NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 31 mars 2014 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Ledamöternas frågestund.

4.

Information om aktuella verksamheter inom skolan.

5.

Årsredovisning 2013 för Nordanstig Vatten AB.

6.

Årsredovisning 2013 för MittSverige Vatten AB.

7.

Årsredovisning 2013 för Nordanstigs Bostäder AB.

8.

Årsredovisning 2013 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.

9.

Årsredovisning 2013 för Nordanstigs Fastighets AB.

10.

Årsredovisning 2013 för Fiberstaden AB.

11.

Ansökan om oförändrad checkkredit 2014 för
Nordanstig Vatten AB.

12.

Ansökan om kommunal borgen för Nordanstig
Vatten AB.

13.

Begäran om förlusttäckningsbidrag 2014 för
Nordanstig Vatten AB.

14.

Överföring av investeringsbudget.

15.

Anhållan om markköp del av fastigheten
Harmångers Prästgård 1:17.

16.

Översyn av priser på måltidsabonnemang till
personer med biståndsbedömd matdistribution.

17.

Utökad styrelsen för Nordanstig Vatten AB.

18.

Motion om differentierad sophämtningsavgift.

19.

Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Sven-Åke Eriksson (C)

20.

Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Anneli Åkerlund (M)

21.

Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Kajsa Gladh (M)

22.

Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Mona Mikaelsson-Törnblom (FP)

23.

Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Bengt-Ola Olsson (S)

24.

Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Hans Betulander (C)

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
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Gun Forssell-Spång 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.
Jan-Ola Hall (SD) ställde vid förra sammanträdet en fråga till
ordföranden i Nordanstigs Bostäder AB:s styrelse Katarina Bertils (S)
om bolagets subventioner för nystartade företag som får
subventionerad hyra de två första åren när de hyr en lokal.
Då Katarina Bylin inte var närvarande hänvisades frågan till
nästkommande sammanträde.

ÄRENDE 4
Information om aktuella verksamheter inom skolan.
Rektor Eva Fors informerar om aktuella verksamheter inom skolan.
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ÄRENDE 5
Årsredovisning 2013 för Nordanstig Vatten AB.
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2013.
Bolagets visar ett nollresultat.
Vd Micael Löfqvist informerar om bolagets verksamhet.
Nytt från och med 2013 års redovisning är att kommunstyrelsen måste
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.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att årsredovisningen godkänns samt att
verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Eng yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Verksamheten som Nordanstig Vatten AB har bedrivit under
verksamhetsåret 2013 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2013 för Nordanstig Vatten AB.

ÄRENDE 6
Årsredovisning 2013 för MittSverige Vatten AB.
Styrelsen för MittSverige Vatten AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2013.
Bolagets visar ett nollresultat.
Vd Micael Löfqvist föredrar ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 6
Nytt från och med 2013 års redovisning är att kommunstyrelsen måste
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.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att årsredovisningen godkänns samt att
verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Verksamheten som MittSverige Vatten AB har bedrivit under
verksamhetsåret 2013 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2013 för MittSverige Vatten AB.

ÄRENDE 7
Årsredovisning 2013 för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2013.
Bolagets visar ett positivt resultat med 2 688 kronor.
Vd Birger Tellin informerar om bolagets verksamhet.
Nytt från och med 2013 års redovisning är att kommunstyrelsen måste
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.
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FORTS. ÄRENDE 7
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att årsredovisningen godkänns samt att
verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Verksamheten som Nordanstigs Bostäder AB har bedrivit under
verksamhetsåret 2013 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2013 för Nordanstigs Bostäder AB.

ÄRENDE 8
Årsredovisning 2013 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2013.
Bolagets visar ett positivt resultat med 1 325 kronor.
Stig Eng (C) och Birger Tellin föredrar ärendet.
Nytt från och med 2013 års redovisning är att kommunstyrelsen måste
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.
Yrkanden
Per-Åke Kardell (C) yrkar att årsredovisningen godkänns samt att
verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
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FORTS. ÄRENDE 8
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per-Åke Kardells yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Verksamheten som Nordanstigs Fjärrvärme AB har bedrivit under
verksamhetsåret 2013 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2013 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Deltar inte i beslutet
Stig Eng (C) deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 9
Årsredovisning 2013 för Nordanstigs Fastigets AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2013.
Bolagets visar ett positivt resultat med 40 497 kronor.
Vd Birger Tellin föredrar ärendet.
Nytt från och med 2013 års redovisning är att kommunstyrelsen måste
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.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar att årsredovisningen godkänns samt att
verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 9
Kommunstyrelsens beslut
Verksamheten som Nordanstigs Fastighets AB har bedrivit under
verksamhetsåret 2013 har varit förenlig med det fastställda kommunala
ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2013 för Nordanstigs Fastighets AB.

