NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kulturhuset Bergsjögården.

Tid:

Måndag 4 maj 2015 kl. 18:00.

1.

Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och
plats för protokollets justering.

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Ledamöternas frågestund.

4.

Årsredovisning 2014 för Nordanstigs Bostäder AB.

5.

Årsredovisning 2014 för Nordanstigs Fastigets AB.

6.

Årsredovisning 2014 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.

7.

Årsredovisning 2014 för Nordanstig Vatten AB.

8.

Årsredovisning 2014 för MittSverige Vatten AB.

9.

Årsredovisning 2014 för Fiberstaden AB.

10.

Årsredovisning 2014 för Nordanstigs kommun.

11.

Miljöbokslut 2014 för Nordanstigs kommun.

12.

Anslutningsavgifter i Nordanstigs stadsnät.

13.

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten,
FoU-Välfärd, RegNet och HelGe.

14.

Val till gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamheten, FoU-Välfärd, RegNet och
HelGe.

15.

Utbetalning av partistöd 2015 i Nordanstigs kommun.

16.

Interpellation om besparingsplanen.
Tor Tolander (M)

17.

Motion om vindkraft i Nordanstig.

18.

Motion om skylt- och informationspott.

19.

Motion om självstyrande grupper.

20.

Motion om att låta alla ta del av höjt underhållsstöd.

21.

Motion om upphandling av matlådor till
biståndsbedömda personer.

22.

Avsägelse från politiskt uppdrag i
Överförmyndarnämnden Mitt.
Nyval. Ingvor Silén (C)

23.

Redovisning av ej avslutade motioner.

24.

Redovisning av ej genomförda beslut enligt SoL.

25.

Redovisning av inkomna motioner.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Stig Jonsson (S)
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Katarina Bylin (S) och Kajsa Gladh (M).

ÄRENDE 2
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.

ÄRENDE 3
Ledamöternas frågestund.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd,
styrelsen, utskott eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i
kommunens bolag.

ÄRENDE 4
Årsredovisning 2014 för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2014.
Bolagets visar ett positivt resultat med 3 359 995 kronor.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Ändamålet för bolagets verksamhet är att inom ramen för den
kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen.
Vd Birger Tellin föredrar årsredovisningen och presenterar handlingar
som är undertecknade av hela styrelsen.
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FORTS. ÄRENDE 4
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Fredrik
Pahlberg att inför kommunstyrelsens sammanträde 9 april 2015
bereda ärendet utifrån om bolaget bedrivit verksamheten i
förenlighet med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna (ledningsutskottets
protokoll § 42/2015).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2014 för Nordanstigs Bostäder AB (ledningsutskottets protokoll
§ 42/2015).
3. Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att den
verksamhet som bolaget bedrivit under 2014 varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2015-04-01).
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen av undertecknade handlingar.
2. Fastställa att den verksamhet som bolaget bedrivit under 2014 varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Revisionens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja styrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
räkenskapsret.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2014 för Nordanstigs Bostäder AB.

ÄRENDE 5
Årsredovisning 2014 för Nordanstigs Fastighets AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2014.
Bolagets visar ett negativt resultat med 62 683 kronor.
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FORTS. ÄRENDE 5
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta och
uthyra industrifastigheter och lokaler, äga aktier samt att skapa
möjligheter för att bibehålla och utveckla näringslivet inom Nordanstigs
kommun samt att genom bevakning, marknadsföring och service verka
för näringslivets främjande.
Vd Birger Tellin föredrar årsredovisningen och presenterar handlingar
som är undertecknade av hela styrelsen.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Fredrik
Pahlberg att inför kommunstyrelsens sammanträde 9 april 2015
bereda ärendet utifrån om bolaget bedrivit verksamheten i
förenlighet med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna (ledningsutskottets
protokoll § 43/2015).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2014 för Nordanstigs Fastigets AB (ledningsutskottets protokoll
§ 43/2015).
3. Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att den
verksamhet som bolaget bedrivit under 2014 varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2015-04-01).
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen av undertecknade handlingar.
2. Fastställa att den verksamhet som bolaget bedrivit under 2014 varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
3. Godkänna redovisade redaktionella ändringar i årsredovisningen.
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FORTS. ÄRENDE 5
Revisionens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja styrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2014 för Nordanstigs Fastighets AB.
Jäv
Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Ordförande
Åke Bertils (S) är ordförande under denna paragraf.

