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§ 65

Dnr 23/2015

Förslag till budgetanpassning för Nordanstigs kommun
2015-2018.
I fullmäktiges beslut § 113/2014, Budget 2015 med flerårsplan
2016-2018, beslutades att kommunstyrelsen ska påbörja en strukturell
förändring framförallt avseende skola och omsorg för 2015 och
framöver. Kommunstyrelsen ska ha en mer långsiktig planering,
politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser
förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader behövs
till och med 2018 med ca 50 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2015-03-19 bl.a. om
följande åtgärder i ärendet:
1. Återremittera åtgärdsförslaget för utbildningsutskottets
verksamheter för konsekvensanalyser av förslagen samt
bearbetning av övriga förslag som inkommit; tex sammanslagning
av Hassela skola och förskola, kan eleverna vid Bergsjö årskurs
4-5-6 fördelas på andra skolor samt inkomna förslag från
medborgarna.
2. Uppdra till förvaltningen att utreda en utbyggnad av Sörgården med
50 platser inklusive demensboende.
3. Utreda om Bergesta och Hagängsgården kan omvandlas från
särskilda boenden till andra lämpliga boendeformer.
4. Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att i samband med
budgetprocessen för 2016 lämna förslag till mål för
kommunstyrelsens verksamheter 2016. Dessa mål ska
överensstämma med åtgärdsprocessen.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till omsorgsutskottet att till nästa
ledningsutskott bereda behovet av platser inom särskilt boende i
kommunen och andra boendeformer samt lämna en definition av
trygghetsboende (ledningsutskottets protokoll § 65/2015).
2. Utbildningsutskottet föreslår avveckling av hela Fröstunas
skolverksamhet 2015 (även förskolan). Ta fram förslag till
lokalsammanslagning förskola – skola i Hassela 2015. Undersöka
om kommunen, i egen regi, kan ombesörja samtliga
persontransporter som finns i kommunens egen verksamhet och
som idag sköts av entreprenörer samt vilken besparingseffekt detta
kan ge 2015. Behålla samma skolstruktur som i dag på följande
orter: Bergsjö F-9, Gnarp F-6, Harmånger F-6, Ilsbo F-5, Hassela
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F-5. Undersöka om det är genomförbart att flytta tillbaka årskurs 6
till Ilsbo och Hasselas skolor. Redovisa vilka konsekvenser detta
ger fem år framåt i tiden. Lärartätheten justeras till 6,3 lärare per
100 elever Utbildningsutskottets protokoll § 29/2015.
3. Ledningsutskottets protokoll § 68/2015.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 129/2015.
5. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar påbörja
omstrukturering för Hagängsgården från särskilt boende till annan
typ av boende. Avveckla hela Fröstunas skolverksamhet 2015
(även förskolan). Behålla samma skolstruktur som i dag på
följande orter: Bergsjö F-9, Gnarp F-6, Harmånger F-6, Ilsbo F-5
Hassela F-5. Lärartätheten justeras till 6,3 lärare per 100 elever.
Lärartätheten gäller exklusive extraresurser och barn i behov av
särskilt stöd (kommunstyrelsens protokoll § 129/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Anders Blank (S), yrkar att förslaget om
omstrukturering av Hagängsgården återremitteras för att kunna ta ett
samlat beslut för strukturen för Bergesta, Hagängsgården och
Sörgården.
Stig Eng (C) yrkar avslag på nedläggning av Fröstuna förskola.
Erik Eriksson Neu (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om
nedläggning av Fröstuna förskola.
Carina Olsson (C) yrkar avslag på nedläggning av Fröstuna fritidshem
och förskola.
Petra Modée (V), med bifall av Ulrika Jonsäll (V), yrkar bifall till
nedläggning av Fröstuna skola och förskola, avslag på föreslagen
skolstruktur på övriga skolorter samt avslag på sänkning av
lärartätheten.
Petra Modée (V) yrkar tillägga att kommunstyrelsen får i uppdrag att
utreda vad LOV i hemtjänsten har kostat, utifrån ett ekonomiskt,
samhällsekonomiskt och miljömässigt perspektiv.
Tor Tolander (M) yrkar bifall till nedläggning av Fröstuna skola och
förskola, avslag på föreslagen skolstruktur på övriga skolorter samt
bifall på sänkning av lärartätheten.
Anders Blank (S) yrkar bifall till föreslagen skolstruktur på övriga
skolorter samt bifall på sänkning av lärartätheten.
