NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kulturhuset Bergsjögården.

Tid:

Måndag 9 november 2015 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Ledamöternas frågestund.

4.

Skattesats 2016.

5.

Budget 2016 med flerårsplan 2017-2019 för
Nordanstigs kommun.

6.

Politiska inriktningar och ambitioner 2015-2019 för
Nordanstigs kommun.

7.

Fullmäktiges mål 2016.

8.

Utökning med avfallssamverkan i MittSverige
Vatten AB.

9.

Justering av avtal för Överförmyndarnämnden Mitt.

10.

Ny bolagsordning och ägardirektiv för
Fiberstaden AB.

11.

Borgen för Hälsingeutbildning ekonomisk förening.

12.

Val av nämndemän.

13.

Redovisning av ej avslutade motioner.

14.

Sammanträdesdagar 2016.

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: Sigbritt Persson (S) och Sven-Olof Nordh (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
Skattesats 2016 för Nordanstigs kommun.
Fullmäktige ska varje år besluta om skattesatsen för nästkommande år.
Yrkanden
Stig Eng (C) med bifall av Stefan Berg (C), Åke Bertils (S) och Patric
Jonsson (KD), yrkar bifall till ledningsutskottets förslag om att
skattesatsen ska vara oförändrad.
Per-Ola Wadin (FP) med bifall av Tor Tolander (M) och Solveig
Wiberg (SD) yrkar att skattesatsen ska sänkas med 10 öre per
skattekrona.
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FORTS. ÄRENDE 4
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Per-Ola Wadins
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Per-Ola Wadins yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster för Stig Engs yrkande mot fem Nej-röster för PerOla Wadins yrkande antar kommunstyrelsen Stig Engs yrkande.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa skattesatsen för 2016 till 22:51 kronor per skattekrona, d.v.s.
oförändrad.
Reservationer
Håkan Larsson (M), Tor Tolander (M), Solveig Wiberg (SD), Eva
Andersson (SD) och Per-Ola Wadin (FP) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 5
Budget 2016 med flerårsplan för 2017-2019 för Nordanstigs
kommun.
Fullmäktige ska fastställa budget för Nordanstigs kommun för 2016 och
flerårsplan för 2017-2019.
Ledningsutskottet har kommunstyrelsens uppdrag att bereda budget
för 2016-2019 för Nordanstigs kommun.
Ekonom Marianne Unborg föredrar de största förändringarna i
budgetförslaget inklusive redaktionella ändringar.
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FORTS. ÄRENDE 5
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottets protokoll § 155/2015.
2. Kommunchef Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2015-10-07.
3. Ledningsutskottets protokoll § 159/2015.
4. Omsorgsutskottets protokoll § 64/2015.
5. Utbildningsutskottets protokoll § 60/2015.
Yrkanden
Ledningsutskottets förslag, punkterna 1-3 för beslut i kommunstyrelsen
och punkterna 1-18 för förslag till fullmäktige ligger som grund för
yrkandena.
Stig Eng (C) med bifall av Sven-Erik Sjölund (S) yrkar att
Omställningen av Hagängsgårdens särskilda boende till
trygghetsboende ska påbörjas, samt att punkten om att Behålla
Bergesta som särskilt boende, tas bort.
Stig Eng (C) yrkar även att sidan 7 i budgetförslaget tas bort.
Tor Tolander (M) yrkar att hela ärendet återremitteras för att få
specificerade förslag på besparingar så att anpassningskravet kan
uppnås.
Håkan Larsson (M) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag att
Del av Hagängsgården omställs till trygghetsboende. Resterande del
behålls som särskilt boende.
Behålla Bergesta som särskilt boende tillsvidare.
Inriktningsmål: Ett särskilt boende i Nordanstigs kommun beläget i
Bergsjö.
Stig Eng (C) yrkar avslag på Håkan Larssons yrkande om
inriktningsmålet: Ett särskilt boende i Nordanstigs kommun beläget i
Bergsjö.
Tor Tolander (M) föreslår en redaktionell ändring på sidan 18 i
budgetdokumentet.
Stefan Berg (C) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag på utökning
av budget 2016 för Utbildning med 5 mnkr.
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag om avslag på
utbildningsutskottets förslag på utökning av budget 2016 för Utbildning
med 5 mnkr.
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FORTS. ÄRENDE 5
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionerna utifrån ledningsutskottets förslag,
punkterna 1-3 för beslut i kommunstyrelsen och punkterna 1-18 för
förslag till fullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras enligt Tor Tolanders yrkande och finner att ärendet ska
avgöras idag.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som vill att ärendet ska avgöras idag röstar Ja.
Den som vill att ärendet återremitteras röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
mot sex Nej-röster för återremiss beslutar kommunstyrelsen att ärendet
ska avgöras idag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs (C) yrkande att sidan 7 i
budgetdokumentet tas bort och finner det antaget.
Ks punkt 1
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och
Stefan Bergs (C) bifallsyrkande om 5 mnkr till utbildning, och finner
