NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kulturhuset Bergsjögården.

Tid:

Måndag 4 april 2016 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 Medborgarenkäten.

5.

Årsredovisning 2015 för Nordanstigs kommun.

6.

Överföring av investeringsmedel till 2016 års
budget.

7.

Renhållningsordning för Nordanstigs kommun.

8.

Detaljplan för Varpsand, Sörfjärden.

9.

Regler och avgifter 2016, förskola, allmän förskola
och fritidshem.

10.

Ansökan om utökad checkkredit 2016 för Nordanstig
Vatten AB.

11.

Kreditlimit för finansiell leasing av bilar.

12.

Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer.

13.

Uppdrag till Nordanstigs Bostäder AB att bygga
bostäder i kommunen.

14.

Hembud aktier i Norrsken AB.

15.

Ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.

16.

Interpellation om personalpolitiken.

17.

Motion om busstrafik m.m. till Sörfjärden under
sommaren.

18.

Motion om ringlinje sommartid.

19.

Motion om kommunalt stödsparande för lokal
utveckling.

20.

Motion om Regional handlingsplan mot
våldsbejakande extremism.

21.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Katarina Roos (V).

22.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Sarah FaxbyBjerner (MP).

23.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Kerstin
Lindström (S).

24.

Avsägelse från politiskt uppdrag. Anita Alm (M)

25.

Avsägelse från politiskt uppdrag. Håkan Larsson (M)

26.

Avsägelse från politiskt uppdrag. Anders Blank (S)

27.

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.

28.

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.

29.

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: Erik Eriksson Neu (S) och Aina Lööv (SD).

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
Information om Medborgarenkäten
Verksamheten informerar genomförd medborgarenkät.

ÄRENDE 5
Årsredovisning 2015 och miljöbokslut 2015 för Nordanstigs
kommun.
Ekonomienheten har sammanställt bokslut 2015 för kommunstyrelsens
verksamheter samt en årsredovisning 2015 för Nordanstigs kommun.
Kommunen visar ett positivt resultat på 7,8 mnkr (miljoner kronor) och
koncernen på 15,4 mnkr.
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FORTS. ÄRENDE 5
Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i bokslutet mot budget:
Kommunledningskontoret
Stab
Utbildning
Vård & omsorg
Social omsorg
Gymnasium & vuxenutbildning

8 591 tkr
591 tkr
4 263 tkr
- 9 179 tkr
7 925 tkr
- 5 429 tkr

Budgeterat resultat för kommunen är 10 320 tkr. Årets resultat avviker
mot budget med - 2 453 tkr.
Samhällsbyggnadsenheten har sammanställt miljöbokslut 2015 för
Nordanstigs kommun. Miljöbokslutet är en uppföljning av kommunens
miljöarbete med målet Ett hållbart samhälle.
Enhetschef Björn Hylenius föredrar årsredovisningen för kommunen
som helhet inklusive koncernen.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar redaktionella
ändringar i årsredovisningen.
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2015 för Nordanstigs kommun (Björn Hylenius tjänsteutlåtande
2016-02-26).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner bokslut
2015 för ledningsutskottets verksamheter (ledningsutskottets
protokoll § 41/2016).
3. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar bokslut 2015
för omsorgsutskottets verksamheter (omsorgsutskottets protokoll
§ 3/2016).
4. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar bokslut
2015 för utbildningsutskottets verksamheter (utbildningsutskottets
protokoll § 15/2016).
5. Samhällsbyggnad föreslår att Miljöbokslut 2015 för Nordanstigs
kommun godkänns (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2016-03-07).
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FORTS. ÄRENDE 5
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna bokslut 2015 för kommunstyrelsens verksamheter.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna årsredovisning 2015 för Nordanstigs kommun.
2. Godkänna miljöbokslut 2015 för Nordanstigs kommun.
Revisionens förslag
Fullmäktige beslutar
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse
och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