ÄRENDE 10
Årsredovisning 2013 för Fiberstaden AB.
Styrelsen för Fiberstaden AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2013.
Bolagets visar ett positivt resultat med 119 261 kronor.
Nytt från och med 2013 års redovisning är att kommunstyrelsen måste
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.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att årsredovisningen godkänns samt att
verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Verksamheten som Fiberstaden AB har bedrivit under verksamhetsåret
2013 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2013 för Fiberstaden AB.
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ÄRENDE 11
Ansökan om oförändrad checkkredit 2014 för Nordanstig
Vatten AB.
Nordanstig Vatten ansöker om att få behålla checkkrediten inom
Nordanstigs kommuns koncernkonto på 10,0 mnkr. Enligt
fullmäktigebeslut 2009-05-11 skall checkkrediten omvärderas varje år.
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar bibehålla
Nordanstig Vatten AB,s checkkredit på 10,0 mnkr inom
Nordanstigs kommuns koncernkonto (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2014-01-02).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bibehålla
Nordanstig Vatten AB,s checkkredit på 10,0 mnkr inom
Nordanstigs kommuns koncernkonto (ledningsutskottets protokoll
§ 40/2014).
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
Bibehålla Nordanstig Vatten AB,s checkkredit på 10,0 mnkr inom
Nordanstigs kommuns koncernkonto.

ÄRENDE 12
Ansökan om kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.
Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är
därför förbehållet kommunfullmäktige.
2011-09-26 beslutade Nordanstigs kommun, Kf § 70/2011, att såsom
för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 48 000 tkr, jämte löpande ränta
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
I december 2011 ansöker Nordanstigs Vatten om utökad borgensram
med 8 000 tkr. Lånebehovet avser underhåll i befintliga anläggningar.
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FORTS. ÄRENDE 12
Genom att ersätta ovanstående beslut med ett sammanfattande beslut
avseende totala lånebeloppet förenklas hanteringen och tydliggörs
vilket belopp som kommunen borgar för. Därmed måste följaktligen de
gamla besluten upphävas.
I december 2013 ansöker Nordanstig Vatten AB om utökad
borgensram med 1 000 tkr. Lånebehovet avser reinvesteringar i
befintliga anläggningar.
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för
egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 57 000 tkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat
2012-12-17 med diarienr 55/ 2012 upphävs (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2013-12-30).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för

egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 57 000 tkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat
2012-12-17 med diarienr 55/ 2012 upphävs(ledningsutskottets
protokoll § 41/2014).
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. Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 57 000 tkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-03-19

11 (18)

FORTS. ÄRENDE 12
2. Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat
2012-12-17 med diarienr 55/ 2012 upphävs.

