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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: Kerstin Lindström (S) och Jan-Ola Hall (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
Detaljplan för Mellanfjärdens fiskeläge, del av Mellanfjärden 13:1.
Planen syftar till att skapa planmässiga förutsättningar för att trygga
kulturmiljön samtidigt som framtida användning av området stöds.
Planen reglerar lovpliktens omfattning, användning av sjöbodarna,
sjöbodarnas utformning och utförande med varsamhetsbestämmelser
samt användning och utformning av allmänna platser.
Planen har varit föremål för samråd och granskning under tiden
5-31 mars 2014 respektive 8 juli-14 augusti 2014.
Inkomna synpunkter under granskningen redovisas i
granskningsutlåtandet.
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FORTS. ÄRENDE 4
Inkomna synpunkter leder till följande förändringar:
Byggnaden Hamnlyckan ges möjlighet att kunna göra mindre
tillbyggnad för t.ex. hygienutrymme och café för
campingverksamhetens behov.
Området väster om hamnmagasinet som i granskningshandling
betecknas som gistvall ändras. Gistvall kommer inte att gälla för detta
område utan endast Hamn (V).
Tidigare ställningstaganden
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2013-08-30 att uppdra
till plan och byggenheten att upprätta planen. Ledningsutskottet
beslutade om att ställa ut planen för samråd 2014-02-20 och beslutade
om granskning 2014-06-26.
Planförfarande och tidplan
Planen upprättas genom normalt planförfarande. Planen beräknas äga
laga kraft i mars 2015 under förutsättning att planen inte överklagas.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att godkänna
planhandlingarna och föreslå kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige att anta detaljplan för Mellanfjärdens fiskeläge,
del av Mellanfjärden 13:1 m.fl. (Christina Englunds tjänsteutlåtande
2015-01-20).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
planhandlingarna och anta detaljplan för Mellanfjärdens fiskeläge,
del av Mellanfjärden 13:1 m.fl. (ledningsutskottets protokoll
§ 10/2015).
Yrkanden
Stig Eng (S) m.fl. yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Tor Tolander (M) yrkar att ledningsutskottet får i uppdrag att skyndsamt
utreda möjligheten att lösa parkeringssituationen i anslutning till
Mellanfjärdens detaljplanerade område.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionsordning på Stig Engs och Tor
Tolanders yrkanden och finner dem antagna.
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FORTS. ÄRENDE 4
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till ledningsutskottet att skyndsamt utreda möjligheten att lösa
parkeringssituationen i anslutning till Mellanfjärdens detaljplanerade
område.
Kommunstyrelsen förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna planhandlingarna och anta detaljplan för Mellanfjärdens
fiskeläge, del av Mellanfjärden 13:1 m.fl.

ÄRENDE 5
Köp av fastigheterna Gnarps-Böle 1:2 och Husta 1:2 i Gnarp för
VA-anläggning i Sörfjärden.
I projekt VA Sörfjärden har förberedande undersökningar genomförts i
syfte att finna ett optimalt markområde i läge och storlek för att etablera
en mindre byggnad för reningsverk och markbädd om ca 2000 m2.
Ca 2 km uppströms Gnarpsån har efter bl a markundersökningar ett
passande område på fastigheterna Gnarps-Böle 1:2 och Husta 1:2
konstaterats.
Markförhandlingar har förts med fastighetsägaren och en
överenskommelse har träffats enligt bifogat köpeavtal.
Området om ca 10,3 ha innehåller i huvudsak 45–55-årig tallskog
ca 2000 m3sk (skogskubikmeter). Marken har en bonitet med 4,9 m3sk
per ha. Första gallring är genomförd och skogsområdet bedöms som
välskött. Under kommande skogsplaneperiod bedöms att ca 350 m3sk
kunna tas ut i en andra gallring.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Köpeavtalet godkänns.
Fastigheterna Gnarps-Böle 1:2 och Husta 1:2 med totalt 10,3 ha
förvärvas. 750 tkr (sjuhundrafemtiotusen kronor) anslås till köpet
(Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2015-01-20).
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att inleda
förhandlingar för att köpa kompletterade markområde till
fastigheten (ledningsutskottets protokoll § 9/2015).
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FORTS. ÄRENDE 5
3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar förvärva
fastigheterna Gnarps-Böle 1:2 och Husta 1:2 om totalt 10,3 ha.
Godkänna upprättat köpeavtal. Godkänna köpesumman 750 tkr.
Köpet finansieras ur investeringsbudget 2015. Uppdra till
firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna
(ledningsutskottets protokoll § 9/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) m.fl. yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionsordning på Stig Engs yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Förvärva fastigheterna Gnarps-Böle 1:2 och Husta 1:2 om totalt
10,3 ha.
2. Godkänna upprättat köpeavtal.
3. Godkänna köpesumman 750 tkr.
4. Köpet finansieras ur investeringsbudget 2015.
5. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