ÄRENDE 6
Slutrapport Investeringsbudget 2015 och förslag till överföring till
2016.
Ekonomienheten har sammanställt slutredovisningarna av 2015 års
investeringar samt verksamheternas önskemål om ombudgetering till
2016.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets protokoll § 29/2016.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 6
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna slutredovisningen av 2015 års investeringar.
2. Under förutsättning av fullmäktiges överföring fördela summan på
följande projekt:
Markköp

165 tkr

Trygghetslarm

470 tkr

Byte av gatubelysningsarmatur

300 tkr

Omklädningsrum/förråd isbanan Bergsjö

350 tkr

Bredband

1 049 tkr

Morängsviken (va-utbyggnad)

1 899 tkr

GPS positionering avloppsbrunn
Skydds- och arbetsmiljöåtgärder ÅVC
Morängsviken (vägar)
Fettavskiljare

92 tkr
100 tkr
1 888 tkr
455 tkr

Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Överföra 6 768 tkr från 2015 till 2016 års investeringsbudget för ej
avslutade projekt.

ÄRENDE 7
Renhållningsordning för Nordanstigs kommun.
Enligt 15 kap. 11 § i Miljöbalken (1998:808) ska varje kommun ha en
renhållningsordning som förutom en avfallsplan även innefattar
föreskrifter om hantering av avfall.
Den nu gällande avfallsplanen i Nordanstig antogs 1994 och utgår ifrån
en lagstiftning som inte har varit gällande sedan 1998 då Miljöbalken
antogs. I avfallsförordningen 2011:927 (§80) anges att avfallsplanen
ska uppdateras minst vart 4:e år. De nu gällande föreskrifterna är
antagna under år 2000 och de ska enligt lag uppdateras varje år.
Renhållningsordningen ska vara vägledande i vårt dagliga arbete och
den nu gällande renhållningsordningen är så förlegad att den inte går
att använda som styrdokument.
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FORTS. ÄRENDE 7
Förslaget till den nya avfallsplanen med tillhörande föreskrifter har
tagits fram inom ramen för ett samarbete mellan Hälsinglands
kommuner och gäller för perioden 2015-2020. I oktober 2014 ställdes
den nya avfallsplanen ut för extern remiss och synpunkterna är
inarbetade.
Teknik- och miljöhandläggare Anna Heijbel föredrar ärendet. Deltar i
föredragningen gör även Renhållningschef Anders Tellin och Mats
Axbrink, norrhälsinge miljökontor.
Beslutsunderlag
1. Renhållningen föreslår att fullmäktige föreslås besluta att anta den
nya renhållningsordningen (Anders Tellins tjänsteutlåtande 201601-29).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta
åtgärdsprogram, samrådsredogörelse och underlaget för
Kommunal Avfallsplan 2015-2020 (ledningsutskottets protokoll
§ 21/2016).
3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta föreskrifter
om hantering av hushållsavfall samt strategier och mål för
Kommunal Avfallsplan 2015-2020 (ledningsutskottets protokoll
§ 21/2016).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Anta åtgärdsprogram, samrådsredogörelse och underlaget för
Kommunal Avfallsplan 2015-2020.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta föreskrifter om hantering av hushållsavfall samt strategier och mål
för Kommunal Avfallsplan 2015-2020.
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ÄRENDE 8
Detaljplan för Varpsand, Sörfjärden.
Bygg och plan har sammanställt en detaljplan för Varpsand i
Sörfjärden.
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för
camping och småhusbebyggelse.
Området pekades ut som ett av områdena lämpliga för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i det tematiska tillägget till
översiktsplanen som Nordanstigs kommun tog fram 2011.
Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2014-09-29 § 100 att godkänna
upprättat köpeavtal och sälja Varpsandsområdet till Visionsbolaget.
Planen har varit utställd för samråd och granskning och är nu klar för
antagande.
Planeringsarkitekt Stina Andersson föredrar detaljplanen.
Beslutsunderlag
1. Bygg och Plan föreslår att kommunstyrelsen godkänner
antagandehandlingarna och granskningsutlåtande samt föreslår att
fullmäktige antar detaljplanen (Stina Anderssons tjänsteutlåtande
2016-02-15).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna
antagandehandlingarna och granskningsutlåtande för Varpsand,
Sörfjärden (ledningsutskottets protokoll § 14/2016).
3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta detaljplanen
för Varpsand, Sörfjärden (ledningsutskottets protokoll § 14/2016).
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna antagandehandlingarna och granskningsutlåtande för
Varpsand, Sörfjärden.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta detaljplanen för Varpsand, Sörfjärden.
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ÄRENDE 9
Regler och avgifter 2016, förskola, allmän förskola och fritidshem.
Detta är ett dokument som vänder sig till föräldrar och vårdnadshavare
och redovisar hur man gör för att ansöka om förskoleplats eller plats på
fritidshem, vilka regler som gäller och vad det kostar.
Revidering/uppdatering behöver nu göras i dokumentet på sidorna 4
och 7.
Tf utbildningschef Patrik Björk redovisar de revideringar som behöver
göras i dokumentet.
Beslutsunderlag
Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta det
reviderade dokumentet Regler och avgifter 2016, förskola, allmän
förskola och fritidshem, daterat januari 2016 (utbildningsutskottets
protokoll § 8/2016).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta det reviderade dokumentet Regler och avgifter 2016, förskola,
allmän förskola och fritidshem.

