NORDANSTIGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

Sida

2015-11-09

1 (25)

Plats och tid

Kulturhuset Bergsjögården.
Måndag 9 november 2015 kl. 18:00-23:15.

Beslutande

Se närvarolista.

Övriga deltagande

Eva Engström
Marianne Unborg

Sekreterare
Ekonom

Utses att justera

Sigbritt Persson (S)

Justeringens
plats och tid

Kommunhuset i Bergsjö 2015-11-16.

§ 123

Petra Modée (V)

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

121 - 132

Eva Engström

Ordförande
Stig Jonsson

Justerande
Sigbritt Persson

Petra Modée

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2015-11-09

Anslaget sätts upp

Anslaget tas ner
2015-11-17
Kommunkontoret i Bergsjö.

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift

Eva Engström

2015-12-09

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (25)
2015-11-09

§ 121

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 kommunledningen delar
moderaternas oro utbildningschefen ska gå in som kommunchef under
vintern när utbildningsverksamheten under denna tid har sådan tung
arbetsbelastning.
Monica Olsson (S) svarar att bedömningen är att det ska gå bra.
Fråga 2
Petra Modée (V) frågar Stig Eng (C) om eventuella förändringar i
kommunens budgetprocess – hur säkerställs att samtliga partier i
fullmäktige får insyn i budgetarbetet?
Stig Eng (C) svarar att budgetprocessen inför nästa år kommer att
komma igång i god och att budgeten kommer att vara mer
genomarbetat på längre sikt. Samtliga partier kommer även
fortsättningsvis att ha full insyn i budgetprocessen med sin insynsplats i
ledningsutskottet när budgeten bereds.
Fullmäktiges beslut
Ledamöternas frågestund är därmed avslutad.

Justerandes signatur
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§ 122

Dnr 303/2015

Skattesats 2016 för Nordanstigs kommun.
Fullmäktige ska varje år besluta om skattesatsen för nästkommande år.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige fastställer skattesatsen för
2016 till 22:51 kronor per skattekrona, d.v.s. oförändrad
(kommunstyrelsens protokoll § 233/2015).
Yrkanden
Monica Olsson (S) med bifall av Stig Eng (C) och Carina Olsson (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att skattesatsen ska vara
oförändrad.
Petra Modée (V) med bifall av Ulrika Jonsäll (V) ykar att skattesatsen
höjs med 30 öre per skattekrona.
Per-Ola Wadin (FP) med bifall av Tor Tolander (M) och Jan-Ola
Hall (SD) yrkar att skattesatsen ska sänkas med 10 öre till skattekrona.
Stig Eng (C) yrkar avslag på Petra Modées och Per-Ola Wadins
yrkanden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och PerOla Wadins och Petra Modées yrkanden och finner kommunstyrelsens
förslag antaget.
Omröstning begärs. Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag som
huvudförslag. För att utse ett motförslag ställer ordföranden proposition
på om Per-Ola Wadins eller Petra Modées yrkande ska utses som
motförslag och finner att Per-Ola Wadins yrkande ställs som
motförslag.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag
och Per-Ola Wadin syrkanade och finner kommunstyrelsens förslag
antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Per-Ola Wadins yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 20 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot nio Nej-röster för
Per-Ola Wadins yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens förslag.
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Forts. § 122

Fullmäktiges beslut
Fastställa skattesatsen för 2016 till 22:51 kronor per skattekrona, d.v.s.
oförändrad.
Reservationer
Tor Tolander (M), Daniel Arenholm (M), Göran Rosvall (M), Valter
Lööv (SD), Aina Lööv (SD), Jan-Ola Hall (SD), Sven-Olof Nordh (SD),
Per-Ola Wadin (FP) och Tina Torstensson (FP) reserverar sig mot
beslutet.
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§ 123

Dnr 304/2015

Budget 2016 med flerårsplan för 2017-2019 för Nordanstigs
kommun.
Fullmäktige ska fastställa budget för Nordanstigs kommun för 2016 och
flerårsplan för 2017-2019.
Ekonom Marianne Unborg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottets protokoll § 155/2015.
2. Kommunchef Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2015-10-07.
3. Ledningsutskottets protokoll § 159/2015.
4. Omsorgsutskottets protokoll § 64/2015.
5. Utbildningsutskottets protokoll § 60/2015.
6. Kommunstyrelsens protokoll § 234/2015.
Yrkanden
Kommunstyrelsens förslag punkterna 1-17 ligger som grund för
yrkandena.
Stig Eng (C), med bifall av Åke Bertils (S), Monica Olsson (S), Stefan
Berg (C) och Kjell Bergström (MP), yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Stig Eng (C) yrkar att punkt 3 får följande lydelse: Uppdra till
kommunstyrelsen att genomföra en förutsättningslös utredning om
framtidens särskilda boenden.
Petra Modée (V), med bifall av Ulrika Jonsäll (V), yrkar följande tillägg:

Justerandes signatur



Utveckla biblioteken genom införandet av s.k. meröppet enligt
samma modell som används i Hörby.