ÄRENDE 6
Årsredovisning 2014 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2014.
Bolagets visar ett positivt resultat med 5 kronor.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder
tillhandahålla miljövänliga och driftsäkra varor och tjänster till
konkurrenskraftiga priser.
Vd Birger Tellin föredrar årsredovisningen och presenterar handlingar
som är undertecknade av hela styrelsen.
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FORTS. ÄRENDE 6
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Fredrik
Pahlberg att inför kommunstyrelsens sammanträde 9 april 2015
bereda ärendet utifrån om bolaget bedrivit verksamheten i
förenlighet med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna (ledningsutskottets
protokoll § 44/2015).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2014 för Nordanstigs Fjärrvärme AB (ledningsutskottets protokoll
§ 44/2015).
3. Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att den
verksamhet som bolaget bedrivit under 2014 varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2015-04-01).
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna redovisningen av undertecknade handlingar.
2. Fastställa att den verksamhet som bolaget bedrivit under 2014 varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Revisionens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja styrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2014 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Jäv
Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
Deltar inte i beslutet
Håkan Larsson (M) deltar inte i beslutet.
Ordförande
Åke Bertils (S) är ordförande under denna paragraf.
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ÄRENDE 7
Årsredovisning 2014 för Nordanstig Vatten AB.
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2014.
Bolagets visar ett negativt resultat med 3 000 kronor.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Bolagets ändamål är att tillhandahålla anläggningar för produktion av
allmänna vattentjänster.
Befogenhetsbegränsningar: Bolaget ska i sin verksamhet agera med
iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det
fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär
att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen
för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den
kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de
befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala
förvaltningen.
Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den
utsträckning författningsreglerade undantag så medger.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Fredrik
Pahlberg att inför kommunstyrelsens sammanträde 9 april 2015
bereda ärendet utifrån om bolaget bedrivit verksamheten i
förenlighet med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna (ledningsutskottets
protokoll § 46/2015).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2014 för Nordanstig Vatten AB (ledningsutskottets protokoll
§ 46/2015).
3. Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att den
verksamhet som bolaget bedrivit under 2014 varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2015-04-01).
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FORTS. ÄRENDE 7
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa att den verksamhet som bolaget bedrivit under 2014 varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Revisionens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja styrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2014 för Nordanstig Vatten AB.

ÄRENDE 8
Årsredovisning 2014 för MittSverige Vatten AB.
Styrelsen för MittSverige Vatten AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2014.
Bolagets visar ett nollresultat.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Bolagets syfte är att driva och utveckla vatten- och avloppshanteringen
så att den tillgodoser brukarnas behov av och högt ställda krav på vatjänster samt bidra till en långsiktig hållbar utveckling.
Befogenhetsbegränsningar: Bolaget ska i sin verksamhet agera med
iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det
fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär
att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen
för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den
kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de
befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala
förvaltningen.
Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den
utsträckning författningsreglerade undantag så medger.
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FORTS. ÄRENDE 8
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Fredrik
Pahlberg att inför kommunstyrelsens sammanträde 9 april 2015
bereda ärendet utifrån om bolaget bedrivit verksamheten i
förenlighet med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna (ledningsutskottets
protokoll § 47/2015).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2014 för MittSverige Vatten AB (ledningsutskottets protokoll
§ 47/2015).
3. Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att den
verksamhet som bolaget bedrivit under 2014 varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2015-04-01).
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa att den verksamhet som bolaget bedrivit under 2014 varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Revisionens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja Nordanstigs kommuns representanter i styrelsen ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2014 för MittSverige Vatten AB.