ÄRENDE 10
Nordanstig Vatten AB:s ansökan om förändrad checkkredit 2016.
Nordanstig Vatten ansöker om en utökning av checkkrediten inom
Nordanstigs kommuns koncernkonto med 5 mnkr till totalt på
15,0 mnkr.
Till checkkrediten tillkommer den utökning av checkkrediten som redan
beviljats för genomförande av VA-projekt Sörfjärden på 70 mnkr. Det
ger en total checkkredit på 85 mnkr under 2016.
Enligt fullmäktigebeslut 2009-05-11 skall checkkrediten omvärderas
varje år.
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar utöka Nordanstig
Vatten AB, s checkkredit med 5,0 mnkr till totalt 85 mnkr under
2016 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2015-01-04).
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FORTS. ÄRENDE 10
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar utöka Nordanstig
Vatten AB, s checkkredit med 5,0 mnkr till totalt 85 mnkr under
2016 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto (ledningsutskottets
protokoll § 4/2016).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Ulf Lövgren (S), yrkar bifall till
ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Utöka Nordanstig Vatten AB, s checkkredit med 5,0 mnkr till totalt
85 mnkr under 2016 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto.

ÄRENDE 11
Kreditlimit för finansiell leasing av bilar.
Nordanstigs kommun har idag en kreditlimit vad gäller leasing av bilar
på 6 mnkr vilket även inkluderar Nordanstigs Bostäder AB.
De senaste åren har bilparken allteftersom utökats. Behoven har ökat
på grund av övertagandet av hemsjukvård och mottagandet av
ensamkommande barn. Samtidigt har flera äldre bilar inom
hemtjänsten bytts ut. Detta har medfört att marginalen i kreditlimiten
blivit för knapp.
Nu har ökade behov av bilar och mindre bussar uppkommit vad gäller
ensamkommande flyktingbarn eftersom mottagandet ökar.
Även hemtjänsten aviserar behov av ökat antal bilar.
För att alltid ha en marginal så att vi kan ersätta bilar som av någon
anledning måste tas ur bruk och svara mot de ökade behoven i
verksamheterna behöver limiten ökas med 2 mnkr.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-03-22

11 (26)

FORTS. ÄRENDE 11
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar utöka tidigare
leasinglimit med 2 mnkr i Nordea Finans Sverige AB, avtalsnummer
7266. Vilket ger total kreditlimit på 8 mnkr inklusive Nordanstigs
Bostäder AB. Uppdra till kommunens firmatecknare att underteckna
erforderliga handlingar (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2015-12-09).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Carina Olsson (C), yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Utöka tidigare leasinglimit med 2 mnkr i Nordea Finans Sverige AB,
avtalsnummer 7266. Vilket ger total kreditlimit på 8 mnkr inklusive
Nordanstigs Bostäder AB.
2. Uppdra till kommunens firmatecknare att underteckna erforderliga
handlingar.