En miljon kronor från investeringsbudgeten avsätts för
medborgarbudget.



Kommunstyrelsen ges i uppdrag att nästkommande sammanträde
fördela 2016 års investeringsbudget (med undantag av
medborgarbudgeten) på specifika projekt preciserade med syfte,
tidsplan och investeringskalkyl.



Resurser avsätts för att söka externa medel i syfte att öka
kommunens möjligheter att utvecklas.



En ringlinje sommartid införs på försök under sommaren 2016 och
2017.



Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett konkret och
ekonomiskt hållbart förslag till skolstruktur.
Utdragsbestyrkande
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Resurser avsätts för att starta ett långsiktigt arbete med målet att
Nordanstigs skola ska vara i toppklass och en attraktiv arbetsplats
där lärarna upplever att de ständigt utvecklas.



En satsning på lönerna för lärare, förskolelärare samt
fritidspedagoger görs i syfte att öka Nordanstigs kommuns
attraktivitet som arbetsgivare.



Införa rätten till 30 timmars förskola för alla barn.



Ge Nordanstigs Bostäder AB i uppdrag att bygga hyresrätter till
rimliga hyror i enlighet med de direktiv som framgår i regeringens
budgetproposition för 2016 (2015/16:1).



Kommunen anordnar kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för alla
barn i enlighet med regeringens budget proposition för 2016
(2015/16:1).



Kommunstyrelsen får i uppdrag att ta fram en långsiktig plan för
utbyggnad av en fungerande cykelinfrastruktur för Nordanstigs
kommun.



Ge Nordanstigs Bostäder AB ett uppdrag att intensifiera
upprustning och energieffektivisering av sina hyreshus.



Ge kommunstyrelsen i uppdrag att i arbetet med att se över
kommunens placeringspolicy försäkra sig om att den stämmer
överens med kommunens värdegrund, och i övrigt är fri från
ohälsosamma inslag som till exempel innehav av fonder eller andra
finansiella instrument som investerar i fossil energi eller annan
verksamhet som har en negativ klimatpåverkan.



Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan för hur
kommunen snabbast. Och utan att förlora intäkter, kan divestera i
aktier, fonder eller andra finansiella instrument som investerar i
fossilindustrin.



En tydlig konsekvensbeskrivning – som beskriver kostnader,
konsekvenser för verksamheterna samt miljön – ska finnas vid alla
verksamhetsförändringar och ekonomiska beslut.



En miljon kronor från omställningspotten avsätts 2016 och 2017 för
arbetet med självstyrande grupper.

