslag till sammanträdesdatum för fullmäktige
(kommunstyrelsens protokoll § 218/2012).
Fullmäktiges beslut
Fastställa följande datum för fullmäktiges sammanträden 2013:
18 februari
25 mars
29 april
17 juni
30 september
25 november
16 december
Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning.
Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2013.
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§ 89

Dnr 416/2012

Nordanstigs Bostäder AB: Köp av fastigheten Nordanbro 2:81 i
Hassela.
Fastigheten Nordanbro 2:81 i Hassela har tidigare ägts av Nordanstigs
Bostäder AB. Fastigheten såldes till Statens bostadsomvandling som
bekostade en renovering av lägenheterna. Statens bostadsomvandling
har nu lämnat ut fastigheten till försäljning och styrelsen för
Nordanstigs Bostäder vill köpa tillbaka fastigheten. Parterna har enats
om en köpesumma på 6 800 tkr.
I bolagsordningen för Nordanstigs Bostäder AB anges att bolaget ska
bereda fullmäktige möjlighet att ta ställning till sådana beslut i
verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt
fattas.
Styrelsen vill nu ha fullmäktiges godkännande av köpet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner Nordanstigs
Bostäder AB:s begäran om att få köpa fastigheten Nordanbro 2:81 i
Hassela för 6 800 tkr (kommunstyrelsens protokoll § 220/2012).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Jörgen Myhrman (V) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Jörgen Myhrmans
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Fullmäktiges beslut
Godkänna Nordanstigs Bostäder AB:s begäran om att få köpa
fastigheten Nordanbro 2:81 i Hassela för 6 800 tkr.
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§ 90

Dnr 220/2011

Uppföljning beslut om räddningstjänsten i Hassela.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har tidigare minskat
bemanningen vid räddningstjänsten i Hassela till tre brandmän med en
brandförman på varje skift. Neddragningen har genomförts som en
besparing. Vid högsäsong på Hassela Ski Resort är dock bemanningen
kvar med fyra brandmän med en brandförman.
Nordanstig har sedan 2010 tillskjutit medel för att behålla bemanningen
med fyra brandmän och en brandförman under året.
Fullmäktige beslutade i § 86/2011-11-28 att Nordanstigs kommun ska
betala för femte man tills 20 personer är anställda inom räddningskåren
i Hassela så att bemanningen blir fyra brandmän med en brandförman
(4+1) på varje skift (fyra skiftlag).
Bemanningen blir då 4+1 under hela året, även under så kallad
lågsäsong. Beslutet kompletterar Norrhälsinge räddningstjänsts
bemanning 4+1 under högsäsong på Hassela Ski Resort.
Tidpunkten för att skiften skulle vara fullt bemannade förlängdes till
1 september 2012 och kunde därefter omprövas.
Monica Olsson (S) föredrar ärendet och informerar om att en
organisationsöversyn pågår.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd att genomföra en översyn av organisationen vid
brandkåren i Hassela utifrån den uppkomna situationen där
brandförmän sagt upp sig (arbetsutskottets protokoll § 72/2012).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att i avvaktan på
organisationsöversynen fortsätter Nordanstigs kommun betala för
femte man tills 20 personer är anställda inom räddningskåren i
Hassela så att bemanningen blir fyra brandmän med en
brandförman (4+1) på varje skift (fyra skiftlag) (kommunstyrelsens
protokoll § 191/2012).
Fullmäktiges beslut
I avvaktan på organisationsöversynen fortsätter Nordanstigs kommun
betala för femte man tills 20 personer är anställda inom räddningskåren
i Hassela så att bemanningen blir fyra brandmän med en brandförman
(4+1) på varje skift (fyra skiftlag).
Jäv
Stig Jonsson (S) och Sten-Olof Kardell (M) anmäler sig jäviga.
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§ 91

Dnr 157/2012

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. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
redovisningen (arbetsutskottets protokoll § 146).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(kommunstyrelsens protokoll § 221/2012).
Fullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen.
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§ 92

Dnr 44/2012

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar enligt Socialtjänstlagen
(SoL) för första kvartalet 2012 enligt följande:
1. Kvartalsrapport 2012/02 till Socialstyrelsen gällande ej verkställda
beslut IFO:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktfamilj.
2. Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom
3 månader från datum för avbrott?
Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktfamilj.
Kvartalsrapport 2012/02 till Socialstyrelsen gällande ej verkställda
beslut SoL ÄO (äldreomsorg) och OF (omsorger om personer med
funktionsnedsättning) samt LSS OF.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum? Svar: Nej.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden beslutar delge fullmäktige
kvartalrapporterna för 2012-02 gällande ej verkställda beslut inom
IFO och beslut SoL ÄO (äldreomsorg) och OF (omsorger om
personer med funktionsnedsättning) samt LSS OF (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 101/2012).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(arbetsutskottets protokoll § 136/2012).
3. Kommunstyreslen föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(kommunstyrelsens protokoll § 200/2012).
Fullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen.
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§ 93
Avsägelse från politiskt uppdrag i Norrhälsinge miljö- och
räddningsnämnd.
Katarina Bylin (S) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i Norrhälsinge
miljö- och räddningsnämnd.
Fullmäktige har att välja en ny ledamot för återstoden av
mandatperioden 2011-2014.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar att Dan Larsson (S) väljs som ledamot och
Tord Amré som ny ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Katarina Bylins avsägelse.
2. Välja Dan Larsson (S) som ny ledamot i Norrhälsinlands miljö- och
räddningsnämnd.
3. Välja Tord Amré (S) som ny ersättare i Norrhälsinlands miljö- och
räddningsnämnd.
4. Valen avser återstoden av mandatperioden 2011-2014.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL18 (21)
2012-11-26

§ 94
Avsägelse från politiskt uppdrag i fullmäktige och i
Överförmyndarnämnden Mitt.
Hans-Åke Bergman (C) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i
fullmäktige och som ledamot i Överförmyndarnämnden Mitt.
Fullmäktige har att välja ny ledamot till Överförmyndarnämnden Mitt
samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för centerpartiet för
återstoden av mandatperioden 2011-2014.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att Angelika Norman (C) väljs som ny ledamot i
Överförmyndarnämnden Mitt.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Hans-Åke Bergmans avsägelse.
2. Välja Angelika Norman (C) som ny ledamot i
Överförmyndarnämnden Mitt.
3. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för centerpartiet för
återsoden av mandatperioden 2011-2014.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL19 (21)
2012-11-26

§ 95
Delgivning.
Högsta förvaltningsdomstolen har beslutat att inte meddela
prövningstillstånd i överklagat ärende Tematiskt tillägg för
vindkraftverk, Nordanstigs kommun.
Det Tematiska tillägget till Översiktsplan 2004, fullmäktiges beslut
§ 78/2010, har därmed vunnit laga kraft.
Fullmäktiges beslut
Lägga delgivningen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL20 (21)
2012-11-26

§ 96
Motion om långtidsanalys av Nordanstigs utvecklingsmöjligheter.
Charlotte Klötz (FP), Stefan Haglund (FP), Mona MikaelsonTörnblom (fp) och Per-Ola Wadin (FP) har lämnat en motion där de
föreslår att en förutsättningslös och oberoende långtidsanalys görs av
Nordanstigs utveckling i ett 20-årsperspektiv.
Fullmäktiges beslut
Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige
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