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Propositionsordning
Omstrukturering Hagängsgården
Ordföranden ställer proposition på om förslaget att omstrukturera
Hagängsgården ska avgöras vid dagens sammanträde eller
återremitteras och finner att förslaget ska återremitteras.
Fröstuna förskola
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att lägga
ner Fröstuna förskola och Stig Engs yrkande om avslag och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 15 Ja-röster mot elva Nej-röster beslutar fullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag. Fyra ledamöter avstod från att rösta (se
omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Fröstuna skola
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att lägga
ner Fröstuna skola och finner det antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Carina Olssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 19 Ja-röster mot nio Nej-röster beslutar fullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag. Två ledamöter avstod från att rösta (se
omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Skolstruktur på skolorter
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om
skolstrukturen på kvarvarande skolorter och Petra Modées (V) och Tor
Tolanders (M) avslagsyrkande och finner kommunstyrelsens förslag
antaget.
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Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Petra Modées m.fl. yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 18 Ja-röster mot tio Nej-röster beslutar fullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag. Två ledamöter avstod från att rösta (se
omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Lärartätheten
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag om sänkt
lärartäthet och Petra Modées yrkande om avslag och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Petra Modées m.fl. yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med tolv Ja-röster mot fyra Nej-röster beslutar fullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag. 13 ledamöter avstod från att rösta (se
omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Utredning av LOV i hemtjänten
Ordföranden ställer proposition på Petra Modées tilläggsyrkande om
utredning av LOV i hemtjänsten och finner det avslaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Petra Modées yrkande röstar Ja.
Den som det ej vill röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med fyra Ja-röster mot 18 Nej-röster beslutar fullmäktige avslå Petra
Modées tilläggsyrkande. Åtta ledamöter avstod från att rösta (se
omröstningsbilaga).
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Fullmäktiges beslut
1. Återremittera förslaget om omstrukturering för Hagängsgården från
särskilt boende till annan typ av boende för att ta ett samlat beslut
för strukturen för Bergesta, Hagängsgården och Sörgården.
2. Avveckla hela Fröstunas skolverksamhet 2015, även förskolan.
3. Behålla samma skolstruktur som i dag på följande orter:
Bergsjö F-9
Gnarp F-6
Harmånger F-6
Ilsbo F-5
Hassela F-5
4. Lärartätheten justeras till 6,3 lärare per 100 elever. Lärartätheten
gäller exklusive extraresurser och barn i behov av särskilt stöd.
Reservationer
Stig Eng (C), Carina Olsson (C), Solveig Wiberg (C), Aina Lööv (SD),
Valter Lööv (SD), Sven-Olof Nordh (SD) och Denise Lindén (SD)
reserverar sig mot beslutet att lägga ner Fröstuna förskola. Stig Eng
(C) reserverar sig även skriftligt mot beslutet.
Stig Eng (C), Carina Olsson (C), Pernilla Kardell (C), Per-Åke
Kardell (C), Solveig Wiberg (C), Aina Lööv (SD), Valter Lööv (SD),
Sven-Olof Nordh (SD) och Denise Lindén (SD) reserverar sig mot
beslutet att lägga ner Fröstuna skola.
Tor Tolander (M), Helena Andersson (M), Daniel Arenholm (M),
Margareta Fredholm (M) och Patric Jonsson (KD) reserverar sig
skriftligt mot beslutet under punkten 3.
Petra Modée (V) och Ulrika Jonsäll (V) reserverar sig skriftligt mot
beslutet under punkterna 3 och 4.
Deltar inte i beslutet
Kjell Bergström (MP) deltar inte i beslutet i punkt 2.
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RESERVATION
Ärende 4 - Nordanstigs Kommunfullmäktige 2015-06-08
Punkt 2 – Avveckling av Fröstunas förskola i Jättendal