ledningsutskottets förslag antaget.
Ks punkt 2-3
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och finner
dem antagna.
Kf punkt 1
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och finner
det antaget.
Kf punkt 2
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs (C) yrkande att Påbörja
omställningen av Hagängsgården och Håkan Larssons (M) yrkande
Del av Hagängsgården ställs om, och finner Stig Engs yrkande
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 5
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster för Stig Engs yrkande mot fem Nej-röster för Håkan
Larssons yrkande antar kommunstyrelsen Stig Engs yrkande.
Propositionsordning
Kf punkt 3
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs (C) yrkande att punkten 3
om Bergesta tas bort och Håkan Larssons (M) yrkande att lägga till tills
vidare, och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster för Stig Engs yrkande mot sex Nej-röster för Håkan
Larssons yrkande antar kommunstyrelsen Stig Engs yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons (M) yrkande om att
inriktningsmålet ska vara Ett särskilt boende i Nordanstigs kommun
beläget i Bergsjö och Stig Engs (C) avslagsyrkande och finner det
avslaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med tre Ja-röster för Stig Engs yrkande mot fem Nej-röster för Håkan
Larssons yrkande antar kommunstyrelsen Håkan Larssons yrkande.
Fem ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
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FORTS. ÄRENDE 5
Propositionsordning
Kf punkt 4
Ordföranden ställer proposition på punkt 4, fullmäktiges finansiella mål
och finner att de ska behandlas tillsammans med fullmäktiges övriga
mål.
Kf punkt 5
Ordföranden ställer proposition på punkt 5 och finner den antagen med
den redaktionella ändringen till 500 tkr för kommunstyrelsens
förfogandemedel.
Kf punkt 6, 8, 9, 10
Ordföranden ställer proposition på punkterna 6, 8, 9 och 10 och finner
dem antagna med redovisade redaktionella ändringar.
Kf punkt 7, 11-18
Ordföranden ställer proposition på punkterna 7, 11-19 och finner dem
antagna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Avslå utbildningsutskottets förslag på utökning av budget 2016
med 5 mnkr.
2. Stänga LSS-boendet i Hassela.
3. Beslutet att tömma Björkbacken som särskilt boende ska vara
genomfört senast 1 juli 2016.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta att beräkningsgrunden för 2016 – 2019 års skatteintäkter och
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal
1 november 2015 9 432 personer
1 november 2016 9 398 personer
1 november 2017 9 364 personer
1 november 2018 9 332 personer
2. Påbörja omställningen av Hagängsgårdens särskilda boende till
trygghetsboende.
3. Inriktningsmålet ska vara ett särskilt boende i Nordanstigs kommun
beläget i Bergsjö.
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FORTS. ÄRENDE 5
4. Utöver tilldelning till kommunstyrelsens verksamheter:
1 500 tkr budgeteras till kommunstyrelsen att hantera såsom
Projektbidrag och Visionsbidrag enligt beslutade
fördelningsdirektiv.
500 tkr budgeteras till kommunstyrelsens förfogande 2016-2018.
5 000 tkr budgeteras till omställningskostnader m.m. för 2016,
10 882 tkr 2017, 15 596 tkr 2018.
5. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning
507 192 tkr i nettokostnader inklusive kapitalkostnader och
hyresjustering för år 2016.
6. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheterna att fortsätta
uppdraget från Kf § 113/2014. En strukturell förändring framförallt
avseende skola och omsorg 2015 – 2018 och framöver.
Kommunstyrelsen beslutar att ha en mer långsiktig planering,
politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser
förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader
behövs till och med 2018 med cirka 13 miljoner.
7. Tilldela flerårsplan 2017 nettokostnader inkl kapitalkostnader och
hyresjustering 512 748 tkr.
8. Tilldela flerårsplan 2018 nettokostnader inkl kapitalkostnader och
hyresjustering 512 210 tkr.
9. Tilldela flerårsplan 2019 nettokostnader inkl kapitalkostnader och
hyresjustering 527 396 tkr.
10. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt
med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till
dess fullmäktige fattar annat beslut.
11. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2016 och flerårsplan
2017-2019 enligt följande:
Fullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål samt
resurstilldelning.
Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål
samt resurser på och mellan verksamheterna.
Kommunchef fördelar uppdrag och mål samt resurser på och
mellan programpunkterna inom respektive verksamhet.
Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurs inom
respektive programpunkt.
Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet.
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FORTS. ÄRENDE 5
12. Anta investeringsutrymme för 2016 – 2019
2016
2017
2018
2019

