KALLELSE

1(2)

Datum

2018-01-30

NORDANSTIGS
KOMMUN

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde
Tid

Måndagen den 12 februari 2018 klockan 18:00.

Plats

Kulturhuset Bergsj ögården.

Kallade

Ledamöter kallas, ersättare och övriga för kännedom.

Ärende

Val av justerare

1.

Allmänhetens frågestund 2017.
Dnr 2017-000 186

2.

Information om turismverksamheten.
Dnr 20 18-000058

3.

Ledamöternas frågestund 2017.
Dnr 2017-000078

4.

Förslag om flytt av elever i åk 6 till Arthur
Engbergskolan.
Dnr 20 17-000268

5.

Utökad investeringsbudget 2018-2019 för
fiberutbyggnad i Hassela, Stocka och Gnarp.
Dnr 20 17-000353

6.

Ansökan om oförändrad checkkredit 2018 för
Nordanstig Vatten AB.
Dnr 2017-000474

7.

Begäran om utökad budget 2018,
Överförmyndarnämnden Mitt.
Dnr 2017-000459

Notering

NORDANSTIGS KOMMUN

Sida

2(2)

Kommunfullmäktige

Ärende
8.

Kommunal borgen för Stiftelsen Gropgården.
Dnr 20 17-000428

9.

Riktlinjer för Bostads- och lokalförsörjning i
Nordanstigs kommun.
Dnr 2016-00015 1

Notering

10. Byte av mark Nordanstigs Bostäder AB och
Nordanstigs kommun.
Högen 11:13
Dnr 2017-000327
11. Begäran om godkännande för köp av bolag.
Dnr 2018-00003 1
12. Arbetsordning för Ungdomsfullmäktige i
Nordanstigs kommun.
Dnr 20 17-000477
13. Avsägelse från politiskt uppdrag som
ordförande för Nordanstigs kommunrevision.
Sverker Söderström
Dnr 20 17-000498
14. Motion om att inrätta en klimat- och
milj öberedning.
Dnr 2015-000178
15. Motion om att tillsätta en boendekoordinator.
Dnr 2015-00028 1
16. Motion om kommunal klimatkompensation.
Dnr 2015-000255
17. Motion om att införa meröppet på biblioteken.
Dnr 20 15-000423
18. Motion om anslutningar till VA i Sörfjärden.
Dnr 20 15-000286

Om du har frågor kan du kontakta Kommunsekreterare Eva
Engström, eva.engstrom@nordanstig.se, 0652-361 03.
Om du har förhinder kontakta din partiföreträdare.
Stig Jonsson
Ordförande

Nordanstigs kommun
Kommunstyrelse

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANS1IGS
KOMMUN

2018-01-23

§ 14

Dnr 2017-000268

Förslag om flytt av elever i åk 6 till Arthur
Engbergskolan.
Kommunstyrelses förslag
Fullmäktige beslutar
1.
2.

Återföra årskurs 6 till Arthur Engbergskolan i Hassela från höstterminen 2018.
Återinförandet ska ske inom befintlig budgetram.

Reservationer
Per-Ola Wadin (L), Tor Tolander (M) och Patric Jonsson (KD) reserverar sig mot
beslutet.

Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 14:50-15:15 för politiska överläggningar.
Sammanfattning av ärendet
En rapport har utarbetats av förtroendevalda i kommunstyrelsens utbildningsutskott.
Rapporten föreslår att eleverna i Hassela ska gå årskurs 6 i Arthur Engbergskolan i
Hassela. Idag går dessa elever i Bergsjö centralskola.
Kommunfullmäktige beslutade 20 17-06-12 § 48, att återremittera ärendet för att
genomföra en utredning om de ekonomiska konsekvenserna, att pedagogiken och
kvaliteten på undervisningen kan säkerställas samt att ge tid för facklig samverkan
enligt medbestämmandelagen innan beslut fattas i ärendet.
Kornmunstyrelsen beslutade 2017-10-10 § 223 att uppdra till utbildningsutskottet
att till komrnunstyrelsens sammanträde ijanuari 2018, bereda ärendet enligt
fullmäktiges beslut § 48/20 17. Genomföra en utredning om de ekonomiska
konsekvenserna, att pedagogiken och kvaliteten på undervisningen kan säkerställas
samt ge tid för facklig samverkan enligt medbestämmandelagen innan beslut fattas i
ärendet.