Jag reserverar mig emot att lägga ned Fröstunas förskola samt
Fritidsverksamheten i Jättendal.
Jag anser att det blir till skada för bygden (Jättendal, Mellanfjäden och
Hårte) som boendeort.
Förskolan är strategiskt placerad vid utfart från dessa samhällen.
Den har stor betydelse vid val av boendeort för unga familjer.
Den är viktig för deltidsbrandmän/kvinnor vid utryckning.

För Centerpartiet i Nordanstig

Stig Eng
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Reservation budgetanpassningen punkt 3:
Den antagna skolstrukturen försvårar eller omöjliggör skolans
möjligheter att uppnå de resultat stat och kommun ställer på den:


Att fastställa skolorter och låsa vilka årskurser som ska finnas på
respektive skola fråntar rektorerna möjligheten att samordna
undervisningen för att uppnå bästa pedagogiska resultat.



Att driva skolorna i enlighet med den antagna skolstrukturen
kommer innebära fördyringar som går tvärs emot den av
fullmäktige beslutade budgetanpassningen.



Den antagna skolstrukturen är inte långsiktigt hållbar.
Elevunderlaget, skolans budgetramar och de pedagogiska
kraven från stat och kommun kommer var och för sig eller i
kombination framtvinga nya strukturförändringar inom de
närmaste åren.



Behoven av särskilt stöd kommer stiga till följd av den
försvårade pedagogiska situationen.

De ovanstående bristerna skadar elevernas rätt till trygghet och god
utbildning, försvårar skolpersonalens arbete och fråntar skolledning och
rektorer verktyg att uppnå de resultat som krävs av dem.
När sedan skolinspektionen eller kommunens ekonomi tvingar fram
nya förändringar är det ytterligare ett svek mot föräldrar, elever och
medborgare vilket minskar förtroendet för politiken.
Av ovanstående skäl reserverar vi oss mot beslutet avseende punkt 3 i
”Förslag till budgetanpassning för Nordanstigs kommun 2015-2018”.
Tor Tolander (M)
Margareta Fredholm (M)
Daniel Arenholm (M)
Helena Andersson (M)
Patric Jonsson (KD)
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Reservation ärende 4, fullmäktige 2015-06-08.
Vänsterpartiet reserverar sig mot att behålla skolstrukturen med F-9 i
Bergsjö, F-6 i Gnarp, F-6 i Harmånger, F-5 i Ilsbo och F-5 i Hassela.
(V) anser att nuvarande skolstruktur, där skolans verksamhet har
beslutsrätt över verksamheten från år 4, ska bibehållas. Genom att
fastställa skolstrukturen försvårar vi för professionen att bedriva en bra,
pedagogisk verksamhet. Dessutom blir strukturen inflexibel och kräver i
stället ett fullmäktigebeslut vid ändade yttre omständigheter som
sviktande elevunderlag.
Vänsterpartiet reserverar sig även mot att sänka lärartätheten till 6,3
lärare per 100 elever. Vi anser att förslaget med sänkt lärartäthet är
beroende av en förändrad skolstruktur.
Att samtidigt besluta om en bibehållen skolstruktur och en sänkt
lärartäthet gör att verksamhetschefen och professionen får en nästan
omöjlig uppgift.
Om skolan ska kunna bedriva en bra, pedagogisk verksamhet måste
den ges möjlighet att anpassa verksamheten efter behov och
omständigheter.
Lärare och rektorer måste ges möjlighet att bedriva verksamheten på
ett effektivt sätt och det anser (V) inte att skolan får med dessa två
förslag som effektivt bakbinder skolans möjligheter att anpassa
verksamheten på alla möjliga tillbuds stående sätt.
Ulrika Jonsäll (V)
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§ 66