15 000 tkr
15 000 tkr
15 000 tkr
15 000 tkr

13. Resurser till investeringar inom verksamheten Renhållning kan
tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut
avseende upplåning till kommunfullmäktige.
14. Renhållningskollektivet kan även nyttja kollektivets fordran på
skattekollektivet (bokslut 2014, 3 987 tkr) för investeringar. Kräver
dock ett särskilt beslut av kommunfullmäktige.
15. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att nästkommande sammanträde
fördela 2016 års investeringsbudget på specifika projekt
preciserade med syfte, tidsplan och investeringskalkyl.
16. I övrigt anta förslag till Budget 2016 och flerårsplan 2017-2019.
17. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omgående påbörja mål och
budgetarbetet avseende 2017-2020.
Reservationer
Stefan Berg (C) och Eva Andersson (SD) reserverar sig mot
kommunstyrelsens beslut punkt 1.
Håkan Larsson (M) reserverar sig mot kommunstyrelsens förslag till
fullmäktige punkt 3.
Stig Eng (C) reserverar sig skriftligt mot kommunstyrelsens beslut
punkt 3 enligt följande:
”Den utredningsgrupp som är tillsatt skall arbeta utan att den är styrd
av förutfattade synpunkter och känslor.”
Deltar inte i beslutet
Tor Tolander (M), Håkan Larsson (M), Per-Ola Wadin (FP), Solveig
Wiberg (D), Eva Andersson (SD) och Patric Jonsson (KD) deltar inte i
beslutet under punkterna 4-17.
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ÄRENDE 6
Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun.
Fullmäktige har att fastställa Politiska inriktningar och ambitioner för
Nordanstigs kommun för perioden 2015-2019.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar att ta bort näst sista stycket under
Personalpolitik samt godkänna de föredragna redaktionella
ändringarna (ledningsutskottets protokoll § 160/2015).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun för
perioden 2015-2019 (ledningsutskottets protokoll § 160/2015).
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
Anta förslag till Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs
kommun för perioden 2015-2019.