Stig Eng (C) yrkar bifall till Petra Modées yrkande lydande ”En tydlig
konsekvensbeskrivning – som beskriver kostnader, konsekvenser för
verksamheterna samt miljön – ska finnas vid alla verksamhetsförändringar och ekonomiska beslut”. I övrigt yrkar Stig Eng avslag på
Petra Modées samtliga tilläggsyrkanden.
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Tor Tolander (M) yrkar att Petra Modées yrkanden, förutom yrkandet
”En tydlig konsekvensbeskrivning – som beskriver kostnader,
konsekvenser för verksamheterna samt miljön – ska finnas vid alla
verksamhetsförändringar och ekonomiska beslut”, överlämnas till
kommunstyrelsen för beredning.
Stefan Berg (C), med bifall av Erik Eriksson Neu (S), yrkar att
fullmäktige avsätter ytterligare 5 miljoner kronor till
utbildningsverksamheten.
Stig Eng (C) yrkar avslag på Stefan Bergs yrkande om ytterligare
5 miljoner kronor till utbildningsverksamheten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionerna utifrån kommunstyrelsens förslag,
punkterna 1-17.
Punkt 1-2
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 1-2
och finner dem antagna.
Punkt 3
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 3
och Stig Engs (C) yrkande om en förutsättningslös utredning och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
Punkt 4
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 4
och finner den antagen.
Punkt 5
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 5
och Stefan Bergs (C) tilläggsyrkande om 5 extra miljoner kronor till
utbildning och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Punkt 6-17
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag punkt 617 och finner dem antagna.
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Tilläggsyrkanden
Ordföranden ställer proposition på Petra Modées (V) tilläggsförslag, om
att en tydlig konsekvensbeskrivning, som beskriver kostnader,
konsekvenser för verksamheterna samt miljön, ska finnas vid alla
verksamhetsförändringar och ekonomiska beslut, och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders (M) yrkande att Petra
Modées (V) övriga yrkanden ska överlämnas till kommunstyrelsen för
beredning och Stig Engs (C) avslagsyrkande och finner Stig Engs
avslagsyrkande antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Ja.
Den som stöder Stig Engs avslagsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster för Tor Tolanders yrkande mot 18 Nej-röster för Stig
Engs avslagsyrkande avslår fullmäktige Tor Tolanders yrkande. Fyra
ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Petra Modées övriga tilläggsyrkande
och Stig Engs avslagsyrkande och finner Stig Engs avslagsyrkande
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Anta att beräkningsgrunden för 2016 – 2019 års skatteintäkter och
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal
1 november 2015 9 432 personer
1 november 2016 9 398 personer
1 november 2017 9 364 personer
1 november 2018 9 332 personer
2. Påbörja omställningen av Hagängsgårdens särskilda boende till
trygghetsboende.
3. Inriktningsmålet ska vara ett särskilt boende i Nordanstigs kommun
beläget i Bergsjö.

Justerandes signatur
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4. Utöver tilldelning till kommunstyrelsens verksamheter:
1 500 tkr budgeteras till kommunstyrelsen att hantera såsom
Projektbidrag och Visionsbidrag enligt beslutade
fördelningsdirektiv.
500 tkr budgeteras till kommunstyrelsens förfogande 2016-2018.
5 000 tkr budgeteras till omställningskostnader m.m. för 2016,
10 882 tkr 2017, 15 596 tkr 2018.
5. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning
507 192 tkr i nettokostnader inklusive kapitalkostnader och
hyresjustering för år 2016.
6. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheterna att fortsätta
uppdraget från Kf § 113/2014. En strukturell förändring framförallt
avseende skola och omsorg 2015 – 2018 och framöver.
Kommunstyrelsen beslutar att ha en mer långsiktig planering,
politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser
förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader
behövs till och med 2018 med cirka 13 miljoner.
7. Tilldela flerårsplan 2017 nettokostnader inkl kapitalkostnader och
hyresjustering 512 748 tkr.
8. Tilldela flerårsplan 2018 nettokostnader inkl kapitalkostnader och
hyresjustering 512 210 tkr.
9. Tilldela flerårsplan 2019 nettokostnader inkl kapitalkostnader och
hyresjustering 527 396 tkr.
10. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt
med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till
dess fullmäktige fattar annat beslut.
11. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2016 och flerårsplan
2017-2019 enligt följande:
Fullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål samt
resurstilldelning.
Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål
samt resurser på och mellan verksamheterna.
Kommunchef fördelar uppdrag och mål samt resurser på och
mellan programpunkterna inom respektive verksamhet.
Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurs inom
respektive programpunkt.
Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet.

Justerandes signatur
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12. Anta investeringsutrymme för 2016 – 2019
2016
2017
2018
2019