ÄRENDE 9
Årsredovisning 2014 för Fiberstaden AB.
Styrelsen för Fiberstaden AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2014.
Bolagets visar ett positivt resultat med 629 271 kronor.
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FORTS. ÄRENDE 9
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Bolagets ändamål är att med iakttagande av den kommunala
likställighets- och självkostnadsprincipen främja Hudiksvalls och
Nordanstigs kommuns förutsättningar för tillväxt genom att vara ett
samordnande organ för etablering, drift och utveckling av infrastruktur,
IT-stöd och kommunikation, IP-telefoni och IP-TV.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Fredrik
Pahlberg att inför kommunstyrelsens sammanträde 9 april 2015
bereda ärendet utifrån om bolaget bedrivit verksamheten i
förenlighet med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna (ledningsutskottets
protokoll § 45/2015).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2014 för Fiberstaden AB (ledningsutskottets protokoll § 45/2015).
3. Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att den
verksamhet som bolaget bedrivit under 2014 varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2015-04-01).
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa att den verksamhet som bolaget bedrivit under 2014 varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Revisionens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja Nordanstigs kommuns representanter i styrelsen ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2014 för Fiberstaden AB.
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FORTS. ÄRENDE 9
Jäv
Håkan Larsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 10
Årsredovisning 2014 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret och kommunstyrelsens verksamheter har
sammanställt årsredovisning 2014 för Nordanstigs kommun.
Enhetschef Björn Hylenius föredrar ärendet.
Nordanstigs kommun redovisar ett positivt resultat med 16,2 mnkr.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att årsredovisningen ska godkännas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Revisionens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja ansvarsfrihet för räkenskapsåret för styrelse och nämnder samt
enskilda ledamöter i dessa organ.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2014 för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 11
Miljöbokslut 2014 för Nordanstigs kommun.
Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att varje år
sammanställa ett miljöbokslut. Det är en uppföljning av kommunens
miljöarbete med målet ett hållbart samhälle.
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FORS. ÄRENDE 11
I miljöbokslutet exemplifieras ett antal åtgärder som kommunen har
vidtagit inom tre övergripande områden:




Klimat, luft och hälsa
Vatten
God bebyggd miljö

Av miljöbokslutet framgår att Nordanstigs kommun inte har arbetat
strategiskt med miljöfrågor men vidtagit en mängd miljörelaterade
åtgärder inom ramen för det ordinarie arbetet. Miljöarbetet har haft sin
utgångspunkt i de nationella, regionala och kommunala miljömålen.
Nordanstigs kommun har framför allt arbetat med energi- och
vattenfrågor medan övriga områden kräver utökade insatser. Många
projekt inom miljöområdet har påbörjats år 2014 och kommer att
avslutas de närmaste åren däribland miljömålsöverenskommelsen med
Länsstyrelsen samt implementeringen av den nya avfallsplanen.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner Miljöbokslut
2014 för Nordanstigs kommun (ledningsutskottets protokoll § 48/2015).
Kommunstyrelsen förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna Miljöbokslut 2014 för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 12
Anslutningsavgifter i Nordanstigs stadsnät.
Fiberstaden AB driver på uppdrag av Nordanstigs kommun stadsnätet i
Nordanstig. Nordanstigs kommun äger infrastrukturen som Fiberstaden
hyr, ansvarar för drift och som KO förser med tjänster.
Nätet består av ett fiberbaserat ortssammanbindande nät som når alla
tätorter och de flesta småorter, accessnät finns i flera av tätorterna och
småorterna.
Sedan många år finns också ADSL att erbjuda i många av
telestationerna i kommunen.
På samma sätt driver Fiberstaden AB motsvarande stadsnät i
Hudiksvall.
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FORTS. ÄRENDE 12
I huvudsak drivs näten under samma förutsättningar, dock med en
avgörande skillnad. I Hudiksvall går anslutningsavgifterna för nya
anslutningar till Fiberstaden AB. I Nordanstig går anslutningsavgifterna
till Nordanstigs kommun.
Detta visar sig också i det ekonomiska resultatet för stadsnätet i
Nordanstig som under de senaste åren uppvisat allt sämre resultat
med en förlust på drygt 120 tkr för 2014.
För att ha samma hantering i båda ägarkommunerna förslås att
hanteringen av anslutningsavgifterna i Nordanstigs stadsnät överförs till
Fiberstaden AB vilket därmed också förbättrar verksamhetens
möjligheter till en sund ekonomisk utveckling och en motivation att
engagera sig i försäljningen av anslutningar.
Fiberstaden AB föreslår att beslutet gäller interimistiskt tills nytt
uppdaterat ”Avtal om upplåtelse av fiberoptiskt kommunikationsnät”
tecknats vilket avses hanteras under våren 2015.
Björn Eriksson, ordförande i styrelsen för Fiberstaden AB och
kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Fredrik
Pahlberg att inför kommunstyrelsens sammanträde 9 april 2015
bereda ärendet (ledningsutskottets protokoll § 57/2015).
2. Kommunchef Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2015-03-30.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fiberstaden AB får i uppdrag att ansvara för utbyggnad av
fiberbredband till medlemmarna i Nordanstigs kommun där det är
lämpligt med hänsyn till andra alternativ.
Utbyggnaden finansieras av enskild med de bidrag som tillskjuts i
statliga medel. Fiberstaden ska beakta självkostnadsprincipen och
likställighetsprincipen i kommunallagen. Detta ska tydligt framgå av
ägardirektiv som fastställs för Fiberstaden.
Beslutet innebär att anslutningsavgifterna faktureras av fiberstaden och
bekostar anslutning av fastigheterna till Nordanstigs stadsnät, men
även marknadsföring och underhåll.
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ÄRENDE 13
Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FoU-välfärd,
Regnet och HelGe.
Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland; Hofors, Ockelbo,
Sandviken, Gävle, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall
och Nordanstig samt Gävleborgs läns landsting, har träffat
överenskommelse angående gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe från och
med 2015-06-01.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd
för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe
mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län att
gälla fr.o.m. 2015-06-01.

ÄRENDE 14
Val till gemensam nämnde för hjälpmedelsverksamheten,
FoU-Välfärd, RegNet och HelGe.
Fullmäktige har att välja en ledamot med en ersättare till den
gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten, FoU-välfärd,
Regnet och Helge för mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 15
Utbetalning av partistöd 2015 i Nordanstigs kommun.
Fullmäktige har antagit nya regler för partistödet i Nordanstigs
kommun.
De nya reglerna gäller från och med verksamhetsåret 2015.
Partistödet betalas ut årligen i maj månad efter beslut av fullmäktige.
Vid fördelningen av partistödet ska fullmäktige beakta endast de partier
som är representerade i fullmäktige under verksamhetsåret.
Har ett parti flera platser utan att alla är bemannade kan det
mandatbundna partistödet minskas i motsvarande grad. Lyckas inte
partiet bemanna någon plats kan också grundstödet dras in.
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FORTS. ÄRENDE 15
Grundstödet är 14 000 kronor per parti och år.
Mandatstödet är 8 000 kronor per mandat i fullmäktige och år.
Förvaltningen bedömer att samtliga 31 mandat i fullmäktige är
bemannade och föreslår därmed att partistödet kan betalas ut för 2015.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Eva Engströms tjänsteutlåtande 2015-04-08.
Kommunstyrelsen förslag
Fullmäktige beslutar
1. Partistödet 2015 utbetalas till samtliga partier i fullmäktige enligt
fastställt belopp:
Moderaterna
46 tkr
Centerpartiet
54 tkr
Folkpartiet Liberalerna
30 tkr
Kristdemokraterna
22 tkr
Socialdemokraterna
102 tkr
Vänsterpartiet
30 tkr
Miljöpartiet
22 tkr
Sverigedemokraterna
54 tkr
2. Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd.

ÄRENDE 16
Interpellation om besparingsplanen.
Tor Tolander (M) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande om besparinsplanen.