ÄRENDE 6
Överföring av 2014 års investeringsbudget till 2015.
Kommunstyrelsen har fullmäktiges uppdrag att fördela 2015 års
investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, tidsplan
och investeringskalkyl. Investeringsbudgeten för 2015 är 20 mnkr.
Ekonomikontoret och verksamheterna har sammanställt ett förslag till
överföring av medel för projekt som inte är avslutade, inom 2014 års
investeringsbudget samt ett förslag till fördelning för del av 2015 års
investeringsbudget.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff och renhållningschef Anders Tellin
föredrar förslaget till investeringsbudget 2015 för Personalbyggnad vid
Homons återvinningscentral.
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FORTS. ÄRENDE 6
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets protokoll § 5/2015.
Yrkanden
Jan-Ola Hall (SD) m.fl. yrkar att Personalbyggnad Homons ÅVC
återremitteras för vidare utredning.
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionsordning på ledningsutskottets förslag
till fördelning av 2015 års investeringsbudget förutom Personalbyggnad
Homons ÅVC och finner det antaget.
Ordföranden ställer propositionsordning på ledningsutskottets förslag
till överföring av 2014 års investeringsbudget och finner det antaget.
Ordföranden ställer propositionsordning på om Personalbyggnad
Homons ÅVC ska avgöras vid dagens sammanträde eller
återremitteras och finner att det ska återremitteras.
Kommunstyrelsens beslut
1. Fördela 2015 års investeringsbudget på följande projekt:
Reinvesteringar

1 000 tkr

Arkiv
Markköp

300 tkr
1 000 tkr

Reservkraftanläggning Sörgården och Bållebo

600 tkr

Utbyte av brandlarm

800 tkr

Larmanordningar (trygghetslarm)

600 tkr

Sädesmagasinet Sörfjärden, nytt tak m.m.

500 tkr

GIS/Nytt koordinatsystem för höjd

250 tkr

Byte av gatubelysningsarmatur

2 000 tkr

Behov av nya gatlyktor GC-vägar Lönnbergsvägen
och Järnvägsgatan, Bergsjö
Tillgänglighetsåtgärder
Summa
Kvar att fördela

70 ktr
700 tkr

7 820 tkr
12 180 tkr
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FORTS. ÄRENDE 6
2. Uppdra till förvaltningen att vidare bereda investeringarna för
Personalbyggnad Homons ÅVC.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Överföra 5 585 tkr från 2014 års investeringsbudget till 2015 års
investeringsbudget för projekten
Reservkraft

800 tkr

Badhuset Bergsjö

401 tkr

Morängsviken

1950 tkr

Prioriterade fastighetsåtgärder

291 tkr

Personalbyggnad Homons
Återvinningscentral

584 tkr

Slamlaguner

942 tkr

GPS positioner avlopp

120 tkr

Skydds- och arbetsmiljöåtgärder
Homons Återvinningscentral.

497 tkr

ÄRENDE 7
Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FoU-välfärd,
Regnet och HelGe.
Kommunerna i Gästrikland och Hälsingland; Hofors, Ockelbo,
Sandviken, Gävle, Ovanåker, Bollnäs, Söderhamn, Ljusdal, Hudiksvall
och Nordanstig samt Gävleborgs läns landsting, har träffat
överenskommelse angående gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe f o m
2015-04-01.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionsordning på Stig Engs yrkande och
finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 7
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till samverkansavtal och reglemente för gemensam nämnd
för hjälpmedelsverksamheten, FOU – Välfärd, RegNet och HelGe
mellan Gävleborgs läns landsting och kommunerna i Gävleborgs län att
gälla fr.o.m. 2015-04-01.