ÄRENDE 7
Fullmäktiges mål 2016.
Fullmäktige har att fastställa mål för 2016.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottets protokoll § 159/2015.
2. Ledningsutskottets protokoll § 161/2015.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande mål för 2016:
1. Barn och unga
Under 2016-2018 ska varje barn och elev ska ges möjlighet att
utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Förskolan och
skolan ska också ge barnen och eleverna framtidstro och stärka
deras självkänsla. Barn och elever ska få det stöd de behöver så
att de når målen som finns för förskola respektive skola.
2. Boendemiljö och kommunikation
Under 2016 -2018 utveckla attraktiva boende- och livsmiljöer som
skapar tillväxt.
3. Näringsliv och arbetsmarknad
Under 2016 -2018 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas
och förbättras i kommunen.
4. Miljö och hälsa
Under 2016-2018 ska miljön och folkhälsan i Nordanstigs kommun
succesivt förbättras.
5. Verksamhetens nettokostnader plus finansnetto exklusive intäkter
av engångskaraktär ska vara högst 98 % av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för vardera
åren 2016-2019.
6. Investeringsvolym 2016 kan högst motsvara årets avskrivning.
Ombudgetering från föregående år + årets investeringsvolym får
vara högst årets avskrivningar gånger två.
7. Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen.
8. Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna
skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
9. Samtliga investeringar bör finansieras med egna mede och/eller
specifika bidrag.
10. Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.
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ÄRENDE 8
Utökning med avfallssamverkan i MittSverige Vatten AB.
MittSverige Vatten AB har lämnat ett förslag till att bolagets verksamhet
får utökas med avfallssamverkan till befintlig VA-verksamhet. Förslaget
innebär att Sundsvalls kommuns avfallsbolag Reko Sundsvall AB får bli
delägare i det gemensamma bolaget MittSverige Vatten AB.
Nordanstigs kommun har inte tagit ställning till hur Nordanstigs framtida
renhållningsverksamhet ska organiseras.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2015-09-30.
2. Ledningsutskottets protokoll § 162/2015.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna det av Stadsbacken AB och MittSverige Vatten AB
framlagda förslaget om utökning med avfallssamverkan till befintlig
VA-samverkan mellan Sundsvall, Timrå och Nordanstig i enlighet
med PM 2015-08-21 och tillägget daterat 2015-09-30.
2. Uppmana MittSverige Vatten AB att vidtaga på Nordanstigs
kommun ankommande åtgärder för genomförande av utökning
med avfallssamverkan till befintlig VA-samverkan enligt PM
2015-08-21.
3. Godkänna förslag till ny bolagsordning för MittSverige Vatten AB
enligt bilaga 1 till PM 2015-08-21.
4. Förklara sig inte ha något att erinra mot att Sundsvall Vatten AB,
Reko Sundsvall AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB
träffar aktieägaravtal i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 3
till PM 2015-08-21.
5. Godkänna att Sundsvall Vatten AB överlåter 200 aktier i
MittSverige Vatten AB till Reko Sundsvall AB mot en köpeskilling
som svarar mot aktiernas nominella värden.
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FORTS. ÄRENDE 8
6. Förklara sig inte ha något att erinra mot förslag till uppdrags- och
samarbetsavtal mellan MittSverige Vatten AB och Reko Sundsvall
AB enligt bilaga 4 till PM 2015-08-21.

