NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 28 april 2014 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Ledamöternas frågestund.

4.

Redovisning Fiberstaden AB.

5.

Redovisning Nordanstigs Bostäder AB.

6.

Redovisning Nordanstigs Fjärrvärme AB.

7.

Årsredovisning 2013 för Nordanstigs kommun.

8.

Införande av tätbebyggt område och lokala
trafikföreskrifter.

9.

Informationssäkerhetspolicy för Nordanstigs
kommun.

10.

Redovisning av ej avslutade motioner.

11.

Val av styrelse för Nordanstig Vatten AB.

12.

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

13.

Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Anders Blank (S)

14.

Delgivning: Överklagat ärende om detaljplan för
fastigheterna Ås 1:20 och Gnarps Masugn 1:39,
Klasudden i Sörfjärden.

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: Dick Lindkvist (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.
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.
Katarina Bylin bad att få besvara frågan vid nästa
fullmäktigesammanträde.

ÄRENDE 4
Redovisning Fiberstaden AB.
Vd Bia Larsson och styrelsens ordförande Björn Eriksson redovisar
verksamheten i Fiberstaden AB.

ÄRENDE 5
Redovisning Nordanstigs Bostäder AB.
Vd Birger Tellin redovisar verksamheten i Nordanstigs Bostäder AB.
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ÄRENDE 6
Redovisning Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Vd Stig Eng redovisar verksamheten i Nordanstigs Fjärrvärme AB.

ÄRENDE 7
Årsredovisning 2013 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisning för 2013.
Kommunen visar ett positivt resultat på 18,1 mnkr (miljoner kronor) och
koncernen på 21,1 mnkr.
Ekonom Marianne Unborg föredrar måluppfyllelsen, viktiga händelser
under året samt resultatet för verksamheterna och för koncernen som
helhet.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner
årsredovisning 2013 för Nordanstigs kommun (Marianne Unborgs
tjänsteutlåtande 2014-04-01).
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till förvaltningen att lämna en rapport om sjukfrånvaron
uppdelad på enhetsnivå.
2. Uppdra till förvaltningen att utarbeta ett miljöbokslut för 2013.
3. Uppdra till ledningsutskottet att beakta friskvårdsbefrämjande
åtgärder för anställda i budgetarbetet.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2013 för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 8
Införande av tätbebyggt område och lokala trafikföreskrifter.
Kommunstyrelsen har uppdragit år förvaltningen att utreda kommunens
möjlighet att överta ansvaret för de lokala trafikföreskrifterna.
Nordanstig är en av få kommuner som ännu inte infört begreppet
”tätbebyggt område” och övertagit delar av ansvaret för de lokala
trafikföreskrifterna från Länsstyrelsen. Genom att göra så skulle bl a
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FORTS. ÄRENDE 8
hastighetsbegränsningen tydliggöras i tätorterna och nuvarande
problem med skyltning minimeras. I samverkan med Trafikverket och
Länsstyrelsen har omfattningen av arbetet bedömts och beskrivits i ett
PM. Införandet innebär ett initialt arbete för kommunens tjänstemän
och långsiktigt en utökad arbetsvolym på uppskattningsvis 5-8% av en
heltidstjänst.
Kartan för det tätbebyggda området i Gnarp är reviderad så att E4:an
har förlagts utanför det tätbebyggda området.
Beslutsunderlag
1. Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2013-08-16.
2. Ledningsutskottets protokoll § 5/2013.
3. Samhällsbyggnadschef Mats Widoff föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att överta ansvaret för de lokala trafikföreskrifterna genom
införande av tätbebyggt område i Hassela, Bergsjö och Gnarp.
Föreskrifterna föreslås träda i kraft 2014-05-01. Beslut om
eventuell delegation till kommunstyrelsen eller ledningsutskottet för
uppdateringar av befintliga föreskrifter behöver också tas (Mats
Widoffs tjänsteutlåtande 2014-02-10).
4. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att revidera
området för Gnarp så att E4:an förläggs utanför det tätbebyggda
området (ledningsutskottets protokoll § 67/2014).
5. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att under
förutsättning av fullmäktiges beslut, delegera till ledningsutskottet
att besluta i ärenden utifrån de lokala trafikföreskrifterna
(ledningsutskottets protokoll § 67/2014).
6. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar överta ansvaret
för de lokala trafikföreskrifterna genom införande av tätbebyggt
område i Hassela, Bergsjö och Gnarp. Föreskrifterna föreslås träda
i kraft 2014-05-01. Tillföra kommunstyrelsens reglemente
uppdraget att ansvara för de lokala trafikföreskrifterna i Hassela,
Bergsjö och Gnarp (ledningsutskottets protokoll § 67/2014).
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag inklusive den
reviderade kartan för Gnarps tätbebyggda område.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 8
Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av fullmäktiges beslut, delegera till
ledningsutskottet att besluta i ärenden utifrån de lokala
trafikföreskrifterna.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Överta ansvaret för de lokala trafikföreskrifterna genom införande av
tätbebyggt område i Hassela, Bergsjö och Gnarp. Föreskrifterna
föreslås träda i kraft 2014-05-01.
Tillföra kommunstyrelsens reglemente uppdraget att ansvara för de
lokala trafikföreskrifterna i Hassela, Bergsjö och Gnarp.