Dnr 162/2015

Finansiering av VA-projekt Sörfjärden.
Nordanstig Vatten AB har kommit in med en skrivelse om finansiering
av VA-projekt Sörfjärden.
Nordanstig Vatten har på uppdrag från kommunen tagit fram ett
omfattande utredningsmaterial, en kalkyl för projektets totalkostnad,
simulerat olika förslag på finansiering samt sammanställt en risk- och
möjlighetsanalys.
Bolagets förslag är baserat på en totalkostnad kalkylerad till 70 mnkr
där intäkterna är beräknade med nuvarande anläggningstaxa och
kalkylerade exploateringsintäkter är uppskattade till 22 mnkr vilket ger
en finansieringsgrad på 32 % och en underfinansiering på totalt
48 mnkr.
I projektet ingår en överdimensionering motsvarande 24 mnkr.
Bolaget beskriver att vid en bibehållen nivå på anläggningstaxan krävs
sålunda en ersättning för överdimensioneringen från Nordanstigs
kommun på 24 mnkr för att uppnå en finansieringsgrad motsvarande
den simulering som ovan antagits.
Micael Löfqvist, vd för MittSverige Vatten AB föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2015-05-20.
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna bifogat
utredningsmaterial. Utöka Nordanstigs koncernkontos limit med 70
mnkr dvs totalt 80 mnkr. Ersätta Nordanstig Vatten AB för de
uppkomna räntekostnaderna under utbyggnaden. Bevilja
Nordanstig Vatten AB projektstart. Bevilja utökad förlusttäckning för
den beslutade underfinansieringen, ansöks inför varje år.
Oförändrad taxa för anläggningsavgifter. Finansieringen av
48 mnkr för underfinansiering, består av ersättning från ägaren och
borgen dvs upptaget lån av bolaget, är föremål för fortsatt
utredning och kommer redovisas för beslut på kommunstyrelsen
hösten 2015. Beslut om borgen kommer presenteras då projektet
är avslutat och exakt behov kan fastställas (kommunstyrelsens
protokoll § 130/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna bifogat utredningsmaterial.
2. Utöka Nordanstigs koncernkontos limit med 70 mnkr dvs totalt
80 mnkr.
3. Ersätta Nordanstig Vatten AB för de uppkomna räntekostnaderna
under utbyggnaden.
4. Bevilja Nordanstig Vatten AB projektstart.
5. Bevilja utökad förlusttäckning för den beslutade
underfinansieringen, ansöks inför varje år.
6. Oförändrad taxa för anläggningsavgifter.
7. Finansieringen av 48 mnkr för underfinansiering, består av
ersättning från ägaren och borgen dvs upptaget lån av bolaget, är
föremål för fortsatt utredning och kommer redovisas för beslut på
kommunstyrelsen hösten 2015. Beslut om borgen kommer
presenteras då projektet är avslutat och exakt behov kan
fastställas.
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§ 67

Dnr 156/2015

Begäran om utökning av förskotterade medel för VA-verksamhet i
Sörfjärden.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2013-03-26 att uppdra
till Nordanstig Vatten AB att




påbörja frivillig tillståndsprövning av avlopp
utreda eventuell särtaxa
starta vattentäktsprojektering