ÄRENDE 9
Justering av avtal för Överförmyndanämnden Mitt.
Sundsvalls kommun har lämnat ett förslag till justering i avtalet om
samverkan i gemensam nämnd inom överförmyndarverksamhete i
Sundsvalls, Nordanstigs, Timrå och Ånge kommuner,
Överförmyndarnämnden Mitt.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Fullmäktiges beslut 2014-12-15 § 77 att teckna nytt
samverkansavtal för Överförmyndarnämnden Mitt gäller fortfarande
med ändringen att 10 § ska ha följande lydelse:
Enligt lag om god man för ensamkommande barn ansvarar
nämnden för att, såvida vissa förutsättningar är uppfyllda, god man
förordnas att i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe ansvara
för barnets personliga förhållanden och sköta dess
angelägenheter.
Kostnaderna för ensamkommande barn fördelas på sådant sätt att
var och en av de samverkande kommunerna svarar för
kostnaderna för de barn som är placerade i den kommunen.
2. Nuvarande avtal ersätts med avtal enligt punkt 1 efter att och under
förutsättning av att Timrå, Ånge och Sundsvalls kommuner fattar
motsvarande beslut.
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ÄRENDE 10
Ny bolagsordning och ägardirektiv m.m. för Fiberstaden AB.
Sedan ett antal år har Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner ett nära
samarbete kring IT-frågor och växeltelefoni. IT-samarbetet sker i
aktiebolagsform där Hudiksvall äger 80 % av aktierna och Nordanstig
20 %. Bolaget heter Fiberstaden AB och hanterar också
bredbandsutbyggnaden i de båda kommunerna. Växel- och
telefonisamarbetet sker genom att Hudiksvall äger växeln och har
berörd personal anställd. Nordanstigs och för övrigt även Ljusdals
kommun köper sedan växelfunktionen av Hudiksvall. Dessa relationer
är reglerade enligt tjänsteköpsavtal.
Den analoga telefontekniken har allt mer ersatts av digitala lösningar
och kravet på ökad mobilitet har lett till större användning av
mobiltelefoner och plattor. Dessa lösningar är idag mer att se som en
integrerad del av kommunernas IT-system. Allt pekar på att den
utvecklingen kommer att fortsätta vilket talar för att dessa tjänster bör
hanteras av den organisation som tillhandahåller övriga IT-tjänster. Det
gör att man på ett bättre sätt kan driva utvecklingen inom de här
områdena och genom en större personalorganisation ökar man också
möjligheterna att säkra jourverksamhet etc.
Av den anledningen har diskussioner förts mellan Hudiksvall,
Nordanstig och Fiberstaden om möjligheten att flytta över växel- och
telefonifunktionen från Hudiksvall till Fiberstaden. För att möjliggöra
detta måste styrdokumenten för bolaget justeras och nya avtal
upprättas.
När det gäller Ljusdals kommun är man inte intresserad av att gå in
som delägare i Fiberstaden utan önskar fortsätta köpa växel- och
telefonifunktionen direkt av Hudiksvalls kommun.
Beslutsunderlag
1. Ledningskontoret föreslår att fullmäktige beslutar ingå ett
samarbete kring växel och telefoni mellan kommunerna Hudiksvall
och Nordanstig inom ramen för Fiberstaden AB. Anta förelagd
Bolagsordning för Fiberstaden AB. Anta förelagda ägardirektiv för
Fiberstaden AB. Anta förelagt aktieägaravtal mellan Hudiksvall och
Nordanstigs kommuner (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 201505-11).
2. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till
ledningsutskottet för beredning enligt Håkan Larssons (M)
antecknade kommentarer (ledningsutskottets protokoll
§ 128/2015).
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FORTS. ÄRENDE 10
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget med tillägget att en översyn av
avtalet ska genomföras inför 2017.
Håkan Larsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för vidare
beredning av de redovisade punkter som är oklara i handlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder att ärendet avgörs idag röstar Ja.
Den som stöder att ärendet återremitteras röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster mot fyra Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att
ärendet ska avgöras idag. Två ledamöter avstod från att rösta (se
omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Ingå ett samarbete kring växel och telefoni mellan kommunerna
Hudiksvall och Nordanstig inom ramen för Fiberstaden AB.
2. Anta förslag till Bolagsordning för Fiberstaden AB.
3. Anta förslag till ägardirektiv för Fiberstaden AB.
4. Anta förslag till aktieägaravtal mellan Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner.
5. En översyn av aktieägaravtalet ska genomföras inför 2017.
Reservationer