ÄRENDE 12
Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer.
På uppdrag av direktionen för Inköp Gävleborg har en ny
Upphandlingspolicy tagits fram för beslut i kommunfullmäktige att gälla
från och med 1 januari 2016.
Policyn omfattar de kommuner som äger Inköp Gävleborg, kommunala
bolag, kommunalförbund, samordningsförbund och andra aktörer som
helt eller delvis överlämnat upphandlingsansvar till Inköp Gävleborg.
Direktionen för Inköp Gävleborg har bedömt det viktigt att policyn är
likalydande i alla ägarkommuner varför remissarbetet har genomförts
över lång tid och i många steg.
Uppdraget är nu att slutföra arbetet genom ett beslut om att anta
policyn i respektive kommunfullmäktige med målet senast 2016-03-31.
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FORTS. ÄRENDE 12
Bakgrund till policyarbetet är dels utvecklad lagstiftning i den offentliga
upphandlingen, dels utvecklad rättstillämpning som i högre grad
möjliggör att ställa hållbarhetskrav. Det är även en utveckling utifrån en
tydlig ägarvilja att använda hållbarhetskrav i den offentliga affären som
styrmedel.
Syftet är att med högre grad av ägarvilja använda den offentliga affären
som ett sätt att öka såväl social/etisk, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet samt att möjliggöra för små och medelstora företag att kunna
via offentliga kontrakt bidra till ökad sysselsättning och tillväxt.
Nordanstigs Bostäder AB har tagit del och har inget att erinra.
Kommunsekreterare Eva Engström föreslår att den nya policyn ska
gälla från 1 juni 2016.
Beslutsunderlag
1. Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar att Nordanstigs
kommun beslutar att anta ny Upphandlingspolicy för hållbara
offentliga affärer att gälla från och med 1 januari 2016 (Marianne
Unborgs och Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2016-01-29).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta ny
Upphandlingspolicy för hållbara offentliga affärer att gälla från och
med 1 januari 2016 (ledningsutskottets protokoll § 28/2016).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att gälla från 1 juni
2016.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta ny Upphandlingspolicy för hållbara offentliga affärer att gälla från
och med 1 juni 2016.
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ÄRENDE 13
Uppdra till Nordanstigs Bostäder att bygga bostäder.
Ledningskontoret har i slutet av 2015 lämnat ett uppdrag till
verksamheten att efter kontakt med Migrationsverket lämna en
ekonomisk kalkyl på vad det skulle kosta att uppföra tio
modulbyggnader för boenden samt på vilken ort och plats som lämpar
sig bäst för byggandet.
Verksamheten beräknade att det fanns ett behov av asylplatser inför
2016 skulle öka till 70 platser. Planeringen för 37 av dessa 70 platser
är redan klart. För att möta det ökade behovet behöver kommunen se
över vilka fastigheter som på kort tid kan omvandlas till asylboenden.
Boendeplatser för mellan 50-70 personer behöver förmodligen lösas
genom nybyggnation vilka även kan ge möjlighet till framtida boende
för de som vill bosätta sig i Nordanstig när beslut om uppehållstillstånd
är klar.
Efterfrågan på modulhus i Sverige är idag så sort att det inte går fortare
än nybyggnation.
Placeringen av bostäderna bör vara nära kommunikation, skola,
samhällsservice m.m.
Ledningsutskottet beslutade att uppdra till verksamheten att fortsätta
utreda ärendet med inriktning på nybyggnation.
Under tid har ärendet utvecklats till att det vid ledningsutskottets
sammanträde 1 mars 2016 lämnades ett förslag om att Nordanstigs
Bostäder AB skulle få uppdraget att bygga bostäder för högst 20 mnkr i
första hand i Gnarp.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att fortsätta
utreda ärendet med inriktning på nybyggnation (ledningsutskottets
protokoll § 215/2015).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till
Nordanstigs Bostäder AB att bygga bostäder i första hand i Gnarp
för högst 20 mnkr (ledningsutskottets protokoll § 42/2016).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Tor Tolander (M) yrkar att ordet Gnarp ska strykas ur uppdraget.
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FORTS. ÄRENDE 13
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Tor Tolanders
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Stig Engs yrkande fick fem Ja-röster och Tor Tolanders yrkande fick
fem Nej-röster. Med ordförandens utslagsröst beslutar
kommunstyrelsen enligt Stig Engs yrkande. Tre ledamöter avstod från
att rösta (se omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Uppdra till Nordanstigs Bostäder AB att bygga bostäder för högst
20 mnkr, i första hand i Gnarp.