15 000 tkr
15 000 tkr
15 000 tkr
15 000 tkr

13. Resurser till investeringar inom verksamheten Renhållning kan
tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut
avseende upplåning till kommunfullmäktige.
14. Renhållningskollektivet kan även nyttja kollektivets fordran på
skattekollektivet (bokslut 2014, 3 987 tkr) för investeringar. Kräver
dock ett särskilt beslut av kommunfullmäktige.
15. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att nästkommande sammanträde
fördela 2016 års investeringsbudget på specifika projekt
preciserade med syfte, tidsplan och investeringskalkyl.
16. En tydlig konsekvensbeskrivning, som beskriver kostnader,
konsekvenser för verksamheterna samt miljön, ska finnas vid alla
verksamhetsförändringar och ekonomiska beslut.
17. I övrigt anta förslag till Budget 2016 och flerårsplan 2017-2019.
18. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omgående påbörja mål och
budgetarbetet avseende 2017-2020.
Reservationer
Solveig Wiberg (SD), Aina Lööv (SD), Jan-Ola Hall (SD) och Valter
Lööv (SD) reserverar sig mot fullmäktiges beslut punkt 3.
Stig Eng (C) reserverar sig skriftligt mot fullmäktiges beslut punkt 3
enligt följande:
”Jag reserverar mig till förmån för mitt förslag att genomföra en
förutsättningslös utredning om framtida särskilda boenden. Jag vill att
man ser på alternativ där vi kan använda mer än ett särskilt boende i
Nordanstig.”
Stefan Berg (C), Erik Eriksson Neu (S), Helena Andersson (M) och
Tina Torstensson (FP) reserverar sig mot fullmäktiges beslut punkt 5.
Petra Modée (V) och Ulrika Jonsäll (V) reserverar sig mot beslutet att
avslå Petra Modées tilläggsyrkanden.
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Deltar inte i beslutet
Solveig Wiberg (SD), Aina Lööv (SD), Jan-Ola Hall (SD) och Valter
Lööv (SD) deltar inte i beslutet under punkterna 1-2, 4-18.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 20:10-20:45, kl. 22:00-22:10 och
kl. 22:20-22:30 för politiska överläggningar.
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§ 124

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 beslutar anta förslag till
Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun för
perioden 2015-2019 (kommunstyrelsens protokoll § 235/2015).
Yrkanden
Carina Olsson (C) yrkar att ärendet bordläggs till fullmäktiges nästa
sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs till fullmäktiges nästa sammanträde.

Justerandes signatur
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§ 125

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.
Yrkanden
Carina Olsson (C) yrkar att ärendet bordläggs till fullmäktiges nästa
sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
Ärendet bordläggs till fullmäktiges nästa sammanträde.
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§ 126

Dnr 307/2015

Utökning med avfallssamverkan i MittSverige Vatten AB.
MittSverige Vatten AB har lämnat ett förslag till att bolagets verksamhet
får utökas med avfallssamverkan till befintlig VA-verksamhet. Förslaget
innebär att Sundsvalls kommuns avfallsbolag Reko Sundsvall AB får bli
delägare i det gemensamma bolaget MittSverige Vatten AB.
Nordanstigs kommun har inte tagit ställning till hur Nordanstigs framtida
renhållningsverksamhet ska organiseras.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2015-09-30.
2. Ledningsutskottets protokoll § 162/2015.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 237/2015.
Yrkanden
Carina Olsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna det av Stadsbacken AB och MittSverige Vatten AB
framlagda förslaget om utökning med avfallssamverkan till befintlig
VA-samverkan mellan Sundsvall, Timrå och Nordanstig i enlighet
med PM 2015-08-21 och tillägget daterat 2015-09-30.
2. Uppmana MittSverige Vatten AB att vidtaga på Nordanstigs
kommun ankommande åtgärder för genomförande av utökning
med avfallssamverkan till befintlig VA-samverkan enligt PM
2015-08-21.
3. Godkänna förslag till ny bolagsordning för MittSverige Vatten AB
enligt bilaga 1 till PM 2015-08-21.
4. Förklara sig inte ha något att erinra mot att Sundsvall Vatten AB,
Reko Sundsvall AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB
träffar aktieägaravtal i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 3
till PM 2015-08-21.
5. Godkänna att Sundsvall Vatten AB överlåter 200 aktier i
MittSverige Vatten AB till Reko Sundsvall AB mot en köpeskilling
som svarar mot aktiernas nominella värden.
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6. Förklara sig inte ha något att erinra mot förslag till uppdrags- och
samarbetsavtal mellan MittSverige Vatten AB och Reko Sundsvall
AB enligt bilaga 4 till PM 2015-08-21.
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§ 127