2013-09-30 beviljade fullmäktige ett räntefritt lån på 1 000 tkr för
perioden 2013-2017 som finansiering av uppdrag VA-utbyggnad i
Sörfjärden. Utökning av lånet till totalt 3 000 tkr beslutades av
fullmäktige i juni 2014. Ytterligare utökning av lånet beviljades med
500 tkr till totalt 3 500 tkr för fas 1, förstudie och utredningar.
Projektet har nu övergått i fas 2, genomförandefasen. Kostnaderna för
fas 2 beräknas till ca 3 200 tkr. Kostnaderna avser de aktiviteter som
bör genomföras före byggstart hösten 2015. Bolaget ansöker därför om
en utökning av det räntefria lånet med 3 500 tkr (totalt 7 000 tkr).
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar medge Nordanstig
Vatten AB en utökning av det räntefria lånet med ytterligare 3 500
tkr (totalt 7 000 tkr) för perioden 2013-2017 avseende finansiering
av uppdrag VA-utbyggnad i Sörfjärden. Efter genomförd utbyggnad
ska lånet övergå i ett lån med ränta och amorteringsplan enligt
Nordanstigs kommuns policy (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2015-05-07).
2. Medge Nordanstig Vatten AB en utökning av det räntefria lånet
med ytterligare 3 500 tkr (totalt 7 000 tkr) för perioden 2013-2017
avseende finansiering av uppdrag VA-utbyggnad i Sörfjärden. Efter
genomförd utbyggnad ska lånet övergå i ett lån med ränta och
amorteringsplan enligt Nordanstigs kommuns policy
(kommunstyrelsens protokoll § 131/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL13 (25)
2015-06-08

Forts. § 67
Fullmäktiges beslut
Medge Nordanstig Vatten AB en utökning av det räntefria lånet med
ytterligare 3 500 tkr (totalt 7 000 tkr) för perioden 2013-2017 avseende
finansiering av uppdrag VA-utbyggnad i Sörfjärden. Efter genomförd
utbyggnad ska lånet övergå i ett lån med ränta och amorteringsplan
enligt Nordanstigs kommuns policy.
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§ 68

Dnr 151/2015

Lån till Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Nordanstigs Fjärrvärme AB har kommit in med en ansökan om lån på
4 000 tkr i kommunen. Bolaget har investerat i ett byte av panna vid
anläggningen i Strömsbruk.
Under projekttiden har Nordanstigs Fjärrvärme AB utnyttjat koncernens
checkkredit.
Föreslaget är att lånet som idag belastar checkkrediten övergår till ett
lån från Nordanstigs kommun med ränta och amorteringsplan.
Räntan bestäms utifrån Stibor tre månader med ett administrativt
påslag på 0,25 %. Då Stibor tre månader understiger 0 % sätts ändå
räntan till 0 % + 0,25 %. Då Stibor överstiger 0 % sätts räntan till Stibor
tre månader + 0,25 %.
Stibor tre månader var den 6/5 2015 -0,192 vilket innebär att räntan på
lånet sätts till 0,0 % +0,25 % = 0,25 %. Räntan sätts om var tredje
månad.
Beloppet amorteras på 10 år det vill säga 400 tkr/år efter
överenskommelse med bolaget.
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar att Nordanstigs
kommun lånar ut 4 000 tkr med ränta och amorteringsplan till
Nordanstigs Fjärrvärme AB. Räntan sätts till Stibor 3 mån +
0,25 %, i de fall Stibor tre månader understiger 0 % sätts ändå
räntan till 0 % + 0,25 %. Räntan sätts om var tredje månad.
Beloppet amorteras på 10 år det vill säga 400 tkr/år. Uppdra till
firmatecknarna att underteckna revers om 4 000 tkr, lån till
Nordanstigs Fjärrvärme AB (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2015-05-07).
2. Nordanstigs kommun lånar ut 4 000 tkr med ränta och
amorteringsplan till Nordanstigs Fjärrvärme AB. Räntan sätts till
Stibor 3 mån + 0,25 %, i de fall Stibor tre månader understiger 0 %
sätts ändå räntan till 0 % + 0,25 %. Räntan sätts om var tredje
månad. Beloppet amorteras på 10 år det vill säga 400 tkr/år.
Uppdra till firmatecknarna att underteckna revers om 4 000 tkr, lån
till Nordanstigs Fjärrvärme AB (kommunstyrelsens protokoll
§ 132/2015).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 68
Fullmäktiges beslut
1. Nordanstigs kommun lånar ut 4 000 tkr med ränta och
amorteringsplan till Nordanstigs Fjärrvärme AB.
2. Räntan sätts till Stibor 3 mån + 0,25 %, i de fall Stibor tre månader
understiger 0 % sätts ändå räntan till 0 % + 0,25 %. Räntan sätts
om var tredje månad.
3. Beloppet amorteras på 10 år det vill säga 400 tkr/år
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna revers om 4 000 tkr, lån
till Nordanstigs Fjärrvärme AB.