ÄRENDE 14
Hembud aktier i Norrsken AB.
Nordanstigs kommun är delägare i Norrsken AB med 2 %.
IP Only har förvärvat Jämtkraft AB:s stadsnätsverksamhet och därmed
också bolaget Jämtkraft Telekom AB som är ägare i Norrsken. IP Only
planerar att göra en stor satsning i Östersund, Åre och Krokoms
kommuner och tar i och med detta över stadsnätsverksamheten och
Jämtkrafts fibernät i januari.
Nordanstigs kommun har behövt, tillsammans med övriga delägare, ta
ställning till ett kommande hembud. En formell skrivning om hembud
har kommit från styrelsen i Norrsken. Respektive ägare har 2 månader
på sig att ta ställning till om man vill utnyttja hembud och till vilken
volym. Ett hembud måste bli fulltecknat annars faller hembudet.
Substansvärdet per aktie är 2 889 kronor, substansvärdet gäller vid
hembud.
Beslutstiden för hembud är 2 månader.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-03-22

15 (26)

FORTS. ÄRENDE 14
Eventuellt tecknade aktier i hembudet skall sedan lösas/betalas inom
1 månad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar att Nordanstigs kommun avser att nyttja
hembudet på den föreslagna nivån av 0,55 %, dvs 46 aktier
(kommunstyrelsens protokoll § 7/2016).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till hembudet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Nyttja hembudet på den föreslagna nivån av 0,55 %, dvs 46 aktier.
Kostnaden 132 894 kronor för aktierna finansieras via kommunens
likvida medel.

När kommunstyrelsen fattade beslutet var uppgifterna, enligt
undertecknads mening, att kostnaden för aktierna var ca 12 00015 000 kronor samt att substansvärdet skulle vara 2 600 kronor per
aktie. /Stefan Bergh (C)

ÄRENDE 15
Ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.
Nordanstigs kommun har inom miljöområdet antagit ett flertal strategier
och mål. För att uppnå de mål som antagits krävs ett aktivt och
strategiskt miljöarbete. Ett första steg till ett mer strategiskt
förhållningssätt till miljöfrågorna i kommunen är att säkerställa en årlig
uppföljning av miljöarbetet.
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FORTS. ÄRENDE 15
Föreningen Sveriges Ekokommuner har utvecklat 12 stycken gröna
nyckeltal som följer upp ett antal miljömässiga indikatorer. Sveriges
Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och
landsting i form av en ideell förening som arbetar strategiskt för en
hållbar utveckling. Föreningen Sveriges Ekokommuner kan bidra till
kompetensutveckling inom miljöområdet samt underlätta uppföljning
och kommunicering av kommunens miljöarbete. Av länets kommuner
är redan Söderhamn, Hudiksvall, Ockelbo och Gävle medlemmar.
För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs att fullmäktige
beslutar att ansöka om medlemskap.
Teknik- och miljöhandläggare Anna Heijbel föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnad föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
Nordanstigs kommun ska ansöka om att bli medlem i Sveriges
Ekokommuner under 2016 och att hållbarhetsprinciperna ska vara
vägledande för kommunens utveckling (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2015-12-21).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar ansöka om att bli
medlem i Sveriges Ekokommuner under 2016 och att
hållbarhetsprinciperna ska vara vägledande för kommunens
utveckling (ledningsutskottets protokoll § 5/2016).
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
Ansöka om att bli medlem i Sveriges Ekokommuner under 2016 och att
hållbarhetsprinciperna ska vara vägledande för kommunens utveckling.
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ÄRENDE 16
Interpellation om personalpolitiken.
Petra Modée (V) har ställt en interpellation till ledningsutskottets
ordförande Stig Eng (C) där hon ställer följande frågor:
När blir personalpolicyn klar?
Har du någon strategi/plan för att Nordanstig ska bli en attraktiv
arbetsgivare, och i så fall, hur ser den ut?
När kommer du implementera motionen om självstyrande grupper.