ÄRENDE 8
Plats för fullmäktiges sammanträden.
Fullmäktiges sammanträden har i många år genomförts i
fullmäktigesalen i gamla kommunhuset i Harmånger.
Salen är väl organiserad för fullmäktiges sammanträden med bord för
ledamöterna och läktare för besökare men är inte anpassad för
elektroniska hjälpmedel eller webbsändning av sammanträdena.
Fullmäktige har beslutat ställa sig positiv till webbsändningar av
fullmäktiges sammanträden samt har beslutat uppdra till förvaltningen
att säga upp hyresavtalet för eventuell omförhandling.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin har redovisat de
pågående förhandlingarna med fastighetsägarna. Förslag är att ett
nytt avtal skrivs på tre år samt att kommunen står för kostnaden för
att installera bredband, reparationer av möbler m.m.
2. Näringslivschef Anders Nordén har redovisat kostnaderna för att
förlägga fullmäktiges sammanträden till Kulturhuset Bergsjögården
i Bergsjö.
3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att Kulturhuset
Bergsjögården i Bergsjö utses som bas för fullmäktiges
sammanträden. Uppdra till kommunstyrelsen att finansiera
kostnaden för att anpassa lokalerna för ändamålet
(ledningsutskottets protokoll § 225/2014).
4. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för ytterligare
redovisning av beräknad kostnad för de olika alternativen
(kommunstyrelsens protokoll § 290/2014).
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FORTS. ÄRENDE 8
Yrkanden
Stig Eng (C) m.fl. yrkar att fullmäktiges sammanträden i huvudsak ska
vara i Harmånger.
Tor Tolander (M) m.fl. yrkar att fullmäktiges sammanträden i huvudsak
ska vara i Bergsjö.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Tor Tolanders
yrkanden och finner Tor Tolanders yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Ja.
den som stöder Stig Engs yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sex Ja-röster för Tor Tolanders yrkande mot fem Nej-röster för
Stig Engs yrkande antar kommunstyrelsen Tor Tolanders yrkande. Två
ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Välja Bergsjögården i Bergsjö som huvudlokal för fullmäktiges
sammanträden.
Reservation
Stig Eng (C), Sven-Erik Sjölund (S), Ulf Lövgren (S) och Eva
Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 9
Motion om satsning på sommarlovsentreprenörer.
Siv Bergström (KD) m.fl. har lämnat en motion där hon föreslår att
kommunen utreder förutsättningarna för att genomföra konceptet
”Sommarlovsentreprenörer” i Nordanstigs kommun, i syfte att erbjuda
detta till gymnasieungdomar som ett alternativ till de kommunala
feriearbetena.
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FORTS. ÄRENDE 9
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 32/2010).
2. Näringslivskontoret föreslår att ett koncept för
sommarlovsentreprenörer helt får startas upp och drivas av
näringslivet. Den nya PRAO-modellen bör vara en bra start på en
sådan process (Anders Nordéns tjänsteutlåtande 2014-03-27).
3. Ett koncept för sommarlovsentreprenörer kan startas och drivas av
näringslivet. Den nya PRAO-modellen bör vara en bra start på en
sådan process. Motionen är därmed besvarad (ledningsutskottets
protokoll § 94/2014).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att ett koncept
för sommarlovsentreprenörer kan startas och drivas av näringslivet.
Den nya PRAO-modellen bör vara en bra start på en sådan
process samt att motionen därmed är besvarad
(kommunstyrelsens protokoll § 141/2014).
5. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet till kommunstyrelsen för
vidare utredning om modellen som Sundsvalls kommun använder
(fullmäktiges protokoll § 70/2014).
6. Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att den PRAO-modell
som bedrivs i Nordanstig uppfyller motionens intentioner. Därmed
kan motionen anses besvarad (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2015-01-20).
7. Ledningsutskottet föreslår att den PRAO-modell som bedrivs i
Nordanstig uppfyller motionens intentioner. Därmed anses
motionen besvarad (ledningsutskottets protokoll § 18/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionsordning på Stig Engs yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Den PRAO-modell som bedrivs i Nordanstig uppfyller motionens
intentioner.
2. Därmed anses motionen besvarad.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2015-02-17

12 (17)

ÄRENDE 10
Motion om infrastruktur för cyklister.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige
utreder vilka investeringar som behövs för att få till en infrastruktur i
kommunen för cyklister, tex genom tydliga cykelbanor,
pendlarparkeringar för cyklister samt tydlig skyltning för cykelbanor och
övergångar.
Beslutsunderlag
1. Förvaltningen föreslår att motionens intentioner kan beaktas i
arbetet inför ny Översiktsplan samt att motionen därmed kan anses
besvarad (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2015-01-20).
2. Ledningsutskottet föreslår att motionens intentioner kan beaktas i
arbetet inför ny Översiktsplan. Därmed anses motionen besvarad
(ledningsutskottets protokoll § 19/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionsordning på Stig Engs yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Motionens intentioner beaktas i arbetet inför ny Översiktsplan.
2. Därmed anses motionen besvarad.