Beslutsunderlag
Verksamhetschef Eva Fors föreslår att utifrån rådande ekonomiska läge avslå att
årskurs 6 återförs till Arthur Engbergskolan.
Ledningsutskottet beslut: 5,2 mnkr finns inte i budgeten för 20 18-2020 att
finansiera flytt av åk 6 till Arthur Engbergskolan.
Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att återföra årskurs 6 till
Arthur Engbergskolan i Hassela från höstterminen 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelse

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-23

NORDANSTIGS
KOMMUN

Forts.
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Yrkanden
Erik Eriksson Neu (S), med bifall av Solveig Wiberg (SD), yrkar bifall till
utbildningsutskottets förslag.

Tor Tolander, med bifall av Per-Ola Wadin (L), yrkar avslag.
Yvonne Kardell (C), med bifall av Åke Bertils (S), yrkar tillägga att flytten ska ske
inom befintlig budgetram.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Erikssons Neus och Yvonne Kardells
yrkanden mot Tor Tolanders avslagsyrkande och finner Erik Erikssons Neus och
Yvonne Kardells yrkanden antagna.

Omröstning begiks. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Den som stöder Erik Erikssons Neus och Yvonne Kardells yrkanden röstar Ja.
Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Nej.

Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster mot tre Nej-röster antar kommunstyrelsen Erik Erikssons Neus
och Yvonne Kardells yrkanden. En ledamot avstod från att rösta, se
omröstningsbilaga.
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Nordansfigs kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS
)(OMHUN

2018-01-23

Forts. § 14
Beslutande

Ja

Sven-Erik Sjölund (S), ordf.

X

Sigbritt Persson (S)

X

Ulf Lövgren (S)

X

Yvonne Kardell (C)

X

Tor Tolander (M)

X

Per-Ola Wadin (L)

X

Patric Jonsson (KD)

X

Solveig Wiberg (SD)

X

Eva Andersson (SD)

X

Åke Bertils (S)

X

Erik Eriksson Neu (S)

X

Pernilla Kardell (C)

X

Helena Andersson (M)

Summa

Justerandes sign

Nej

—

9

—

Avstår

X

3
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelse

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

201 8-01 -23

NORDANSTIGS
Kc»IMUN

§ 12

Dnr2017-000353

Utökad investeringsbudget 201 8-2019 för
fiberutbyggnad i Hassela, Stocka och Gnarp.
Kommunstyrelses förslag
Fullmäktige beslutar
Utöka 2018 års investeringsvolym med 20 miljoner kronor till totalt 40 miljoner
kronor. Utöka 2019 års investeringsvolym med 18 miljoner kronor till totalt 38
miljoner kronor. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fördela utökning av 2018 och
2019 års investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, tidsplan och
investeringskalkyl.
Ändra fullmäktiges finansiella mål till:
Investeringsvolymen för innevarande år bör lägst motsvara årets avskrivningar.
Arets investeringsvolym samt ombudgetering från föregående år får högst motsvara
50 miljoner kronor.
Lån för investering på maximalt 20 miljoner kronor 2018 och 18 miljoner kronor
2019 får tas upp. Totalt 38 miljoner kronor.
Sammanfattning av ärendet
Framtidens samhälle ställer krav på investeringar redan idag. Uppdrag har givits att
utöka investeringsramen för 2018 samt ändring av finansiellt mål. Beslut om utökad
ram samt ändring av finansiellt mål tas av fullmäktige. 1 ledningsutskottets § 265
finns förslag om utökad investeringsram för fiberutbyggnad i Hassela och Stocka
med 23 mnkr för 2018 och 24 mkr till 2019.
Nordanstigs satsning på bredbandsutbyggnad kommer att betala sig, i enlighet med
redovisad kalkyl. Investeringarna kan betala sig snabbare om vi kan använda den
teknik som redan finns och som ständigt utvecklas, för att effektivisera och förbättra
våra gemensamma verksamheter.
Enhetschef Björn Hylenius föredrar ilrendet och presenterar kalkyler för kostnader
och intäkter för respektive år 2018- och 2019. Några redaktionella ändringar noteras
i verksamhetens förslag.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar öka investeringsbudgeten
för fiberutbyggnaden 2018 med 23 mnkr. Oka investeringsbudgeten för
fiberutbyggnaden 2019 med 24 rnnkr.
Yrkanden
Yvonne Kardell (C), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar bifall till
ledningsutskottets och verksamhetens förslag.
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelse

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-23

NORAN$TIG5
KOMMUN

Forts. § 12
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Yvonne Kardells yrkande och finner det
antaget.
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Nordanstigs kommun
Kom m u nstyrelse

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum

2018-01-23

NOROANSTIGS
KOMMUN

§7

Dnr 2017-000474

Ansökan om oförändrad checkkredit 2018 för
Nordanstig Vatten AB.
Kommunstyrelses förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja Nordanstig Vatten AB:s en fortsatt checkkredit på totalt 15,0 mnkr under
2018 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto.
Sammanfattning av ärendet
Nordanstig Vatten AB ansöker om fortsatt checkkredit inom Nordanstigs kommuns
koncernkonto på 15,0 mnkr.
För att kunna hantera det likvida flödet under 2018 bör checkkrediten på
internkontot hos Nordanstigs kommun bibehållas på 15,0 mnkr. Checkkrediten ska
användas till de variationer som förekommer i in- och utbetalningar.
Enligt styrelsebeslut 2017-11-02, § 41, ansöker Nordanstig Vatten AB om att
bibehålla befintlig checkkredit på 15,0 mnkr.
Enligt fullmäktigebeslut 2009-05-11 skall checkkrediten omvärderas varje år.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets förslag, kommunfullmäktige beslutar fortsätta Nordanstig
Vatten AB:s checkkredit på totalt 15,0 mnkr under 2018 inom Nordanstigs
kommuns koncernkonto.

Yrkanden
Ulf Lövgren (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulf Lövgrens yrkande och finner det antaget.

Justerandes sign
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelse
•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-23

NORDANSTGS
KOMMUN

§8

Dnr 2017-000459

Begäran om utökad budget 2018,
Overförmyndarnämnden Mitt.
Kommunstyrelses förslag
Fullmäktige beslutar
1.

Godkänna Överförmyndarnämnden Mitts begäran om budgetförstärkning för
2018om3,5mnkr.

2. Nordanstigs kommuns andel uppgår till totalt 248 tkr enligt fördelningsnyckel.
3. Finansiering sker inom 2018 års budgetram för Överförmyndarnämnden Mitt.

Sammanfattning av ärendet
Överförmyndarkontoret föreslår att Överförmyndarnämnden Mitt beslutar att hos
kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner anhålla om att förstärka
Overförmyndarnämndens budgetram 2018 med 3,5 mkr för att under 2018 nå en
bra, effektiv och rättssäker verksamhet.
Utifrån fördelningsnyckeln av Överförmyndarnämnden Mitts kostnader innebär den
begärda budgetförstärkningen 2018 för Sundsvalls kommun 2 589 tkr, Timrå
kommun 460 tkr, Nordanstig 248 tkr och Ånge 248 tkr.
Varje nämnd i Sundsvall tar årligen fram en mål- och resurspian för sina
verksamhetsområden, innehållande budget och politisk viljeinriktning.
Mål och resurspian för Överförrnyndarnämnden Mitt ska fastställas senast sista
november för inlämiande till koncemstaben i Sundsvails kommun.
1 Avtal om samverkan i gemensam nämnd framgår att Överförmyndarnänmdens
budget ska presenteras för samtliga samverkande kommuner senast den 31 oktober
varje år med undantag för valår.
Överförmyndarnämnden Mitt har under 2017 anhållit från samtliga samverkande
kommuner i en budgetförstärkning för att komma tillrätta med sin verksamhet.
Kommunstyrelsen i Sundsvall har under 2017 bistått nämnden med ekonomiska
resurser som en del av åtgärdsplanen som upprättades 2016.
Under 2018 finns det fortsatt ett behov av budgetförstärkning för att nämnden ska
kunna fullfölja arbetet med att nå en bra, effektiv och rättssäker verksamhet.
Vidare ska det ekonomiska stöd som Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun
bistått nämnden med 2017 påföras nämndens budget 2018.
Kornmunstyrelsen i Sundsvalls kommun har beslutat 2017-10-16 att
Överförmyndarnämnden Mitts begäran om extra resurser för planerat
utvecklingsarbete ska behandlas när det finns en handlingsplan.
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Överförmyndarkontoret vill uppmärksamma Överförmyndamämnden Mitt att
budgeten för 2018 gäller under förutsättning att samtliga samverkans kommuner
beslutar om budgetförstärkningen.
Verksamhetschef Thord Wannberg föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar
Godkänna Överförmyndarnämnden Mitts begäran om budgetförstärkning för 2018
om 3,5 mnkr. Nordanstigs kommuns andel uppgår till totalt 248 tkr enligt
fördelningsnyckel. Finansiering sker inom 2018 års budgetram för
Överförmyndarnämnden Mitt.
Yrkanden
Yvonne Kardell (C), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar bifall till
ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Yvonne Kardells yrkande och finner det antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr2017-428