ÄRENDE 17
Motion om busstrafik m.m. till Sörfjärden under sommaren.
Börje Lindblom (L) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunen ska undersöka om busstrafikens linje 32 som går till
Sörfjärden och Norrfjärden undre vintern, även skulle kunna gå under
sommaren.
Vidare föreslår han att fler parkeringsplatser och toaletter ordnas i
Sörfjärden för turisterna.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen samt att
motionen är därmed besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande
2015-11-30).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen
samt att motionen är därmed besvarad (ledningsutskottets protokoll
§ 34/2016).
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. Bevilja motionen
2. Motionen är därmed besvarad.
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ÄRENDE 18
Motion om ringlinje sommartid.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att
kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en ringlinje sommartid.
Turen skulle gå från Gnarps järnvägsstation via Turistbyrån i Jättendal,
Mellanfjärden, Sörfjärden och tillbaka till järnvägsstationen i Gnarp.
Turen skulle gå sommartid och anpassas till regionaltågens tidtabell.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen
att på prov verka för en busslinje sommartid mellan Gnarps
järnvägsstation via Turistbyrån i Jättendal, Mellanfjärden,
Sörfjärden och tillbaka till järnvägsstationen i Gnarp. Motionen är
därmed besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2016-02-15).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till
kommunstyrelsen att på prov verka för en busslinje sommartid
mellan Gnarps järnvägsstation via Turistbyrån i Jättendal,
Mellanfjärden, Sörfjärden och tillbaka till järnvägsstationen i Gnarp.
Motionen är därmed besvarad (ledningsutskottets protokoll
§ 72/2016).
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. Uppdra till kommunstyrelsen att på prov verka för en busslinje
sommartid mellan Gnarps järnvägsstation via Turistbyrån i
Jättendal, Mellanfjärden, Sörfjärden och tillbaka till
järnvägsstationen i Gnarp.
2. Motionen är därmed besvarad.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-03-22

19 (26)

