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§ 97

Dnr 359/2012

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.
Frågor har kommit in till fullmäktige om Nordex:s ansökan om att få
bygga vindkraftverk på Månberget i Jättendal.
Stig Eng (C) besvarar frågorna.
Fullmäktiges beslut
Frågorna anses besvarade.

Justerandes signatur
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§ 98

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.
Vd för Nordanstig Vatten AB Micael Löfqvist föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Styrelsen för Nordanstig Vatten AB:s förslag.
2. Budgetutskottets protokoll § 28/2012.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 214/2012.
4. Fullmäktiges protokoll § 84/2012.
5. Kommunstyrelsens protokoll § 240/2012.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sven-Erik Sjölund (S) yrkar oförändrad VA-taxa som finansieras med
minskat anslag för kommunstyrelsens utvecklingsmedel med 1,3 mkr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Sven-Erik Sjölunds yrkande om oförändrad taxa och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Sven-Erik Sjölunds yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 22 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot sju Nej-röster för
Sven-Erik Sjölunds yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens
förslag. Två ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
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Forts. § 98
Fullmäktiges beslut
1. Höja rörliga avgiften med 0,57 kr/m3.
(23:43 – 24:00 kr)
2.

Höja grund- och ytavgiften med 20 %.
(2 751 – 3 300 kr) (33-39:60 kr/m3)

3.

Sänka lägenhetsavgiften med 2,45 %.
(2 850 – 2 780 kr)

4.

Höja anläggningsavgiften med 17 % till 135 000 kronor.
(Skillnad 20 000 kronor)

5.

Förändra reglerna för grundavgiftens tillämpning enligt följande:
Villor och småhus 1-2 lägenheter betalar 1 grundavgift.
Bostad och annan fastighet med fler än 2 lägenheter betalar
2 grundavgifter (tidigare 1 grundavgift).
Bostad och annan fastighet med fler än 15 lägenheter betalar
3 grundavgifter (tidigare 1 grundavgift).
Införa en spärregel som innebär att bostäder och annan fastighet
med mindre än 100 m3 vatten i årsförbrukning betalar
1 grundavgift oavsett antal lägenheter.

6.

Taxeändringarna gäller from 2013-01-01.

Reservationer
Sven-Erik Sjölund (S), Dan Larsson (S), Anders Engström (S), Katarina
Bylin (S) och Jörgen Myhrman (V) reserverar sig mot beslutet.
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§ 99
Information om nya skollagen.
Ny skollag trädde i kraft 1 augusti 2010.
Tf förvaltningschef Eva Fors informerar bl.a. om följande ändringar i
lagen och dess påverkan i verksamheten:
Utökat ansvar och befogenheter för rektorer.
Krav på utökat stöd till svaga elever och sporre för starka elever.
Tillgång till skolbibliotek.
Ökad möjlighet att överklaga beslut.
Elevers rätt till näringsriktig mat.
Fullmäktiges beslut
Godkänna informationen.
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§ 100
Val av ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen.
Vid fullmäktiges val av kommunstyrelse och nämnder i december 2010
valdes kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande på två år,
2011-2012.
Fullmäktige har att välja ny ordförande och vice ordförande i
kommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden 2011-2014.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar Stig Eng (C) som ordförande i
kommunstyrelsen.
Katarina Bylin (S) yrkar Monica Olsson (S) som ordförande i
kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons och Katarina
Bylins yrkanden och finner Katarina Bylins yrkande antaget.
Omröstning begärs. Det blir sluten omrösning eftersom ärendet gäller
val. Justeringsmännen är utsedda som rösträknare.
Fullmäktige upplyses om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Jan-Ola
Hall prickar av de röstande vid urnan.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 31. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna
räknas.
Monica Olsson fick 16 röster och Stig Eng fick 12 röster. Tre valsedlar
val blanka. Därmed har fullmäktige valt Monica Olsson som ordförande
i kommunstyrelsen.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson yrkar Stig Eng (C) som vice ordförande i
kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
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Forts. § 100
Fullmäktiges beslut
Välja Monica Olsson (S) som ordförande i kommunstyrelsen.
Välja Stig Eng (C) som vice ordförande i kommunstyrelsen.
Valen gäller från 1 januari 2013 och återstoden av mandatperioden
2011-2014.
Ajournering
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 19:50-19:55 för sammanräkning
av valsedlar.
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§ 101