§258

Ansökan om kommunal borgen för Stiftelsen Gropgården.
Kommun ens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är
därför förbehållet kommunfullmäktige.
Stiftelsen Gropgården har inkommit med en ansökan om kommunal
borgen 2017-10-03.
Stiftelsen Gropgården avser att genomföra projekt, Pannplåtsprojekt,
på hälsingegården Gropgården.
Stiftelsens ansökan till Länsstyrelsen Gävleborg beviljades 2017-10-06
till 65% av det sökta beloppet det vill säga 243 750 kr.
Ledningsutskottet beslutade om ett kommunalt bidrag till projektet,
LU § 247 2016-12-1 9, på 75 000 kr. Syftet med projektet är att byta ut
gammalt spåntak till pannplåt för att gården ska kunna bevaras för
framtidens besökare. För att täcka kostnaderna innan bidragen betalas
ut, ansöker därför stiftelsen om kommunal borgen.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för egen skuld
ingå borgen för Stiftelsen Gropgårdens låneförpliktelser, med ett
totalt högsta lånebelopp om 250 000 kr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader. Borgensåtagandet gäller längst till och med 201812-31. Stiftelsen Gropgården ska hålla investeringar med
borgensåtagande försäkrade under hela borgenstiden. Uppdra till
firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen (Fredrik
Pahlberg och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 201 7-10-25).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för
egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Gropgårdens
låneförpliktelser, med ett totalt högsta lånebelopp om 250 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensåtagandet gäller
längst till och med 2018-12-31. Stiftelsen Gropgården ska hålla
investeringar med borgensåtagande försäkrade under hela
borgenstiden. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
borgensförbindelsen (ledningsutskottets protokoll § 222/2017).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Foris.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL12 (33)
2017-12-12

§ 258

Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Gropgårdens
låneförpliktelser, med ett totalt högsta lånebelopp om 250 000
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Borgensåtagandet gäller längst till och med 2018-12-31.
3. Stiftelsen Gropgården ska hålla investeringar med
borgensåtagande försäkrade under hela borgenstiden.
4. Uppdra till firrnatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelse

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-23

NORDANSTtGS
KOMMUN

§10

Dnr 2016-000151

Riktlinjer för Bostads- och lokalförsörjning i
Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelses förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till riktlinjer för bostads- och lokalförsörjning i Nordanstigs kommun.

Sammanfattning av ärendet
WSP har på uppdrag av Nordanstigs kommun samrnanhållit arbetet med att utarbeta
en lokal- och bostadsförsörjningsplan. Arbetet har bedrivits tillsammans med en
arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga verksamheter och
Nordanstigs bostäder. Arbetsmöten har också hållits med politikerna.
Bostadsförsörjningslagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 säger att alla
kommuner måste ha en aktualiserad plan när det gäller riktlinjer för
bostadsförsörjning. Dessa ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod.
Planen har varit på samråd med Länsstyrelsen och våra grannkommuner i
Hudiksvall och Sundsvall. Förslaget har fått svar av Länsstyrelsen där vissa
förbättringar föreslagits. Dessa har tagits hänsyn till och arbetats in i planen.
Ledningsutskottet diskuterade Bostads- och lokalförsörjningsplanen och kom fram
till redaktionella ändringar.
Tf stadsarkitekt Ola Tollin föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar
Anta förslaget till riktlinjer för bostads- och lokalförsörjning i Nordanstigs
kommun.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
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Dnr 201 7-000327

Byte av mark Nordanstigs Bostäder AB och
Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelses förslag
Fullmäktige beslutar
1.