Justerandes signatur
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§ 69

Dnr 150/2015

Årsredovisning 2014 för Nordanstigs Ekoteknik KB.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsredovisning för
Nordanstigs Ekoteknik KB för år 2014.
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
för Nordanstig Ekoteknik KB för år 2014 (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2015-05-07).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
för Nordanstig Ekoteknik KB för år 2014 (kommunstyrelsens
protokoll § 133/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning för Nordanstig Ekoteknik KB för år 2014.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Dnr 157/2015

Årsredovisning 2014 för kommunstyrelsens fonder.
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till årsredovisningar för Per
och Anna Sundins stipendiefond, Per-Olof Schönströms Minnesfond
och Nordanstigs Näringslivsfond.
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige godkänner
årsredovisningarna 2014 för Anna Sundins stipendiefond, Per-Olof
Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2015-05-07).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner
årsredovisningarna 2014 för Anna Sundins stipendiefond, Per-Olof
Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond
(kommunstyrelsens protokoll § 134/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisningarna 2014 för Anna Sundins stipendiefond,
Per-Olof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond.

Justerandes signatur
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§ 71

Dnr 155/2015

Remiss: Ansökan om tillstånd till vindkraftprojektet Månberget i
Jättendal.
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län begär ett
yttrande från kommunen över en justerad ansökan omfattande 4
vindkraftverk med maximal höjd av 150 meter.
Tillståndsansökan för vindkraftpark på Månberget har tidigare
behandlats av kommunen.
Plan- och byggenheten bedömer att ansökan överensstämmer med
kommunens översiktsplan för vindkraft.
Beslutsunderlag
1. Plan- och byggenheten föreslår att ansökan tillstyrks (Christina
Englunds tjänsteutlåtande 2015-04-23).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner Nordex
Sverige AB:s ansökan om tillstånd till vindkraftprojekt Månberget i
Jättendal (ledningsutskottets protokoll § 81/2015).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner Nordex
Sverige AB:s ansökan om tillstånd till vindkraftprojekt Månberget i
Jättendal (kommunstyrelsens protokoll § 135/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Godkänna Nordex Sverige AB:s ansökan om tillstånd till
vindkraftprojekt Månberget i Jättendal.
Jäv
Per-Åke Kardell (C), Pernilla Kardell (C) och Sven-Olof Nordh (SD)
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Justerandes signatur
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§ 72
Delägarskap i aktiebolag för dubbelspår Ostkustbanan.
Kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Sundsvall,
Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle samt Landstinget
Västernorrland och Region Gävleborg har förklarat sin avsikt att
tillsammans bilda ett gemensamt bolag för att påskynda järnvägsutbyggnad till dubbelspår med snabbtågsstandard på sträckan mellan
Gävle och Härnösand.
Avsiktsförklaringen har antagits av Nordanstigs Kommunfullmäktige
2015-01-26.
Målsättningen är att ägarforum och styrelse ska kunna konstitueras och
påbörja sin verksamhet under augusti månad 2015. Var och en av
delägarna skall därför utse 1 ledamot från majoritetspartierna och 1
ledamot från oppositionspartierna som ledamöter i ägarforum och
vardera en styrelseledamot till bolagets styrelse.
Beslutsunderlag
1. Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2015-04-29.
2. Ledningsutskottets protokoll § 85/2015.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 141/2015.
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Åke Bertils (S), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Åke Bertils (S) föreslår Stig Eng (C) som ledamot i styrelsen och
Monica Olsson (S) som ledamot i ägarforumet med Tor Tolander (M)
som ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och Åke Bertils
förslag och finner dem antagna.
Fullmäktiges beslut
1. Anta förslag till aktieägaravtal och bolagsordning för bildande av
bolag som ska verka för utbyggnad av dubbelspår med
snabbtågsstandard på Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand.
2. Nordanstigs kommuns andel av aktiekapitalet är satt till 0,91
procent. 9 100 kr avsätts därmed som Nordanstigs kommuns andel
till bolagets aktiekapital.
3. Nordanstigs kommun förbinder sig att köpa tjänster eller
motsvarande för 18 200 kr år 2015, 27 300 kr för år 2016, samt
27 300 kr för år 2017.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 72