Dnr 279/2015

Justering av avtal för Överförmyndanämnden Mitt.
Sundsvalls kommun har lämnat ett förslag till justering i avtalet om
samverkan i gemensam nämnd inom överförmyndarverksamhete i
Sundsvalls, Nordanstigs, Timrå och Ånge kommuner,
Överförmyndarnämnden Mitt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 238/2015.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Fullmäktiges beslut 2014-12-15 § 77 att teckna nytt
samverkansavtal för Överförmyndarnämnden Mitt gäller fortfarande
med ändringen att 10 § ska ha följande lydelse:
Enligt lag om god man för ensamkommande barn ansvarar
nämnden för att, såvida vissa förutsättningar är uppfyllda, god man
förordnas att i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe ansvara
för barnets personliga förhållanden och sköta dess
angelägenheter.
Kostnaderna för ensamkommande barn fördelas på sådant sätt att
var och en av de samverkande kommunerna svarar för
kostnaderna för de barn som är placerade i den kommunen.
2. Nuvarande avtal ersätts med avtal enligt punkt 1 efter att och under
förutsättning av att Timrå, Ånge och Sundsvalls kommuner fattar
motsvarande beslut.
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§ 128

Dnr 160/2015

Ny bolagsordning och ägardirektiv m.m. för Fiberstaden AB.
Sedan ett antal år har Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner ett nära
samarbete kring IT-frågor och växeltelefoni. IT-samarbetet sker i
aktiebolagsform där Hudiksvall äger 80 % av aktierna och Nordanstig
20 %. Bolaget heter Fiberstaden AB och hanterar också
bredbandsutbyggnaden i de båda kommunerna. Växel- och
telefonisamarbetet sker genom att Hudiksvall äger växeln och har
berörd personal anställd. Nordanstigs och för övrigt även Ljusdals
kommun köper sedan växelfunktionen av Hudiksvall. Dessa relationer
är reglerade enligt tjänsteköpsavtal.
Den analoga telefontekniken har allt mer ersatts av digitala lösningar
och kravet på ökad mobilitet har lett till större användning av
mobiltelefoner och plattor. Dessa lösningar är idag mer att se som en
integrerad del av kommunernas IT-system. Allt pekar på att den
utvecklingen kommer att fortsätta vilket talar för att dessa tjänster bör
hanteras av den organisation som tillhandahåller övriga IT-tjänster. Det
gör att man på ett bättre sätt kan driva utvecklingen inom de här
områdena och genom en större personalorganisation ökar man också
möjligheterna att säkra jourverksamhet etc.
Av den anledningen har diskussioner förts mellan Hudiksvall,
Nordanstig och Fiberstaden om möjligheten att flytta över växel- och
telefonifunktionen från Hudiksvall till Fiberstaden. För att möjliggöra
detta måste styrdokumenten för bolaget justeras och nya avtal
upprättas.
När det gäller Ljusdals kommun är man inte intresserad av att gå in
som delägare i Fiberstaden utan önskar fortsätta köpa växel- och
telefonifunktionen direkt av Hudiksvalls kommun.
Beslutsunderlag
1. Ledningskontoret föreslår att fullmäktige beslutar ingå ett
samarbete kring växel och telefoni mellan kommunerna Hudiksvall
och Nordanstig inom ramen för Fiberstaden AB. Anta förelagd
Bolagsordning för Fiberstaden AB. Anta förelagda ägardirektiv för
Fiberstaden AB. Anta förelagt aktieägaravtal mellan Hudiksvall och
Nordanstigs kommuner (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 201505-11).
2. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till
ledningsutskottet för beredning enligt Håkan Larssons (M)
antecknade kommentarer (ledningsutskottets protokoll
§ 128/2015).
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Forts. § 128
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar ingå ett
samarbete kring växel och telefoni mellan kommunerna Hudiksvall
och Nordanstig inom ramen för Fiberstaden AB. Anta förslag till
Bolagsordning för Fiberstaden AB. Anta förslag till ägardirektiv för
Fiberstaden AB. Anta förslag till aktieägaravtal mellan Hudiksvalls
och Nordanstigs kommuner. En översyn av aktieägaravtalet ska
genomföras inför 2017 (kommunstyrelsens protokoll § 239/2015).
Yrkanden
Tor Tolander (M) yrkar följande ändring i bolagsordningens 8 § första
stycket: Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med tre suppleanter.
Fyra ledamöter utses av fullmäktige i Hudiksvalls kommun och en av
Nordanstigs kommun. Fullmäktige i Hudiksvalls kommun utser två
suppleanter. Fullmäktige i Nordanstigs kommun utser en suppleant
samt att styrelsen vid varje tillfälle ska ha udda antal ledamöter.
Vidare yrkar Tor Tolander (M) följande ändring i aktieägaravtalet, rubrik
Styrelse, första stycket: Styrelsen ska bestå av fem ledamöter med tre
suppleanter. Fyra ledamöter utses av fullmäktige i Hudiksvalls kommun
och en av Nordanstigs kommun. Fullmäktige i Hudiksvalls kommun
utser två suppleanter. Fullmäktige i Nordanstigs kommun utser en
suppleant samt att styrelsen vid varje tillfälle ska ha udda antal
ledamöter.
Jan-Ola Hall (SD), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar att ärendet
återremitteras.
Monica Olsson (S), med bifall av Stig Eng (C), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder att ärendet avgörs idag röstar Ja.
Den som stöder att ärendet återremitteras röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 20 Ja-röster mot sju Nej-röster beslutar fullmäktige att ärendet ska
avgöras idag. En ledamot avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
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Forts. § 128
Fullmäktiges beslut
1. Ingå ett samarbete kring växel och telefoni mellan kommunerna
Hudiksvall och Nordanstig inom ramen för Fiberstaden AB.
2. Anta förslag till Bolagsordning för Fiberstaden AB.
3. Anta förslag till ägardirektiv för Fiberstaden AB.
4. Anta förslag till aktieägaravtal mellan Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner.
5. En översyn av aktieägaravtalet ska genomföras inför 2017.
Reservationer
Tor Tolander (M), Göran Rosvall (M), Daniel Arenholm (M), Helena
Andersson (M), Solveig Wiberg (SD) och Jan-Ola Hall (SD) reserverar
sig mot beslutet.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 22:55-23:00 för politiska
överläggningar.
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§ 129