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.
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår en höjning av taxan inom LSS.
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår en sänkning i taxan för tillsyn
av serveringstillstånd.
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår ny taxa för hemsjukvården.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) föredrar möjliga
åtgärder för att driva kommunstyrelsens verksamheter inom tilldelad
budgetram för 2013. Åtgärderna berör bl.a. samarbete i Hälsingland
med gemensam personaladministrativ funktion, gymnasiesamverkan,
IT-stöd, lokalförsörjningsplan, flyktingmottagning och uppföljningar bl.a.
kommunens bolagisering av vatten och spillvatten.
Omsorgs- och lärandenämndens ordförande Åke Bertils (S) beräknar
att verksamheten kommer att kunna bedrivas inom tilldelad budgetram
för 2013. Antalet platser kommer att minskas inom särskilt boende och
prognosen är att det är färre elever inom gymnasieskolan.
Utbildnings- och kulturnämndens ordförande Boerje Bohlin (S)
informerar om att verksamheten har gått ytterligare besparingskrav
motsvarande 2 mkr som nämnden ännu inte har hunnit bearbeta.
Nämnden kommer att utarbeta åtgärder i början av 2013 för att
verksamheten ska rymmas inom tilldelad budgetram för 2013.
Beslutsunderlag
1. Budgetutskottets protokoll § 30/2012.
2. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2012-10-31.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 212/2012.
4. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen
(fullmäktiges protokoll § 82/2012).
5. Kommunstyrelsens protokoll § 237/2012.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
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Forts. § 101
Fullmäktiges beslut
1. Beräkningsgrunden för 2013 – 2015 års skatteintäkter och generella
statsbidrag grundas på följande invånarantal:
1 november 2012
1 november 2013
1 november 2014

9 473 personer
9 393 personer
9 313 personer

2. Ändrade taxor
2.1 Höja avgiften för korttidsplats inom LSS till 110 kronor/dygn
from 2013-01-01.
2.2 Sänka taxa för tillsyn av serveringstillstånd till 500 kronor/datum
gällande fler datum på samma blankett from 2013-01-01.
2.3 Avgiften för besök av distriktssköterskor, sjukgymnaster och
arbetsterapeuter inklusive hyra av hjälpmedel vid
rehabiliteringsinsatser, för år 2013 fastställs till 300 kronor i fast
månadsavgift för varje påbörjad månad. Det innebär maximalt
3 600 kronor per år i avgift.
3. Fullmäktiges finansiella mål
Resultatet för år 2013 budgeteras till minst 0,65 % av skatter och
generella statsbidrag, 2 % för 2014 och 2 % för 2013.
Investeringsvolymen får vara i samma nivå som avskrivningarna,
dock högst det dubbla inkl. omföringar från föregående år.
Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30%.
Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna
skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.
Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.
4. Förutom nämndernas tilldelning har 3 500 tkr budgeterats vardera
under åren 2013, 2014 och 2015 till kommunstyrelsen varav 1 mkr
som kommunstyrelsens förfogandemedel och 2,5 mkr att hantera
enligt följande:
Såsom kommunstyrelsens utvecklingsmedel att användas för att
genomföra insatser som ger tillväxt utan ökade kostnader de
kommande åren och till förenings- och ungdomsverksamhet enligt
beslutade fördelningsdirektiv.
5. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning enligt
sid 31 i Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014-2015. Det
innebär 63 222 tkr i nettokostnader inkl. kapitalkostnader för år
2013.