Godkänna “Överenskommelse om fastighetsreglering “mellan Nordanstigs
Bostäder AB och Nordanstigs Kommun.

2.

Bevilja Nordanstigs Bostäder AB sexhundra tusen kronor (600 tkr) i ersättning

3. Finansiering sker ur investeringsbudget.
Sammanfattning av ärendet
Nordanstigs Kommun fick 20 17-05-17 erbjudande från Nordanstigs Bostäder AB
(NBAB) att köpa obebyggd mark. Erbjuden mark att köpa framgår av bilaga
“Obebyggd mark” Förhandlingar har förts varvid NBAB erbjöds fastigheten Högen
11:13 i byte. En opartisk värdering är genomförd varefter hänsyn togs till
kommande driftkostnader. Nordanstigs Bostäder erhåller sexhundra tusen kronor
(600 tkr) i ersättning.
Styrelsen för NBAB har vid ett antal styrelsemöten diskuterat frågan om den
obebyggda marken som bolaget äger. NBAB:s revisorer har framfört åsikten att
obebyggd mark bör i någon form övergå till kommun eftersom kommunen är
skyldig att ha markreserv för framtida utveckling. NBAB:s styrelse beslöt att
erbjuda Nordanstigs Kommun att köpa den obebyggda marken bolaget äger.
Tf verks amhetschef Thord Wannberg föredrar ärendet och förtydligar att
kommunen får överta fotbollsplanen i Bergsjö, tomtmark i Bergsjö, grönytor i
Strömsbruk och tomtmark i Hassela. Nordanstigs Bostäder AB får överta
kommunens hyresfastighet på Alvägen i Bergsjö samt 600 000 kronor som
ersättning för markbytena.

Beslutsunderlag
Samhällsutveckling & Kommunikation förslår att kommunfullmiiktige godkänner
“Överenskommelse om fastighetsreglering “mellan Nordanstigs Bostäder AB och
Nordanstigs kommun. Bevilja Nordanstigs bostäder AB sexhundra tusen kronor
(600 tkr) i ersättning. Finansiering sker ur investeringsbudget. (Fredrik Pahlberg
och Tord Wannbergs tjänsteutlåtande 20 17-11-23)
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna “Överenskommelse
om fastighetsreglering “mellan Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs kommun.
Bevilja Nordanstigs Bostäder AB sexhundra tusen kronor (600 tkr) i ersättning.
Finansiering sker ur investeringsbudget (ledningsutskottets protokoll §
262/2017-12-19).

Justerandes sign
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Dnr 2018-000031

1

Ii

Begäran om godkännande för köp av bolag.
Kommunstyrelses förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna att Nordanstigs Bostäder AB köper lisbobolaget AB.
Sammanfattning av ärendet
Nordanstigs Bostäder AB är eventuellt intresserade av att köpa fastigheten Östanå
3:50 i flsbo. Då fastigheten ligger i ett separat bolag, flsbobolaget AB, vill säljaren
sälja hela bolaget.
Nordanstigs Bostäders ägardirektiv finns inskrivet att vid köp av aktier i andra
bolag ska fullmäktige ges möjlighet att ta ställning innan beslut fattas av bolaget.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att fullmäktige ska godkänna att Nordanstigs Bostäder köper
Jisbobolaget AB.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
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Kommunstyrelse

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

2018-01-23

NORDANST1GS
KOMMUN

§15

Dnr2017-000477

Arbetsordning för Ungdomsfullmäktige i Nordanstigs
kommun.
Kommunstyrelses förslag
Fullmäktige beslutar
Anta Arbetsordning för Ungdomsfullmäktige i Nordanstigs kommun.

Sammanfattning av ärendet
För många år sedan lämnades en motion om att införa möjligheten till ett
Ungdomsfullmfflctige. Motionen beviljades men beslutet har inte genomförts.
Fullmäktiges Demokratiberedning har beslutat att arbeta fram ett förslag till hur ett
ungdomsfullmäktige kan fungera. Inriktningen i diskussionerna har varit att inrätta
ett ungdomsfullmälctige som sammanträder två gånger per år, gärna i anslutning till
de ordinarie fullmäktigesamrnanträdena. Vidare har det diskuterats om
ungdomsfullmäktige ska få en egen budget att förfoga över samt vilka som ska
kunna delta.