Dnr 341/2015

Kommunal borgen för Hälsingeutbildningar ekonomisk förening.
Hälsingeutbildningar ekonomisk förening (org nr 769602-5290) är
bildad av Hälsinglands kommuner i syfte att bl.a. ansvara för
samarbetsprojekt inom lärande och utveckling. Projekten finansieras
delvis eller helt av externa finansiärer. Kommunernas projektkostnader
betalas löpande av Hälsingeutbildning ekonomisk förening medan de
externa finansiärerna betalar i efterskott. Utbetalningarna kommer efter
att insända rekvisitioner granskats och godkänts och därmed bildas ett
likviditetsglapp. För att inte projekten ska drabbas av stopp i
aktiviteterna så snart är en kontokredit nödvändig.
Kostnaderna för krediten bör belasta respektive kommuns
vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmall, eftersom
räntekostnaderna inte får ingå i bidragsansökan till EU.
Hälsingeutbildning har sin administration i Hudiksvall, varför
Hudiksvalls kommun ikläder sig rollen som huvudborgenär mot
föreningen. Krediten kommer att läggas i den bank där kommunen f n
har sin koncernkredit.
Hudiksvalls kommun har för avsikt att lämna en borgen på 3 miljoner
kronor åt Hälsingeutbildnings ekonomiska förening, under förutsättning
att övriga kommuner i Hälsingland beslutar om underborgen lika som
tidigare. Beslutet kommer att fattas under förutsättning enligt förslaget,
att Hudiksvalls kommun, som säkerhet, kräver underborgen från
samtliga deltagande kommuner i Hälsingland utifrån Hälsingerådets
fördelningsmall. Kommunernas borgensåtagande gentemot föreningen
sträcker sig fr. o. m. 2016 till dess krediten sägs upp eller avslutas,
samt att föreningens räntekostnader, vid utnyttjande av krediten, ska
belasta respektive kommun utifrån Hälsingerådets fördelningsmall.
Bollnäs 20%, Hudiksvall 28 %, Ljusdal 15 %, Nordanstig 8 % Ovanåker
9% och Söderhamn 20 %.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
beslutar att Nordanstigs kommun gentemot Hudiksvalls kommun
tecknar underborgen avseende rörelsekrediten till
Hälsingeutbildningars ekonomiska förening (3 miljoner kr) enligt
Hälsingerådets fördelningsmall under förutsättning att alla
kommuner beslutar om sin del av underborgen enligt förslaget.
Kommunernas borgensåtagande mot föreningen sträcker sig till
dess krediten sägs upp eller avslutas. Föreningens räntekostnader,
vid utnyttjande av krediten, skall belasta respektive kommun (för
Nordanstigs del staben) utifrån Hälsingerådets fördelningsmall
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2015-09-24).
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Forts. § 129
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att Nordanstigs
kommun gentemot Hudiksvalls kommun tecknar underborgen
avseende rörelsekrediten till Hälsingeutbildningars ekonomiska
förening (3 miljoner kr) enligt Hälsingerådets fördelningsmall under
förutsättning att alla kommuner beslutar om sin del av underborgen
enligt förslaget. Kommunernas borgensåtagande mot föreningen
sträcker sig till dess krediten sägs upp eller avslutas. Föreningens
räntekostnader, vid utnyttjande av krediten, skall belasta respektive
kommun (för Nordanstigs del staben) utifrån Hälsingerådets
fördelningsmall (kommunstyrelsens protokoll § 260/2015).
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Nordanstigs kommun gentemot Hudiksvalls kommun tecknar
underborgen avseende rörelsekrediten till Hälsingeutbildningars
ekonomiska förening (3 miljoner kr) enligt Hälsingerådets
fördelningsmall under förutsättning att alla kommuner beslutar om sin
del av underborgen enligt förslaget.
Kommunernas borgensåtagande mot föreningen sträcker sig till dess
krediten sägs upp eller avslutas.
Föreningens räntekostnader, vid utnyttjande av krediten, skall belasta
respektive kommun (för Nordanstigs del staben) utifrån Hälsingerådets
fördelningsmall.
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§ 130
Val av nämndemän.
Fullmäktige har att välja sex nämndemän för den förskjutna
mandatperioden 2016-2019.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämnden föreslår att fullmäktige väljer Carin Wallin (S),
Britt Sjöberg (S), Christina Berglund (C), Eva Andersson (SD),
Margareta Fredholm (M) och Lisbeth Lagerborg (FP) som nämndemän
för mandatperioden 2016-2019 (valberedningsnämndens protokoll
§ 1/2015).
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar bifall till valberedningsnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Välja följande som nämndemän för mandatperioden 2016-2019:
Carin Walldin (S)
Britt Sjöberg (S)
Christina Berglund (C)
Eva Andersson (SD)
Margareta Fredholm (M)
Lisbeth Lagerborg (FP)
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§ 131