Håkan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet.
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ÄRENDE 11
Kommunal borgen för Hälsingeutbildningar ekonomisk förening.
Hälsingeutbildningar ekonomisk förening (org nr 769602-5290) är
bildad av Hälsinglands kommuner i syfte att bl.a. ansvara för
samarbetsprojekt inom lärande och utveckling. Projekten finansieras
delvis eller helt av externa finansiärer. Kommunernas projektkostnader
betalas löpande av Hälsingeutbildning ekonomisk förening medan de
externa finansiärerna betalar i efterskott. Utbetalningarna kommer efter
att insända rekvisitioner granskats och godkänts och därmed bildas ett
likviditetsglapp. För att inte projekten ska drabbas av stopp i
aktiviteterna så snart är en kontokredit nödvändig.
Kostnaderna för krediten bör belasta respektive kommuns
vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmall, eftersom
räntekostnaderna inte får ingå i bidragsansökan till EU.
Hälsingeutbildning har sin administration i Hudiksvall, varför
Hudiksvalls kommun ikläder sig rollen som huvudborgenär mot
föreningen. Krediten kommer att läggas i den bank där kommunen f n
har sin koncernkredit.
Hudiksvalls kommun har för avsikt att lämna en borgen på 3 miljoner
kronor åt Hälsingeutbildnings ekonomiska förening, under förutsättning
att övriga kommuner i Hälsingland beslutar om underborgen lika som
tidigare. Beslutet kommer att fattas under förutsättning enligt förslaget,
att Hudiksvalls kommun, som säkerhet, kräver underborgen från
samtliga deltagande kommuner i Hälsingland utifrån Hälsingerådets
fördelningsmall. Kommunernas borgensåtagande gentemot föreningen
sträcker sig fr. o. m. 2016 till dess krediten sägs upp eller avslutas,
samt att föreningens räntekostnader, vid utnyttjande av krediten, ska
belasta respektive kommun utifrån Hälsingerådets fördelningsmall.
Bollnäs 20%, Hudiksvall 28 %, Ljusdal 15 %, Nordanstig 8 % Ovanåker
9% och Söderhamn 20 %.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beslutar
att Nordanstigs kommun gentemot Hudiksvalls kommun tecknar
underborgen avseende rörelsekrediten till Hälsingeutbildningars
ekonomiska förening (3 miljoner kr) enligt Hälsingerådets
fördelningsmall under förutsättning att alla kommuner beslutar om sin
del av underborgen enligt förslaget. Kommunernas borgensåtagande
mot föreningen sträcker sig till dess krediten sägs upp eller avslutas.
Föreningens räntekostnader, vid utnyttjande av krediten, skall belasta
respektive kommun (för Nordanstigs del staben) utifrån Hälsingerådets
fördelningsmall (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2015-09-24).
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FORTS. ÄRENDE 11
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Nordanstigs kommun gentemot Hudiksvalls kommun tecknar
underborgen avseende rörelsekrediten till Hälsingeutbildningars
ekonomiska förening (3 miljoner kr) enligt Hälsingerådets
fördelningsmall under förutsättning att alla kommuner beslutar om sin
del av underborgen enligt förslaget.
Kommunernas borgensåtagande mot föreningen sträcker sig till dess
krediten sägs upp eller avslutas.
Föreningens räntekostnader, vid utnyttjande av krediten, skall belasta
respektive kommun (för Nordanstigs del staben) utifrån Hälsingerådets
fördelningsmall.

ÄRENDE 12
Val av nämndemän.
Fullmäktige har att välja sex nämndemän för den förskjutna
mandatperioden 2016-2019.

ÄRENDE 13
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
1. Staben föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen (Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2015-10-02).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(ledningsutskottets protokoll § 179/2015).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.
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ÄRENDE 14
Sammanträdesdagar 2016.
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens och fullmäktiges
sammanträden 2016 ska fastställas.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta följande sammanträdesdatum för kommunstyrelsen under
2016:
19 januari
16 februari
15 mars
19 april
17 maj
21 juni
16 augusti
20 september
18 oktober
22 november
20 december
2. Uppdra till kommunstyrelsens presidium att upprätta en planering
för kommunstyrelsens verksamhetsår 2016.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande sammanträdesdatum för fullmäktige under 2016:
8 februari
4 april
2 maj
13 juni
5 september
3 oktober
7 november
12 december
2. Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning.
3. Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2016.