4. Utse Stig Eng (C) som ledamot till styrelsen under perioden 2015
t o m årsstämman 2019.
5. Utse Monica Olsson (S) och Tor Tolander (M) som ledamöter till
ägarforum under perioden 2015 t o m årsstämman 2019.
6. Finansiering av aktiekapitalet 9 100 kr sker genom
kommunstyrelsens förfogandemedel.
7. Finansiering av köpta tjänster, 18 200 kr år 2015 sker inom ramen
för kommunstyrelsens förfogandemedel.
8. Finansiering av köpta tjänster för åren 2016 och 2017, 27 300 kr
per år, inarbetas i budget 2016-2017.

Justerandes signatur
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§ 73

Dnr 34/2015

Val av revisor till Gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamheten, FoU-Välfärd, RegNet och HelGe.
Fullmäktige har att välja en revisor med ersättare för den
gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten, FoU-Välfärd,
RegNet ochHelGe.
Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018.
Yrkanden
Åke Bertils (S) föreslår Åsa Lööv (C) som ordinarie revisor med Ove
Wallberg (FP) som ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils förslag och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Välja Åsa Lööv (C) som ordinarie revisor med Ove Wallberg (FP)
som ersättare till Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten,
FoU-Välfärd, RegNet ochHelGe.
2. Valet avser mandatperioden 2015-2018.

Justerandes signatur
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§ 74
Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Emmeli Jonsson (C) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag
Emmeli Jonsson är ersättare i fullmäktige och i kommunstyrelsen.
Fullmäktige har att godkänna avsägelsen, välja ny ersättare i
kommunstyrelsen samt hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning
för Centerpartiet för återstoden av mandatperioden 2015-2018.
Yrkanden
Carina Olsson (C) föreslår Camilla Karlsson (C) som ny ersättare i
kommunstyrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Olssons förslag och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Emmeli Jonssons avsägelse.
2. Välja Camilla Karlsson (C) som ny ersättare i kommunstyrelsen.
3. Hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Centerpartiet för
återstoden av mandatperioden 2015-2018.

Justerandes signatur
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§ 75
Avsägelse från politiskt uppdrag i kommunstyrelsen. Nyval.
Sigbritt Persson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
Fullmäktige har att godkänna avsägelsen samt välja ny ledamot i
kommunstyrelsens för återstoden av mandatperioden 2015-2018.
Yrkanden
Åke Bertils (S) föreslår sig själv som ledamot och Sigbritt Persson (S)
som ny ersättare efter honom.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils förslag och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Sigbritts Perssons avsägelse som ledamot i
kommunstyrelsen.
2. Välja Åke Bertils (S) som ny ledamot i kommunstyrelsen.
3. Välja Sigbritt Persson som ny ersättare efter Åke Bertils.
4. Valen avser återstoden av mandatperioden 2015-2018.

Justerandes signatur
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§ 76
Ersättare i fullmäktige med valbarhetshinder.
Fredrik Magnusson (SD) har flyttat från kommunen och är därmed inte
valbar som ersättare i fullmäktige.
Fullmäktige har att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning för
Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden.
Fullmäktiges beslut
Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna
för återstoden av mandatperioden 2015-2018.

Justerandes signatur
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