ÄRENDE 13
Begäran om förlusttäckningsbidrag 2014 för Nordanstig
Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med en begäran om
förlusttäckningsbidrag.
2013-11-25 beslutade kommunfullmäktige att höja VA-taxan för 2014.
Den höjning som föreslås innebär att kommunen även att ge ett
förlusttäckningsbidrag på 2,5 mnkr.
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar att medge
Nordanstig Vatten AB förlusttäckningsbidrag för år 2014 om
maximalt belopp på 2,5 mnkr. Utbetalas 2015 för år 2014
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2013-11-26).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige medger Nordanstig Vatten
AB förlusttäckningsbidrag för år 2014 om maximalt belopp på 2,5
mnkr. Utbetalas 2015 för år 2014 (ledningsutskottets protokoll §
42/2014).
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
Medge Nordanstig Vatten AB förlusttäckningsbidrag för år 2014 om
maximalt belopp på 2,5 mnkr. Utbetalas 2015 för år 2014.
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ÄRENDE 14
Överföring av investeringsbudget.
Bokslut 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
Verksamheterna har sammanställt bokslut 2013 för kommunstyrelsens
verksamheter.
Boksluten är behandlade i respektive utskott.
Ledningsutskottets verksamheter visar ett negativt resultat med
4 264 tkr.
Omsorgsutskottets verksamheter visar ett positivt resultat med
1 527 tkr.
Utbildningsutskottets verksamheter visar ett negativt resultat med
6 859 tkr.
Investeringsbudgeten för 2014 visar ett positivt resultat med 3 770 tkr.
Av detta överskott föreslår förvaltningen att 3 071 tkr överförs till 2014
års investeringsbudget.
Ekonom Marianne Unborg föredrar bokslutet och föredrar redaktionella
ändringar i ledningsutskottets bokslut.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner bokslut
2013 för kommunledningskontoret verksamheter
(ledningsutskottets protokoll § 36/2014).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar överföra 3 071 tkr
från 2013 års investeringar till 2014 års investeringsbudget
(ledningsutskottets protokoll § 36/2014).
3. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta
bokslut 2013 för omsorgs- och lärandenämnden/omsorgsutskottet
(omsorgsutskottets protokoll § 12/2014).
4. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta
bokslut 2013 för utbildnings- och kulturnämnden/
utbildningsutskottet (utbildningsutskottets protokoll § 3/2014).
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna bokslut 2013 för kommunstyrelsens verksamheter.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Överföra 3 071 tkr från 2013 års investeringar till 2014 års
investeringsbudget.
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ÄRENDE 15
Anhållan om köp av del av fastigheten Harmångers
Prästgård 1:10.
Jonas Eriksson, Harmånger äger fastigheten Harmångers
Prästgård 1:17 i Harmånger.
Jonas Eriksson anhåller om att få utöka sin tomt genom att köpa del av
Harmångers Prästgård 1:10 som han sedan 2010 arrenderar.
För området gäller detaljplan från 1973-01-30.
Markarrealen är ca 495 m2 och priset 50 kronor/ m2, totalt cirkapris
25 000 kronor.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att fullmäktige beslutar sälja
del av Harmångers Prästgård 1:10 till Jonas Eriksson, att
köpekontraktet upprättas efter lantmäteriverkets godkännande av
förrättningen samt att priset fastställs till 50 kronor/ m2 (Delshad
Salehs tjänsteutlåtande 2013-09-02).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
kommunstyrelsen ställer sig positiv till försäljning av del av
Harmångers Prästgård 1:10 i Harmånger. Uppdra till förvaltningen
att upprätta förslag till köpehandlingar för fullmäktige att ta ställning
till (ledningsutskottets protokoll § 71/2013).
3. Kommunstyrelsen beslutar ställa sig positiv till försäljning av del av
Harmångers Prästgård 1:10 i Harmånger samt uppdrar till
förvaltningen att upprätta förslag till köpehandlingar för fullmäktige
att ta ställning till (kommunstyrelsens protokoll § 220/2013).
4. Ledningsutskottet beslutar återremittera ärendet för beredning av
avstyckningskostnaderna (ledningsutskottets protokoll § 39/2014).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja del av fastigheten Harmångers Prästgård 1:10 till Jonas
Eriksson.
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FORTS. ÄRENDE 15
2. Fastställa köpesumman till 50 kronor per kvadratmeter. Efter
lantmäteriförrättningen bestäms den totala arealen och därmed det
totala priset som motsvarar ca 24 750 kronor.
3. Godkänna upprättat köpekontrakt.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

ÄRENDE 16
Översyn av priser på måltidsabonnemang till personer med
biståndsbedömd matdistribution.
Sedan hösten 2012 har kunden möjlighet att göra val om hon/han
önskar med eller utan dryck till sin matlåda. Kostnaden är 46 kr utan
dryck och 50 kr med dryck.
Administration kring detta är oerhört tidskrävande. Dels för hemtjänsten
som ska fråga den enskilde och bocka i vilket kan resultera i olika vid
olika tillfällen under en vecka. Därefter hanteras detta av personal inom
kök för att i slutändan hanteras av avgiftshandläggarna.
I samband med införandet av avgifternas modul i procapita har det
visat sig att de flesta väljer med dryck.
Utifrån ovanstående anser verksamheten att det är ett bättre alternativ
att återgå till ett enhetspris och att det då alltid ingår dryck.
Den andra ändringen som behöver genomföras är att det är samma
pris på varje matlåda oavsett om hon/han väljer att ta en eller två per
dag.
I dagsläget betalar kunden enbart 35 kr för middagslådan om hon/han
även köpt lunchlåda.
Verksamhetschef Malin Ruthström föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att all
matdistribution av matlådor sker med dryck och att kostnaden då
blir 50 kr. Lunch- och middagslåda har ett och samma pris, dvs
50 kr/st. Förändringen gäller från och med 2014-03-01
(omsorgsutskottets protokoll § 6/2014).
2. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för en
kostnadspresentation (kommunstyrelsens protokoll § 57/2014).
3. Enhetschef Elisabeth Engbergs tjänsteutlåtande 2014-02-19.
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FORTS. ÄRENDE 16
4. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att all
matdistribution av matlådor sker med dryck och att kostnaden då
blir 50 kr. Lunch- och middagslåda har ett och samma pris, dvs
50 kr/st. Förändringen gäller från och med 2014-03-01
(omsorgsutskottets protokoll § 15/2014).
Yrkanden
Åke Bertils (S) m.fl. yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.
Carina Olsson (C) yrkar att matlådorna ska kosta 40 kronor styck.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils och Carina Olssons
yrkanden och finner Åke Bertils yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Åke Bertils bifallsyrkande röstar Ja.
Den som stöder Carina Olssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster för Åke Bertils yrkande mot fyra Nej-röster för
Carina Olssons yrkande antar kommunstyrelsen Åke Bertils yrkande.
En ledamot avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. All matdistribution av matlådor sker med dryck och att kostnaden
då blir 50 kr.
2. Lunch- och middagslåda har ett och samma pris, dvs 50 kr/st.
3. Förändringen gäller från och med 2014-03-01.