Dnr 127/2015

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. Staben föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen (Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2015-10-02).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(ledningsutskottets protokoll § 179/2015).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(kommunstyrelsens protokoll § 246/2015).
Fullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen.
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§ 132
Sammanträdesdagar 2016.
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens och fullmäktiges
sammanträden 2016 ska fastställas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens protokoll § 256/2015.
Fullmäktiges beslut
1. Anta följande sammanträdesdatum för fullmäktige under 2016:
8 februari
4 april
2 maj
13 juni
5 september
3 oktober
7 november
12 december
2. Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning.
3. Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2016.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
Datum: 2015-11-09

LEDAMÖTER

TJÄNSTGÖRANDE
ERSÄTTARE
JA

Tor Tolander
Göran Rosvall
Daniel Arenholm
Margareta Fredholm
Stig Eng
Pernilla Kardell
Per-Åke Kardell
Carina Olsson
Stefan Berg
Per-Ola Wadin
Tina Torstensson
Maria Karström
Monica Olsson
Anders Blank
Sigbritt Persson
Erik Eriksson Neu
Erik Sundberg
Sven-Erik Sjölund
Katarina Bylin
Åke Bertils
Britt Sjöberg
Stig Jonsson
Jenny Löfman
Katarina Roos
Petra Modée
Sarah Faxby-Bjerner
Solveig Wiberg
Aina Lööv
Jan-Ola Hall
Sven-Olof Nordh
Alex Lindén

Summa

(M)
(M)
(M)
(M)

X
X
X

(C)

X
X
X
X
X
X
X

(C)
(C)

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

NEJ

§ 122
Ks P-O W
ja Ja
Nej Avst

X
X
X
X

Helena Andersson

X

X
X
X
X
X
X
X

Boerje Bohlin

X
X

Anders Engström
Ulrika Jonsäll

X

Kjell Bergström

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

7

Valter Lööv

X

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

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

X
X
X

X
X
X
X

6 20 9

Ja

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
Siv Bergström

Avst

§ 128
Idag Åter
Ja
Nej Avst

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

24

§ 123
TT SE
Ja
Nej

Sida 25

8

X
X
X
X

X

X

X

18 4

X
X

20 7

1

Sven-Olof Nord (SD) närv tom kl.20:10 § 122. Solveig Wiberg närv from 19:00 § 123. Helena Andersson närv from kl. 19:00 § 123.
Erik Eriksson Neu närv tom kl. 22:40 § 123. Tina Torstensson närv tom kl. 22:55 § 127.