ÄRENDE 11
Motion om gratis kollektivtrafik.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige
beslutar att införa gratistaxa för kollektivtrafiken inom Nordanstigs
kommun.
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Beslutsunderlag
1. Förvaltningen föreslår att motionen i nuläget avslås med
hänvisning till att den politiska viljeinriktningen är att prioritera
avgiftsfria resor för ungdomar samt att motionen därmed kan anses
besvarad.
2. I nuläget avslå motionen med hänvisning till att den politiska
viljeinriktningen är att prioritera avgiftsfria resor för ungdomar.
Därmed kan motionen anses besvarad (ledningsutskottets protokoll
§ 20/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionsordning på Stig Engs yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. I nuläget avslå motionen med hänvisning till att den politiska
viljeinriktningen är att prioritera avgiftsfria resor för ungdomar.
2. Därmed kan motionen anses besvarad.

ÄRENDE 12
Motion om långtidsanalys av Nordanstigs utvecklingsmöjligheter.
Charlotte Klötz (FP), Stefan Haglund (FP), Mona MikaelsonTörnblom (fp) och Per-Ola Wadin (FP) har lämnat en motion där de
föreslår att en förutsättningslös och oberoende långtidsanalys görs av
Nordanstigs utveckling i ett 20-årsperspektiv.
Beslutsunderlag
1. Motionens förslag genomfördes under hösten 2014. Därmed
föreslår förvaltningen att motionen anses besvarad.
2. Motionens förslag genomfördes under hösten 2014. Därmed kan
motionen anses besvarad (ledningsutskottets protokoll § 21/2015).
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Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionsordning på Stig Engs yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Motionens förslag genomfördes under hösten 2014.
2. Därmed kan motionen anses besvarad.

ÄRENDE 13
Interpellation om klimatstrategin.
Petra Modée (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Monica Olsson (S) om kommunens arbete med klimat- och
miljöfrågor.

ÄRENDE 14
Val av styrelse för Nordanstigs Bostäder AB.
Fullmäktige har att välja fem ledamöter varav en ordförande och en
vice ordförande samt tre ersättare till styrelsen för Nordanstigs
Bostäder AB.
Valet avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast
efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den
ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.
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ÄRENDE 15
Val av styrelse för Nordanstigs Fastighets AB.
Fullmäktige har att välja tre ledamöter varav en ordförande och en vice
ordförande samt en ersättare till styrelsen för Nordanstigs
Fastighets AB.
Valet avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast
efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den
ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.

ÄRENDE 16
Val av styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Fullmäktige har att välja fem ledamöter varar en ordförande och en vice
ordförande och tre ersättare till styrelsen för Nordanstig Fjärrvärme AB.
Valet avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast
efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den
ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.

ÄRENDE 17
Val av styrelse för Nordanstig Vatten AB.
I bolagsordningen för Nordanstig Vatten AB anges att styrelsen ska
bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.
Fullmäktige har att fastställa antalet ledamöter styrelsen ska bestå av
under denna mandatperiod.
Därefter har fullmäktige att välja ledamöter varav en ordförande och en
vice ordförande till styrelsen för Nordanstig Vatten AB.
Valet avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast
efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den
ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.
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ÄRENDE 18
Val till styrelse för MittSverige Vatten AB.
Fullmäktige har att välja en ledamot med en ersättare till styrelsen för
MittSverige Vatten AB.
Valet avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast
efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den
ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.

ÄRENDE 19
Val till styrelse för Fiberstaden AB.
Fullmäktige har att välja en ledamot med en ersättare till styrelsen för
Fiberstaden AB.
Valet avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast
efter det att val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den
ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till
kommunfullmäktige.

ÄRENDE 20
Val av revisor till Hälsinglands Utbildningsförbund.
Fullmäktige har att välja en revisor med en ersättare för Hälsinglands
Utbildningsförbund för mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 21
Val till gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FoUvälfärd, Regnet och Helge.
Fullmäktige har att välja en ledamot med en ersättare till den
gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten, FoU-välfärd,
Regnet och Helge för mandatperioden 2015-2018.
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ÄRENDE 22
Avsägelse från politiskt uppdrag som nämndeman.
Åke Brandvold (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman.
Fullmäktige har att godkänna avsägelsen samt välja ny nämndeman för
återstoden av 2015.

ÄRENDE 23
Avsägelse från politiskt uppdrag i fullmäktige.
Pontus Öhman (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna avsägelsen samt hos länsstyrelsen
begära omräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av
mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 24
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgsutskottet lämnar följande redovisning:
Kvartalsrapport nr 4/2014 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
gällande ej verkställda beslut inom:
LSS OF, omsorger om personer med funktionsnedsättning =
5 ärenden
SoL ÄO, äldreomsorg = 3 ärenden.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