Beslutsunderlag
Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta Arbetsordning för
Ungdomsfullmäktige i Nordanstigs kommun med följande förändringar: Möte 4
gånger per år. 16 st väljs på 2 år och 15 st väljs på 1 år.

Yrkanden
Erik Eriksson Neu (S) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Erik Eriksson Neus yrkande och finner det
antaget.

Justerandes sign
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NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL21 (23
20171204/%3

§106

Dnr

Avsägelse från politiskt uppdrag, Sverker Söderström.
Sverker Söderström (-) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i
revisionen.
Fullmäktiges har att godkänna Sverker Söderströms avsägelse samt
välja ny ordförande för återstoden av mandatperioden 2015-2018.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Sverker Söderströms avsägelse.
2. Ny ordförande för återstoden av mandatperioden 2015-2018 väljs
på fullmäktiges nästa sammanträde.

Justerandes signatur
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NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDES
2017-12-12

(33)

§ 269
Motion om klimat- och miljöberedning.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige
inrättar en beredning med ansvar för klimat- och miljöfrågor med ett
mål att ta fram ett långsiktigt och konkret förslag till handlingspian för
kommunen.
Kommunen har en rad olika dokument som rör klimat- och miljöfrågor.
Flera av dessa dokument behöver aktualiseras och revideras.
Beredningens uppdrag skulle kunna vara att med stöd av våra
tjänstemän, arbeta med inriktningen i kommunens miljö- och
klimatdokument, t.ex. kommunens Energiplan, se över kommunens
Resepolicy, Strategi för energieffektivisering samt kommunens miljömål
som ingår i överenskommelsen med länsstyrelsen kring åtgärdsarbete
för miljömål och klimatanpassning.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen genom att
nästa mandatperiod inrätta en fullmäktigeberedning med uppdrag
att arbeta med inriktningen för kommunens klimat- och
miljödokument. Motionen är därmed besvarad. (Fredrik Pahlberg
och Eva Engströms tjänsteutlåtande 201 7-09-1 9).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen
genom att nästa mandatperiod inrätta en fullmäktigeberedning med
uppdrag att arbeta med inriktningen för kommunens klimat- och
miljödokument. Motionen är därmed besvarad (ledningsutskottets
protokoll § 213/2017).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja motionen genom att nästa mandatperiod inrätta en
tullmäktigeberedning med uppdrag att arbeta med inriktningen för
kommunens klimat- och miljödokument.
Motionen är därmed besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRA S
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§268

TOKOLL23 (33)

Dnr2015-281

Motion om att tillsätta en boendekoordinator.
Anders Engström (S) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunen undersöker möjligheten att inom befintlig verksamhet
tillsätta en boendekoordinator med uppgiften att kartlägga
bostadsmarknaden samt att utarbeta strategier som på sikt kan leda till
att kommunen kan erbjuda fler attraktiva boendealternativ för våra
äldre samt goda alternativ för barnfamiljer och potentiella inflyttare.
Arbetet utförs i dagsläget av flera personer både i kommunens
förvaltning och inom Nordanstigs Bostäder AB. Staben ser det inte
motiverat att i dagsläget samla det pågående arbetet i en särskild
tjänst.
Stabens föreslår därmed att motionen avslås.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen då
kommunens ekonomiska läge inte medger utrymme för att tillsätta
en särskild boendekoordinator. Kommunen arbetar dock inom flera
verksamheter för att uppfylla motionens intentioner. Motionen är
därmed besvarad. (Fredrik Pahiberg och Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2017-09-29).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen
då kommunens ekonomiska läge inte medger utrymme för att
tillsätta en särskild boendekoordinator. Kommunen arbetar dock
inom flera verksamheter för att uppfylla motionens intentioner.
Motionen är därmed besvarad (ledningsutskottets protokoll
§ 212/2017).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Avslå motionen då kommunens ekonomiska läge inte medger utrymme
för att tillsätta en särskild boendekoordinator. Kommunen arbetar dock
inom flera verksamheter för att uppfylla motionens intentioner.
Motionen är därmed besvarad.