ÄRENDE 17
Motion om vindkraft i Nordanstig.
Stig Eng (C) har lämnat en motion där han föreslår att kommunen
genomför en undersökning om hur kommunens invånare upplever våra
vindkraftverk t.ex. genom utskick eller via kommunens hemsida.
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FORTS. ÄRENDE 17
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beviljar motionen genom att
förslagsvis genomföra en undersökning via ett frågeformulär på
kommunens hemsida. Därmed kan motionen anses besvarad
(Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2015-02-10).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen
genom att förslagsvis genomföra en undersökning via ett
frågeformulär på kommunens hemsida. Motionen är därmed
besvarad (ledningsutskottets protokoll § 27/2015).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja motionen genom att förslagsvis genomföra en undersökning
via ett frågeformulär på kommunens hemsida.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 18
Motion om skylt- och informationspott.
Katarina Bylin (S) och Anders Engström (S) har lämnat en motion med
förslaget att kommunen inrättar en Skylt- och informationspott. För
genomförandet föreslår de två alternativ.
Det första förslaget är att kommunen gör en pott med pengar där
vägföreningar kan ansöka om skyltbidrag.
Det andra förslaget är att kommunen gör ett 3-årsprojekt för olika
prioriteringsområden, för att föreningarna ska slippa tävla om
bidragspengarna.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen
genom att kommunstyrelsen får uppdraget att förslagsvis avsätta
en del av kommunstyrelsens förfogandemedel till en skyltpott under
2015 där vägföreningar m.fl. kan ansöka om skyltbidrag. Därmed
kan motionen anses besvarad (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2015-02-10).
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FORTS. ÄRENDE 18
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen
genom att kommunstyrelsen får uppdraget att förslagsvis avsätta
en del av kommunstyrelsens förfogandemedel till en skyltpott under
2015 där vägföreningar m.fl. kan ansöka om skyltbidrag. Motionen
är därmed besvarad (ledningsutskottets protokoll § 28/2015).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja motionen genom att kommunstyrelsen får uppdraget att
förslagsvis avsätta en del av kommunstyrelsens förfogandemedel
till en skyltpott under 2015 där vägföreningar m.fl. kan ansöka om
skyltbidrag.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 19
Motion om självstyrande grupper.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige
beslutar införa möjlighet för personal att, inom sin budgetram, själva
utforma ledningsfunktion och organisation av arbetet med självstyrande
grupper samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera metoden
och återrapportera till fullmäktige.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att motionen
avslås. Förvaltningen anser att verksamheterna idag arbetar
utifrån motionens intentioner. Om någon verksamhet skulle vilja
gå ett steg längre i ett självstyre bör varje sådan förfrågan
behandlas separat. Därmed kan motionen anses besvarad
(Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2015-02-10).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen.
Verksamheterna idag arbetar utifrån motionens intentioner. Om
någon verksamhet skulle vilja gå ett steg längre i ett självstyre bör
varje sådan förfrågan behandlas separat. Därmed kan motionen
anses besvarad (ledningsutskottets protokoll § 29/2015).
Yrkanden
Katarina Roos (V) yrkar bifall till motionen.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag på avslag
och Katarina Roos yrkande om bifall och finner ledningsutskottets
förslag antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen. Verksamheterna idag arbetar utifrån motionens
intentioner. Om någon verksamhet skulle vilja gå ett steg längre i
ett självstyre bör varje sådan förfrågan behandlas separat.
2. Därmed kan motionen anses besvarad.