ÄRENDE 19
Motion om kommunalt stödsparande för lokal utveckling.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige
beslutar att kommunen utreder hur en landsbygdsutvecklingsfond
skulle kunna se ut i Nordanstig samt att kommunstyrelsen får i uppdrag
att inrätta en landsbygdsutvecklingsfond.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionens förslag att
utreda hur en landsbygdsutvecklingsfond skulle kunna se ut i
Nordanstig. Avslå motionens förslag att redan nu ge
kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en
landsbygdsutvecklingsfond enligt motionens intentioner, med
motiveringen att utredningen får visa om kommunen ska inrätta en
landsbygdsutvecklingsfond eller inte. Motionen är därmed
besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2015-11-30).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionens
förslag att utreda hur en landsbygdsutvecklingsfond skulle kunna
se ut i Nordanstig. Avslå motionens förslag att redan nu ge
kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en
landsbygdsutvecklingsfond enligt motionens intentioner, med
motiveringen att utredningen får visa om kommunen ska inrätta en
landsbygdsutvecklingsfond eller inte. Motionen är därmed
besvarad (ledningsutskottets protokoll § 36/2016).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja motionens förslag att utreda hur en
landsbygdsutvecklingsfond skulle kunna se ut i Nordanstig.
2. Avslå motionens förslag att redan nu ge kommunstyrelsen i
uppdrag att inrätta en landsbygdsutvecklingsfond enligt motionens
intentioner, med motiveringen att utredningen får visa om
kommunen ska inrätta en landsbygdsutvecklingsfond eller inte.
3. Motionen är därmed besvarad.
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ÄRENDE 20
Motion om Regional handlingsplan mot våldsbejakande
extremism.
Per-Ola Wadin (L) och Tina Torstensson (L) har lämnat in en motion
där de föreslår att fullmäktige beslutar att tillsammans med
grannkommunerna och Region Gävleborg utarbeta en regional
handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att Samhällsrådet, som
hålls ihop av Länsstyrelsen Gävleborg, ges i uppdrag att ta fram ett
underlag för gemensamma aktiviteter och planer med syftet att
motverka radikalisering i länet. Vidare föreslås att länsstyrelsen
genom Samhällsrådet tar ansvar för en bred och långsiktig
samverkan med berörda aktörer. Motionen är därmed besvarad
(Eva Engströms tjänsteutlåtande 2016-01-15).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att
Samhällsrådet, som hålls ihop av Länsstyrelsen Gävleborg, ges i
uppdrag att ta fram ett underlag för gemensamma aktiviteter och
planer med syftet att motverka radikalisering i länet. Vidare föreslås
att länsstyrelsen genom Samhällsrådet tar ansvar för en bred och
långsiktig samverkan med berörda aktörer. Motionen är därmed
besvarad (ledningsutskottets protokoll § 37/2016).
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. Uppdra till Samhällsrådet, som utgörs av landshövding, länsråd,
polischef, två kommunchefer och regiondirektör och hålls ihop av
Länsstyrelsen Gävleborg, att ta fram ett underlag för gemensamma
aktiviteter och planer med syftet att motverka radikalisering i länet.
2. Vidare föreslås att länsstyrelsen genom Samhällsrådet tar ansvar
för en bred och långsiktig samverkan med berörda aktörer.
3. Motionen är därmed besvarad.
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ÄRENDE 21
Avsägelse från politiskt uppdrag, Katarina Roos (V).
Katarina Roos (V) har avsagt sig sina uppdra som ledamot i fullmäktige
och ersättare i kommunstyrelsen.
Fullmäktige har att godkänna Katarina Roos avsägelse och välja ny
ersättare i kommunstyrelsen samt hos länsstyrelsen begära ny
sammanräkning för vänsterpartiet.
Yrkanden
Petra Modée (V) föreslår att ny ersättare i kommunstyrelsen väljs vid
fullmäktiges nästa sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Petra Modées förslag och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Katarina Roos (V) avsägelse
2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för vänsterpartiet för
återstoden av mandatperioden.
3. Ny ersättare i kommunstyrelsen väljs vid fullmäktiges nästa
sammanträde.

Komplettering
Katarina Roos (V) har inkommit med en ytterligare avsägelse där hon
avsäger sig sina samtliga uppdrag.
Därmed har fullmäktige att även välja ny ledamot i Norrhälsinglands
miljö- och räddningsnämnd samt ny ledamot till
Fullmäktigeberedningen för Demokrati.
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ÄRENDE 22
Avsägelse från politiskt uppdrag, Sarah Faxby-Bjerner (MP).
Sarah Faxby-Bjerner (MP) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i
fullmäktige och ersättare i valberedningsnämnden.
Fullmäktige har att godkänna Sarah Faxby-Bjerners avsägelse, välja ny
ersättare i valberedningsnämnden samt hos länsstyrelsen begära ny
sammanräkning för miljöpartiet.
Yrkanden
Kjell Bergström (MP) föreslår att ny ersättare i valberedningsnämnden
väljs på nästa fullmäktige.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Kjell Bergströms förslag och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Sarah Faxby-Bjerners (MP) avsägelse.
2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för miljöpartiet för
återstoden av mandatperioden.
3. Ny ersättare i valberedningsnämnden väljs vid fullmäktiges nästa
sammanträde.

ÄRENDE 23
Avsägelse från politiskt uppdrag, Kerstin Lindström (S).
Kerstin Lindström (S) har tidigare avsagt sin sitt politiska uppdrag som
ledamot i fullmäktige. Avsägelsen avsåg även uppdraget som ersättare
i valberedningsnämnden.
Fullmäktige har att godkänna avsägelsen samt välja ny ersättare i
valberedningsnämnden.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Kerstin Lindströms (S) avsägelse.
2. Ny ersättare i valberedningsnämnden väljs vid fullmäktiges nästa
sammanträde.
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ÄRENDE 24
Avsägelse från politiskt uppdrag, Anita Alm (M).
Anita Alm (M) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare i
valberedningsnämnden.
Fullmäktige har att godkänna Anita Alms avsägelse samt välja ny
ersättare i valberedningsnämnden för återstoden av mandatperioden
2015-2018.