ÄRENDE 17
Utöka styrelsen för Nordanstig Vatten AB.
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB består idag av tre ledamöter.
Bolagsordningen anger att styrelsen kan bestå av tre till sju ledamöter.
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FORTS. ÄRENDE 17
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har inkommit med ett förslag att
styrelsen utökas till fem ledamöter då nuvarande styrelses litenhet är
sårbart med tanke på att de behöver besluta om långsiktiga och viktiga
beslut i bolaget. Utökningen föreslås gälla från bolagsstämman 2014.
Stig Eng (C) tar upp ärendet extra vid dagens sammanträde för att det
ska hinna beredas inför fullmäktigs sammanträde 31 mars 2014.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Utöka styrelsen för Nordanstig Vatten AB till fem ledamöter att
gälla från bolagsstämman 2014.
2. Den nu sittande styrelsen om tre ledamöter sitter fram till
bolagsstämman 2014 och entledigas därefter.

ÄRENDE 18
Motion om differentierad sophämtningsavgift.
Jan-Ola Hall (SD) och Aina Lööv (SD) där de föreslår att kommunen
inrättar en differentierad sophämtningsavgift.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att motionen avslås (Katarina Lindströms
tjänsteutlåtande 2014-02-03).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen då
avgiften redan är differentierad genom olika storlekar på sopkärlen.
Viktbaserad sophämtningstaxa är inte aktuell i dagsläget men kan
komma att bli om utsortering av matavfall införs. Motionen är
därmed besvarad (ledningsutskottets protokoll § 51/2014).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-03-19

17 (18)
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Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen då avgiften redan är differentierad genom olika
storlekar på sopkärlen. Viktbaserad sophämtningstaxa är inte
aktuell i dagsläget men kan komma att bli om utsortering av
matavfall införs.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 19
Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Sven-Åke Eriksson (C) har avsagt sig sina politiska uppdrag som
ledamot i fullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen, ledamot och
ordförande i Nordanstig Vatten AB:s styrelse och ledamot i MittSverige
Vatten AB:s styrelse.
Fullmäktige har att godkänna Sven-Åke Erikssons avsägelse, hos
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för centerpartiet samt välja ny
ledamot i kommunstyrelsen, ny ledamot och ordförande i Nordanstig
Vatten AB:s styrelse och ny ledamot i MittSverige Vatten AB:s styrelse.
Valet till kommunstyrelsen avser återstoden av mandatperioden 20112014. Valen till bolagens styrelser avser från bolagens årsstämma
2014 till bolagens årsstämma som följer närmast efter nytt val till
fullmäktige.

ÄRENDE 20
Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Anne-Lie Åkerlund (M) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som
ersättare i kommunstyrelsen.
Fullmäktige har att godkänna Anne-Lie Åkerslunds avsägelse samt
välja ny ersättare i kommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden
2011-2014.
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ÄRENDE 21
Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Kajsa Gladh (M) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
Fullmäktige har att godkänna Kajsa Gladhs avsägelse samt välja ny
ledamot i kommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden 20112014.

ÄRENDE 22
Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Mona Mikaelsson-Törnblom (FP) har avsagt sig sina politiska uppdrag
som ledamot i fullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen.
Fullmäktige har att godkänna Mona Mikaelsson-Törnbloms avsägelse
samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för återstoden av
mandatperioden 2011-2014 samt välja ny ersättare i kommunstyrelsen.

ÄRENDE 23
Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Bengt-Ola Olsson (S) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot
och vice ordförande i byggnadsnämnden.
Fullmäktige har att godkänna Bengt-Ola Olssons avsägelse samt välja
ny ledamot och vice ordförande i byggnadsnämnden för återstoden av
mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 24
Avsägelse från politiska uppdrag. Nyval.
Hans Betulander (C) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Fullmäktige har att välja ny ersättare i Stiftelsen Ersk-Matsgården för
återstoden av mandatperioden 2011-2014.