Justerandes signatur
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Forts. § 101
6. Tilldela utbildnings och kulturnämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid 31 i Budget 2013 och verksamhetsplaner
2014-2015. Det innebär 128 086 tkr i nettokostnader inkl.
kapitalkostnader för år 2013 (inkluderar 500 tkr för
musikskoleverksamhet).
7. Tilldela omsorgs- och lärandenämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid 31 i Budget 2013 och verksamhetsplaner
2014-2015. Det innebär 265 218 tkr i nettokostnader inkl.
kapitalkostnader för år 2013.
8. Anta verksamhetsplan 2014 nettokostnader inkl. kapitalkostnader
enligt sid 32 i Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014-2015.
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturnämnden
Omsorgs- och lärandenämnden

64 521 tkr
128 342 tkr
265 634 tkr

9. Anta verksamhetsplan 2015 nettokostnader exkl. kapitalkostnader
enligt sid 32 i Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014-2015.
Kommunstyrelsen
Utbildnings- och kulturnämnden
Omsorgs- och lärandenämnden

65 572 tkr
131 066 tkr
271 257 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 följande ansvarstilldelning i Budget 2013 och
verksamhetsplaner 2014-2015:
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. Föreslå investeringsutrymme för 2013-2015.
2013
2014
2015

Justerandes signatur

13 113 tkr
13 000 tkr
13 000 tkr
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Forts. § 101
13. Uppdra till kommunstyrelsen att fördela 2013 års
investeringsbudget på specifika projekt. Dessa projekt kräver
aktualisering som särskilt ärende med bifogade hållbara
investeringskalkyler inför beslut i kommunstyrelsen.
14. Vid en eventuell organisationsförändring ska budgeten omfördelas.
15. I övrigt anta förslag till Budget 2013 och verksamhetsplaner 2014 –
2015.
Reservationer
Stefan Haglund (FP), Charlotte Klötz (FP), Per-Ola Wadin (FP), Mona
Mikaelson-Törnblom (FP), Maria Karström (KD), Jan-Ola Hall (SD),
Valter Lööv (SD) och Jörgen Myhrman (V) reserverar sig mot beslutet.
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§ 102

Dnr 406/2012

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

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till ny
organisation för Nordanstigs kommun att gälla från 1 januari 2013.
Förvaltningen består av en förvaltning med tre avdelningar –
Kommunledningskontor, Omsorg, vård och lärande samt
Utbildning. Den politiska organisationen ska anpassas till den nya
förvaltningen. Uppdra till kommunchef Tommy Staaf att presentera
en preliminär kostnadsanalys utifrån den nya organisationen på
kommunstyrelsens sammanträde 8 november 2012
(Arbetsutskottets protokoll § 150/2012).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
ny organisation för Nordanstigs kommun att gälla från 1 januari
2013. Förvaltningen består av en förvaltning med tre avdelningar –
Kommunledningskontor, Omsorg, vård och lärande samt
Utbildning. Den politiska organisationen ska anpassas till den nya
förvaltningen efter beredning inom partigrupperna
(kommunstyrelsens protokoll § 209/2012).
3. Fullmäktige beslutar godkänna informationen (fullmäktiges
protokoll § 80/2012).

Justerandes signatur
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Forts. § 102

Yrkanden
Stig Eng (C) m.fl. yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Blank (S) yrkar tillägga att den politiska organisationen ska vara
genomförd senast 30 juni 2013.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Anders Blanks tilläggsyrkande och
finner det antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Anders Blanks tilläggsyrkande röstar Ja.
Den som inte vill det röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 18 Ja-röster för Anders Blanks tilläggsyrkande mot nio Nej-röster
antar fullmäktige Anders Blanks tilläggsyrkande. Två ledamöter avstod
från att rösta (se omröstningsbilaga).
Fullmäktiges beslut
1. Anta förslag till ny organisation för Nordanstigs kommun att gälla
från 1 januari 2013. Förvaltningen består av en förvaltning med tre
avdelningar – Kommunledningskontor, Omsorg, vård och lärande
samt Utbildning.
2. Den politiska organisationen ska anpassas till den nya
förvaltningen efter beredning inom partigrupperna och vara
genomförd senast 30 juni 2013.
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§ 103