ÄRENDE 25
Avsägelse från politiskt uppdrag, Håkan Larsson (M).
Håkan Larsson (M) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrelsen
för Nordanstigs Fjärrvärme AB. Avsägelsen gäller från den ordinarie
bolagsstämman 2016.
Fullmäktige har att godkänna Håkan Larssons avsägelse samt välja ny
ledamot i styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB för tiden fram till
slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.

ÄRENDE 26
Avsägelse från politiskt uppdrag, Anders Blank (S).
Anders Blank (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot i
fullmäktige och ledamot i valberedningsnämnden.
Fullmäktige har att godkänna Anders Blanks avsägelse samt välja ny
ledamot i valberedningsnämnden samt hos länsstyrelsen begära ny
sammanräkning för socialdemokraterna för återstoden av
mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 27
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är
kommunen skyldig att rapportera till fullmäktige när gynnande beslut
enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med
gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats.
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FORTS. ÄRENDE 27
Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej
verkställda beslut för kvartal 4/2015 och som avser SoL IFO, individoch familjeomsorg.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum och finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter
verkställts inom tre månader från datum för avbrottet?
Svar: JA =
 Ett beslut om kontaktfamilj barn och unga som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum.
Datum för gynnande beslut: 2015-06-03.
 Ett beslut om kontaktfamilj barn och unga: Avbrott i
verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader.
 Ett beslut om kontaktperson barn och unga: Avbrott i
verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader.
Datum när kommunen avslutade ärendet: 2015-11-24.
Anledning: Sökanden önskar inte längre ha kontaktperson.
Beslutsunderlag
Myndighetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner kvartalsrapport
4/2015 gällande ej verkställda beslut SoL IFO, individ och
familjeomsorg (myndighetsutskottets protokoll § 61/2016).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 4/2015 gällande ej verkställda beslut enligt
Socialtjänstlagen (SoL), individ och familjeomsorg.
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ÄRENDE 28
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är
kommunen skyldig att rapportera till fullmäktige när gynnande beslut
enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med
gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats.
Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej
verkställda beslut för kvartal 4/2015.
SoL ÄO = äldreomsorg.
SoL OF = omsorg om personer med funktionsnedsättning.
LSS OF = omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja, inom ÄO, äldreomsorg = fem ärenden.
Svar: Nej, inom SoL OF, omsorg om personer med
funktionsnedsättning = ett ärende.
Svar: Nej, inom LSS OF, omsorg om personer med
funktionsnedsättning = inget ärende.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej.
Beslutsunderlag
Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner kvartalsrapport
4/2015 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej
verkställda beslut SoL ÄO, SoL OF och LSS OF (omsorgsutskottets
protokoll § 6/2016).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 4/2015 till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) gällande ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen,
äldreomsorg (SoL ÄO), Socialtjänstlagen, omsorg om personer med
funktionsnedsättning (SoL OF) och Lagen och stöd och service,
omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS OF).
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ÄRENDE 29
Redovisning av inkomna motioner.
Tina Torstensson (L) har lämnat en motion till fullmäktige där hon
föreslår en likvärdig förskoleklassverksamhet där alla elever får lika
många dagar av stimulans och förberedelse för fortsatt utveckling
oberoende av vart man går i skolan i kommunen. De vill ha lika många
dagar i förskoleklass för alla och en arbetsplan för hur förskoleklassen i
vår kommun ska vara utformad. Där ska ingå hur man arbetar med
brobygget mellan förskola och skola, hur man sköter överlämningen
mellan skola och förskola samt hur man i stora drag arbetar med
kunskapsutvecklingen.
Förslag till beslut
Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