ÄRENDE 9
Informationssäkerhetspolicy för Nordanstigs kommun.
Region Gävleborg har initierat och samordnat ett arbete där företrädare
för merparten av länets kommuner med kvalificerat konsultstöd har
utarbetat styrande principer för digital samverkan samt två
styrdokument gällande informationssäkerhet. Det ena styrdokumentet
är en informationssäkerhetspolicy som antas av fullmäktige det andra
dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet som fastställs av
kommunstyrelsen.
Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars
tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet.
Kommunen har för närvarande inte någon aktuell
informationssäkerhetspolicy.
Beslutsunderlag
1. IT-strateg Ronny Spångberg föreslår att fullmäktige antar den
föreslagna informationssäkerhetspolicyn, att fullmäktige antar
föreslagna styrande principer inom informationssäkerhet som
utarbetats av företrädare för merparten av regionens kommuner
samt att fullmäktige ger direktiv till bolagen, stiftelser och föreningar
att vid respektive bolags-, stiftelse- och föreningsstämma besluta
om att följa policyn (Ronny Spångbergs tjänsteutlåtande
2014-03-18).
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FORTS. ÄRENDE 9
2. Anta den föreslagna informationssäkerhetspolicyn och föreslagna
styrande principer inom informationssäkerhet som utarbetats av
företrädare för merparten av regionens kommuner. Ge direktiv till
kommunens bolag, stiftelser och föreningar att vid respektive
bolags-, stiftelse- och föreningsstämma besluta om att följa policyn
(ledningsutskottets protokoll § 69/2014).
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta den föreslagna informationssäkerhetspolicyn och föreslagna
styrande principer inom informationssäkerhet som utarbetats av
företrädare för merparten av regionens kommuner.
2. Ge direktiv till kommunens bolag, stiftelser och föreningar att vid
respektive bolags-, stiftelse- och föreningsstämma besluta om att
följa policyn.

ÄRENDE 10
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 godkänner redovisningen
(ledningsutskottets protokoll § 125/2014).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.
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ÄRENDE 11
Val av styrelse till Nordanstig Vatten AB.
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.
Fullmäktige har beslutat i § 36/2014-03-31 att utöka styrelsen i
Nordanstig Vatten AB till fem ledamöter.
Fullmäktige har att välja fem ledamöter till styrelsen för Nordanstig
Vatten AB samt bland ledamöterna välja en ordförande och en vice
ordförande.
Valen avser tiden från bolagsstämman 2014 till den bolagsstämma
som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige.

ÄRENDE 12
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 i § 38/2014-03-31 godkänt Sven-Åke Erikssons
avsägelse samt valt ny ledamot i kommunstyrelsen och hos
länsstyrelsen begärt ny sammanräkning för centerpartiet för återstoden
av mandatperiod 2011-2014.
Fullmäktige har att välja ny ledamot i MittSverige Vatten AB för tiden
från bolagsstämman 2014 till den bolagsstämma som följer närmast
efter nästa val till kommunfullmäktige.

ÄRENDE 13
Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Anders Blank (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
byggnadsnämnden.
Fullmäktige har att godkänna Anders Blanks avsägelse samt välja ny
ledamot i byggnadsnämnden för återstoden av mandatperioden 20112014.
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ÄRENDE 14
Delgivning.
Länsstyrelsen Gävleborg har beslutat i överklagat ärende, fullmäktiges
beslut § 80/2013-12-16:
Detaljplan för fastigheterna Ås 1:20 och Gnarps Masugn 1:39,
Klasudden, Sörfjärden.
Länsstyrelsen avvisar överklagandena.