Dnr 37/2011

Remiss: Tillstånd för Vindkraftpark i Jättendal.
Nordex Sverige AB ansöker hos länsstyrelsen om tillstånd att uppföra
en gruppstation vindkraftverk på Månberget i Jättendal. Månberget
ligger i Nordanstigs öppna odlingslandskap öster om E4. Samtliga verk
avser en maxhöjd på 150 meter.
Sammanfattning av Nordex ansökan:
1. Förstahandsyrkanden Nordex ansöker om frivilligt tillstånd enligt
9 kap miljöbalken att uppföra och driva gruppstation om högst
6 vindkraftverk. Den sammanlagda uteffekten får vara högst 15
MW.
2. Förslag till Villkor Vindkraftverken får ha en totalhöjd om maximalt
150 m över mark. Ekvivalent ljudnivå från verksamheten får som
riktvärde utomhus vid bostadshus inte överstiga 40 dB(A)
Roterande skuggor från vindkraftverkens rotorblad får inte
förekomma under mer än 8 timmar per år vid varje enskilt
bostadshus.
3. Andrahandsyrkanden Antalet vindkraftverk begränsas till
maximalt 3 stycken. Ekvivalent ljudnivå från verksamheten får som
riktvärde utomhus vid bostadshus inte överstiga 35 dB(A) Minsta
avstånd till permanentboende begränsas till 1200 meter +/- 50
meter. Minsta avstånd till fritidsboende begränsas till 700 meter +/50 meter.
Länsstyrelsen begär nu i remiss att kommunen yttrar sig över Nordex
Sverige AB:s ansökan.
Kommunfullmäktige antog i november 2010 ett tematiskt tillägg för
vindkraft i Översiktsplan 2004.
Stadsarkitekt Chistina Englund föredrar ärendet. Tre verk är placerade
utanför utpekat område och tre är placerade inom området.
Beslutsunderlag
1. Utvecklingsutskottet beslutar återremittera ärendet till förvaltningen
för komplettering av beslutsunderlaget (utvecklingsutskottets
protokoll § 34/2012-09-25).
2. Stadsarkitekt Christina Englunds tjänsteutlåtande 2012-11-13:
Föreslagen exploatering enligt andrahandsyrkande
överensstämmer i stort med kommunens tematiska översiktsplan
för vindkraft och de riktlinjer som där anges. De avvikelser i
avstånd till permanentbostad som redovisas för ett av verken
bedöms som ringa och bör kunna accepteras.
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Forts. § 103

3. Utvecklingsutskottets protokoll § 45/2012.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 241/2012.
Yrkanden
Anders Blank (S) yrkar avslag.
Stefan Haglund (FP) yrkar återremiss.
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att
det fjärde vindkraftverket ska flyttas innanför markerat område.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Stig
Engs yrkande och finner Stig Engs yrkande antaget och utser det som
huvudförslag.
Ordföranden ställer Stig Engs yrkande mot Anders Blanks
avslagsyrkande och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Anders Blanks avslagsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 16 Ja-röster för Stig Engs yrkande mot åtta Nej-röster för Anders
Blanks avslagsyrkande beslutar fullmäktige enligt Stig Engs yrkande.
Fem ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Fullmäktiges beslut
Nordanstigs kommun meddelar Länsstyrelsen:
Ansökan om vindkraftsanläggning på Månberget tillstyrks enligt Nordex
Andrahandsyrkande omfattande tre verk under förutsättning att verk
nr 3 placeras minst 1 200 meter från permanentbostad. (i ansökan är
verk nr 3 placerat 1 141 meter från permanentbostad).
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Forts. § 103
Därutöver tillstyrker Nordanstigs kommun att ytterligare ett
vindkraftverk får uppföras inom utpekat område för vindkraft i
kommunens tematiska tillägg för vindkraft. Det verk som avses är verk
nr 1 enligt Nordex förstahandsyrkande. Verk nr 1 får uppföras under
förutsättning att:
•

Ekvivalent ljudnivå från verksamheten får som riktvärde utomhus
vid bostadshus inte överstiga 35 dB(A).

•

Minsta avstånd till permanentboende begränsas till 1 200 meter.

Reservationer
Anders Blank (S), Dan Larsson (S), Sven-Erik Sjölund (S), Tomas von
Wachenfeldt (C) och Valter Lööv (SD) reserverar sig mot beslutet.
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§ 104