Justerandes signatur
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SAMMANTRÄDE
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§267

Motion om kommunal klimatkompensation.
Petra Modée (V) har lämnat en motion om kommunal
klimatkompensation där hon föreslår att kommunen snarast inför en

strategi och rutin för att klimatkompensera sina utsläpp samt att
ägardirektiven för de kommunala bolagen ändras så att strategin även
gäller för dem.
1 dagsläget finns varken personella resurser eller ekonomiska medel för
att kompensera kommunens utsläpp och genomföra motionens förslag
på det föreslagna sättet. Staben föreslår därför att motionen avslås.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att i nuläget avslå motionen
då varken personella eller ekonomiska resurser finns för att
kompensera kommunens utsläpp och genomföra motionen på det
föreslagna sättet. Motionen är därmed besvarad (Fredrik Pahiberg
och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-09-29).

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att i nuläget avslå
motionen då varken personella eller ekonomiska resurser finns för
att kompensera kommunens utsläpp och genomföra motionen på
det föreslagna sättet. Motionen är därmed besvarad
(ledningsutskottets protokoll § 211/2017).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar

1 nuläget avslå motionen då varken personella eller ekonomiska
resurser finns för att kompensera kommunens utsläpp och genomföra
motionen på det föreslagna sättet.
Motionen är därmed besvarad.

Justerandes signatur
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OLL21 (33)

Dnr2015-423

Motion om att införa meröppet på biblioteket.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att kommunen
inför så kallat Meröppet på kommunens bibliotek. Detta genom att
installera nyckeifria lås och en utlåningsteknik som gör att biblioteken
kan vara tillgängliga för medborgaren på tider som passar den
enskilde.
Verksamheten är i grunden positiv till förslaget.
Flera kommuner har infört denna typ av meröppet. Dock innebär
förslaget en relativt stor investeringskostnad. Om kommunen skulle
införa tjänsten så borde den genomföras på kommunens samtliga
utlåningsställen, d.v.s. biblioteket i Bergsjö och filialerna i Harrnånger,
Gnarp och Hassela.
Med beaktande av det nu rådande budgetläget så föreslår Staben att
motionen avslås.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att i nuläget avslå motionen
då de ekonomiska förutsättningarna inte medger denna
investering. Motionen är därmed besvarad (Fredrik Pahiberg och
Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-11-01).
2. Ledningsutskottet förslår att fullmäktige beslutar att i nuläget avslå
motionen då de ekonomiska förutsättningarna inte medger denna
investering. Motionen är därmed besvarad (ledningsutskottets
protokoll § 235/2017).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1 nuläget avslå motionen då de ekonomiska förutsättningarna inte
medger denna investering.
Motionen är därmed besvarad.

Justerandes signatur
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§265

TOLOLL20 (33)

Dnr2015-286

Motion om anslutning till VA i Sörfjärden.
Göran Roswall (M) har lämnat en motion där han föreslår att fler
hushåll inom VA-området i Sörfjärden som kan och så önskar, likt
Ol-Erstäkten ges möjlighet att ansluta sig till det allmänna VA-nätet vid
en gemensam anslutningspunkt och till den faktiska kostnaden under
förutsättning att de gemensamt och solidariskt ansvarar för avloppen
från fastigheterna till anslutn ingspunkten, samt att avloppssystemet
fram till anslutningspunkten har en teknisk kvalitet som lever upp till
den av VA-området beslutade standarden.
Då inga andra fastigheter i Sörfjärden har samma ovanliga förhållande
som Ol-Erstäkten så har inte en liknande uppgörelse kunnat erbjudas
till fler hushåll. Staben föreslår därför att motionen avslås.
Beslutsuriderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen då inga
andra i Sörfjärden har samma ovanliga förhållande som
Ol-Erstäkten. Därmed kan inte en liknande uppgörelse motiveras
enligt gällande lagstiftning. Motionen är därmed besvarad (Fredrik
Pahlberg och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-11-03).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen
då inga andra i Sörfjärden har samma ovanliga förhållande som
Ol-Erstäkten. Därmed kan inte en liknande uppgörelse motiveras
enligt gällande lagstiftning. Motionen är därmed besvarad
(ledningsutskottets protokoll § 2017-234/2017).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar bifall till
ledningsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Avslå motionen då inga andra i Sörfjärden har samma ovanliga
förhållande som Ol-Erstäkten. Därmed kan inte en liknande uppgörelse
motiveras enligt gällande lagstiftning.

Justerandes signatur
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