ÄRENDE 20
Motion om att låta alla ta del av höjt underhållsstöd.
En motion från Petra Modée (V) är inlämnad till fullmäktige 2014-11-03
§ 111, gällande att låta alla ta del av höjt underhållsstöd.
Vänsterpartiet yrkar att Nordanstigs kommun inte räknar in höjningen
av underhållsstödet med 300 kr/barn vid beräkningen av ekonomiskt
bistånd.
Förvaltningen har i informerat om att underhållsstöd utbetalas av
försäkringskassan till separerade föräldrar som bor med barnet och då
underhållsbidrag från andra föräldern inte finns eller inte räcker.
Underhållsstödet är max 1 273 kr/barn.
Under hösten lämnade Sverige regering förslag att underhållsstödet
skulle höjas med 300 kr/barn och månad. Förslaget gick inte igenom
och underhållsstödet är kvar på samma nivå som tidigare, 1 273
kronor.
De förutsättningar som motionen grundar sig på finns inte längre.
Beslutsunderlag
1. Enhetschef Lena Carlssons tjänsteutlåtande 2015-02-04.
2. Myndighetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen då de
förutsättningar som motionen grundar sig på inte längre finns
(myndighetsutskottets protokoll § 26/2015).
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FORTS. ÄRENDE 20
Yrkanden
Katarina Roos (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på myndighetsutskottets förslag om
avslag och Katarina Ross yrkande om bifall och finner
myndighetsutskottets förslag antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen då de förutsättningar som motionen grundar sig på
inte längre finns.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 21
Motion om upphandling av matlådor till biståndsbedömda
personer.
Carina Olsson (C) har lämnat en motion där hon föreslår att en
utredning genomförs om kommunen kan upphandla matlådorna till
personer med biståndsbedömd mat.
Det finns idag flera personer som inte själva kan laga sin mat och får
köpa matlådor från kommunens omvårdnadsboenden.
Om kommunen kan lägga ut tillverkningen av matlådorna på anbud
både i den privata och kommunala sektorn, kanske priserna kan bli
lägre.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar att överlämna motionen till kommunstyrelsen
för beredning (fullmäktiges protokoll § 57/2014).
2. Verksamhetschef Malin Ruthströms tjänsteutlåtande 2014-11-17.
3. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslaget från vårdoch omsorgschef Malin Ruthström daterat 2014-11-17, som svar
på motionen (omsorgsutskottets protokoll § 104/2014).
4. Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till
omsorgsutskottet för att lämna förslag till svar på motionen
(omsorgsutskottets protokoll § 312/2014).
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FORTS. ÄRENDE 21
5. Kommunchef Fredrik Pahlberg föreslår att kommunen i nuläget inte
upphandlar matlådor till biståndsbedömda personer. Samt att
därmed kan motionen anses besvarad (Fredrik Pahlbergs
tjänsteutlåtande 2015-02-10).
6. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att kommunen
ska, i nuläget, inte upphandla matlådor till biståndsbedömda
personer. Därmed anses motionen besvarad (omsorgsutskottets
protokoll § 12/2015).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen. Kommunen ska i nuläget inte upphandla matlådor
till biståndsbedömda personer.
2. Därmed anses motionen besvarad.

ÄRENDE 22
Avsägelse från politiskt uppdrag i Överförmyndarnämnden Mitt.
Nyval.
Ingvor Silén (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
Överförmyndarnämnden Mitt.
Fullmäktige har att godkänna avsägelsen och välja ny ersättare för
återstoden av mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 23
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
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
redovisningen (ledningsutskottets protokoll § 59/2015).
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FORTS. ÄRENDE 23
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 24
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Kvartalsrapport IFO, kvartal 4/2014 enligt 16 kap 16f § SoL till
Inspektionen för vård och omsorg:
- 2 gynnande beslut om kontaktfamilj för barn med avbrott i
verkställighet.
- 2 gynnande beslut om kontaktfamilj för barn som inte verkställts.
- 1 gynnande beslut om kontaktperson för barn med avbrott i
verkställighet.
- 1 gynnande beslut om kontaktperson för barn som inte verkställts.
- 1 gynnande beslut om kontaktperson för vuxen med avbrott i
verkställighet.
Beslutsunderlag
Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna rapporten
(omsorgsutskottets protokoll § 63/2015).
Kommunstyrelsen förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna rapporten.

ÄRENDE 25
Inkomna motioner.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att
kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en ringlinje sommartid.
Förslag till beslut
Överlämna motionen till kommunstyrelsens för beredning.