Dnr 55/2012

Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har lämnat en ansökan om utökad borgensram.
Nuvarande borgensram är sammanlagt 48 mkr.
Lånebehovet för Nordanstig Vatten AB under 2012 motsvarar 9 mkr
vilket ska användas för underhåll i befintliga anläggningar. Bolagets
sammanlagda skuld är 47 mkr.
Bolaget ansöker om en utökad borgensram till sammanlagt 56 mkr
alternativt lån hos Nordanstigs kommun med 9 mkr.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2011-01-12.
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för egen
skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 56 mkr, jämte löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Ovanstående
borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat 2011-09-26
kf § 70/2011 med diarienr 289/2011 upphävs (arbetsutskottets
protokoll § 15/2012).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för
egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 56 mkr, jämte löpande ränta
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Ovanstående
borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat 2011-09-26
kf § 70/2011 med diarienr 289/2011 upphävs (fullmäktiges beslut
§ 239/2012).
Fullmäktiges beslut
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 56 mkr,
jämte löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet
skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.
2. Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat
2011-09-26 kf § 70/2011 med diarienr 289/2011 upphävs.
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§ 105

Dnr 53/2012

Avgift för lotteritillstånd.
Utbildnings- och kulturnämnden har utarbetat ett förslag till avgifter för
lotteritillstånd.
Följande avgifter för lotteritillstånd har gällt sedan 1995-01-01:
Registreringar för tre år 300 kronor
Tillfälliga tillstånd
300 kronor
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige antar
följande avgifter för lotteritillstånd:
Registreringar för tre år
300 kronor
Tillfälliga tillstånd
300 kronor
(utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 20/2012).
2. Förvaltningschef Eva Fors och utbildnings- och kulturnämndens
ordförande Boerje Bohlin beslutar tillägga en punkt till nämndens
§ 20/2012: Kontrollantarvode = 3 % inklusive sociala avgifter av
insatsbeloppet på startade lotterier vilket debiteras föreningarna
(Eva Fors´ och Boerje Bohlins tjänsteutlåtande 2012-02-22).
3. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta följande avgifter
för lotteritillstånd: Registrering för tre år inkl. kontrollantarvode 500
kronor, Tillfälligt tillstånd 300 kronor (arbetsutskottets protokoll
§ 37/2012).
4. Anta följande avgifter för lotteritillstånd: Registreringar för tre år
300 kronor. Tillfälliga tillstånd 300 kronor (kommunstyrelsens
protokoll § 76/2012).
5. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för tydligare
beslutsunderlag (fullmäktiges protokoll § 35/2012).
6. Utbildnings- och kulturnämnden beslutar överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för handläggning och beslut då ärendet i
fortsättningen kommer att ingå under kommunstyrelsens
verksamhetsområde (utbildnings- och kulturnämndens protokoll
§ 97/2012).
7. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta följande avgifter
för lotteritillstånd: Registreringar för tre år 500 kronor, Tillfälliga
tillstånd 300 kronor. Avgifterna inkluderar kontrollantarvode
(arbetsutskottets protokoll § 154/2012).
8. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta följande
avgifter för lotteritillstånd: Registreringar för tre år 500 kronor,
Tillfälliga tillstånd 300 kronor. Avgifterna inkluderar
kontrollantarvode (kommunstyrelsens protokoll § 231/2012).
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Forts. § 105

Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Anta följande avgifter för lotteritillstånd:
Registreringar för tre år
Tillfälliga tillstånd

500 kronor
300 kronor

Avgifterna inkluderar kontrollantarvode.
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§ 106

Dnr 427/2012

Revidering av reglemente för Överförmyndarnämnden Mitt.
Överförmyndarnämnden Mitt är en gemensam överförmyndarnämnd
för Sundsvalls, Timrå, Nordanstigs och Ånge kommuner. Reglementet
för den gemensamma nämnden fastställs av respektive kommuns
fullmäktige.
Sundsvalls revisorer har under 2012 granskat nämndens
ansvarsutövande, och påtalar i sin rapport reglementets reglering av
revisionen av den gemensamma nämnden inte uppfyller
kommunallagens krav på granskning av en gemensam nämnd.
Beslutsunderlag
1. Överförmyndarnämnden Mitt föreslår att de medverkande
kommunerna antar det reviderade reglementet
(Överförmyndarnämnden Mitt protokoll § 72/2012).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till reviderat
reglemente för Överförmyndarnämnden Mitt (arbetsutskottets
protokoll § 155/2012).
3. Kommunstyrelsen förslår att fullmäktige antar förslag till reviderat
reglemente för Överförmyndarnämnden Mitt (kommunstyrelsens
protokoll § 229/2012).
Fullmäktiges beslut
Anta förslag till reviderat reglemente för Överförmyndarnämnden Mitt.
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§ 107

Dnr 314/2012

Riktlinjer för intraprenad.
Personalchef Maritta Rudh har informerat personalutskottet om det
pågående arbetet med att utarbeta ett styrdokument för intraprenad i
kommunens verksamheter; Riktlinjer för Intraprenad.
Riktlinjerna har behandlats i omsorgs- och lärandenämnden som
föreslår att riktlinjerna antas.
Beslutsunderlag
1. Personalutskottet beslutar återremittera riktlinjerna till omsorgsoch lärandenämnden med uppdraget att utveckla principerna för
resurstilldelning och ekonomiska förutsättningar i samand med
övergången till intraprenad, under stycket Ekonomi. I övrgit
godkänna informationen (personalutskottets protokoll § 22/2012).
2. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige antar
riktlinjer för intraprenad inom Nordanstigs kommuns verksamheter
(omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 164/2012).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar riktlinjer för
intraprenad inom Nordanstigs kommuns verksamheter
(kommunstyrelsens protokoll § 233/2012).
Fullmäktiges beslut
Anta riktlinjer för intraprenad inom Nordanstigs kommuns
verksamheter.
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§ 108

Dnr 314/2012

Avsägelse från politiskt uppdrag i utbildnings- och
kulturnämnden.
Ann-Catrin Åsåker (C) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i
utbildnings- och kulturnämnden.
Fullmäktige har att godkänna Ann-Catrin Åsåkers avsägelse samt välja
ny ersättare i utbildnings- och kulturnämnden för återstoden av
mantadperioden 2011-2014.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Ann-Catrin Åsåkers avsägelse.
2. Val av ny ersättare i utbildnings- och kulturnämnden sker på
fullmäktiges nästa sammanträde.
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§ 109

Dnr 44/2012

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar följande enligt
Socialtjänstlagen (SoL):
Kvartalsrapport nr 3/2012 till Socialstyrelsen gällande ej verkställda
beslut SoL äldreomsorg, SoL omsorg om personer med
funktionsnedsättning (OF) och LSS OF:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Nej.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige godkänner
redovisningen (omsorgs- och lärandenämndens protokoll §
154/2012).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(arbetsutskottets protokoll § 156/2012).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(kommunstyrelsens protokoll § 234/2012).
Fullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
Datum: 2012-12-17
§ 98

LEDAMÖTER

Kajsa Gladh
Sten-Olof Kardell
Karl-Gustaf Kjellin
Stig Eng
Yvonne Kardell
Sven-Åke Eriksson
Anders Broberg
Barbro Högström-Larsson
Hans-Åke Bergman
Tomas von Wachenfeldt
Charlotte Klötz
Stefan Haglund
Mona Mikaelsson Törnblom
Per-Ola Wadin

Maria Karström
Monica Olsson
Katarina Bylin
Sven-Erik Sjölund
Anders Blank
Bengt-Ola Olsson
Boerje Bohlin
Jennie Löfman
Åke Bertils
Stig Jonsson
Gun Forssell Spång
Dick Lindkvist
Petra Modée
Jörgen Myrman
Kjell Bergström
Jan-Ola Hall
Aina Lööv

TJÄNSTGÖRANDE
ERSÄTTARE
(M)
(M)
(M)

(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(C)
(FP)
(FP)
(FP)
(FP)
(KD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(MP)
(SD)
(SD)

JA
X

NEJ
X

JA
Annelie Åkerlund

X

X
X
X

Carina Olsson

X

X

Rolf Colling

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Dan Larsson

X

X

Anders Engström

X

X

Ks
Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

§ 102
S-E S
Nej

Avstår

X

Per Wetter

X

X
X
X
X
X
Valter Lööv

Avstår
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

SE
Ja
X
X
X
X
X
X
X
X
X

AB
Nej

X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

X

X

Summa
24 7
7 22 7
Närvaro: Katarina Bylin och Per Wetter närv. tom kl. 20:00 § 100.

Avstår

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X

X
X
X

§ 103

AB Avslag
Ja
Nej

X

X
X

Sida 24

X
X

X
X
X

2

18 9

X
X
X
X

2

16

8

5

