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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Sven-Erik Sjölund (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
Information om Medborgarenkäten
Verksamheten informerar genomförd medborgarenkät.

ÄRENDE 5
Årsredovisning 2015 för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2015.
Bolaget visar ett positivt resultat med 6 751 630 kronor.
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FORTS. ÄRENDE 5
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Ändamålet för bolagets verksamhet är att inom ramen för den
kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att den
verksamhet som bolaget bedrivit under 2015 varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2016-04-01).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag samt att
årsredovisningen godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa att den verksamhet som bolaget bedrivit under 2015 varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Revisionens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2015 för Nordanstigs Bostäder AB.
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ÄRENDE 6
Årsredovisning 2015 för Hälsinglands Utbildningsförbund.
Styrelsen för kommunalförbundet Hälsinglands Utbildningsförbund har
lämnat en årsredovisning för verksamhetsåret 2015.
Hälsinglands Utbildningsförbund visar ett positivt resultat med
7 067 tkr.
Revisionens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja förbundsdirektionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2015 för Hälsinglands Utbildningsförbund.

ÄRENDE 7
Årsredovisning 2015 för Fiberstaden AB.
Styrelsen för Fiberstaden AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2015.
Bolaget visar ett positivt resultat med 3 796 303 kronor.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Bolagets ändamål är att med iakttagande av den kommunala
lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprinciperna stimulera
fortsatt bredbandsutveckling inom Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner genom att sänka etableringströskeln avseende ITinfrastruktur och bidra till effektiv konkurrens inom området för
elektronisk kommunikation till förmån för enskilda privatpersoner,
näringsliv och myndigheter inom Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner.
Med iakttagande av samma kommunalrättsliga principer är ändamålet
vidare att genom effektivisering och bättre resurshållning samordna
och handha Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners interna IT-stöd
och kommunernas telefoniservice.
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FORTS. ÄRENDE 7
Syftet med verksamheten är således allmännyttigt och icke
vinstdrivande. Om bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla ägarna utifrån gjorda kapitalinsatser.
Förutsättningar för tillväxt genom att vara ett samordnande organ för
etablering, drift och utveckling av infrastruktur, IT-stöd och
kommunikation, IP-telefoni och IP-TV.
Beslutsunderlag
Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att den
verksamhet som bolaget bedrivit under 2015 varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2016-04-01).
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa att den verksamhet som bolaget bedrivit under 2015 varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Revisionens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2015 för Fiberstaden AB.

ÄRENDE 8
Årsredovisning 2015 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2015.
Bolaget visar ett noll-resultat.
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FORTS. ÄRENDE 8
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder
tillhandahålla miljövänliga och driftsäkra varor och tjänster till
konkurrenskraftiga priser.
Beslutsunderlag
Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att den
verksamhet som bolaget bedrivit under 2015 varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2016-04-01).
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa att den verksamhet som bolaget bedrivit under 2015 varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Revisionens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2015 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Jäv
Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
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ÄRENDE 9
Årsredovisning 2015 för Nordanstigs Fastighets AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2015.
Bolaget visar ett negativt resultat med 964 kronor.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta och
uthyra industrifastigheter och lokaler, äga aktier samt att skapa
möjligheter för att bibehålla och utveckla näringslivet inom Nordanstigs
kommun samt att genom bevakning, marknadsföring och service verka
för näringslivets främjande.
Beslutsunderlag
Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att den
verksamhet som bolaget bedrivit under 2015 varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2016-04-01).
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa att den verksamhet som bolaget bedrivit under 2015 varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Revisionens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2015 för Nordanstigs Fastighets AB.
Jäv
Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
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ÄRENDE 10
Årsredovisning 2015 för Nordanstig Vatten AB.
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2015.
Bolaget visar ett positivt resultat med 450 000 kronor.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Bolagets ändamål är att tillhandahålla anläggningar för produktion av
allmänna vattentjänster.
Befogenhetsbegränsningar: Bolaget ska i sin verksamhet agera med
iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det
fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär
att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen
för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den
kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de
befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala
förvaltningen.
Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den
utsträckning författningsreglerade undantag så medger.
Beslutsunderlag
Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att den
verksamhet som bolaget bedrivit under 2015 varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2016-04-01).
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa att den verksamhet som bolaget bedrivit under 2015 varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Revisionens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
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FORTS. ÄRENDE 10
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2015 för Nordanstig Vatten AB.

ÄRENDE 11
Årsredovisning 2015 för MittSverige Vatten AB.
Styrelsen för MittSverige Vatten AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2015.
Bolaget visar ett nollresultat.
Kommunstyrelsen har även att ta ställning till om verksamheten som
bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Bolagets syfte är att driva och utveckla vatten- och avloppshanteringen
så att den tillgodoser brukarnas behov av och högt ställda krav på vatjänster samt bidra till en långsiktig hållbar utveckling.
Befogenhetsbegränsningar: Bolaget ska i sin verksamhet agera med
iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det
fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär
att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen
för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den
kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de
befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala
förvaltningen.
Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den
utsträckning författningsreglerade undantag så medger.
Beslutsunderlag
Kommunchefen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att den
verksamhet som bolaget bedrivit under 2015 varit förenligt med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2016-04-01).
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FORTS. ÄRENDE 11
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag samt att
årsredovisningen godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa att den verksamhet som bolaget bedrivit under 2015 varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom
ramen för de kommunala befogenheterna.
Revisionens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet
för räkenskapsåret.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2015 för MittSverige Vatten AB.

ÄRENDE 12
Årsredovisning 2015 för Inköp Gävleborg.
Styrelsen för kommunalförbundet Inköp Gävleborg har lämnat en
årsredovisning för verksamhetsåret 2015.
Inköp Gävleborg visar ett negativt resultat med 3 894 000 kronor.
Revisionens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja direktionens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2015 för Inköp Gävleborg.
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ÄRENDE 13
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 14
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 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.
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).
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FORTS. ÄRENDE 15
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.

ÄRENDE 16
Bekräftelse av borgensförbindelse, Kommuninvest ekonomisk
förening.
När Nordanstigs kommun 2006 ansökte om medlemskap i
Kommuninvest ekonomisk förening så tecknade kommunen samtidigt
solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga
förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att
ingå.
Det beslutades i fullmäktige § 50/2006 att Nordanstigs kommun, i
enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk
förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna,
där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Nordanstigs kommuns
borgensåtagande kommer inom kort att löpa ut och fullmäktige behöver
därför förlänga borgensförbindelsen till Kommuninvest för ytterligare en
tioårsperiod.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att fullmäktige besluta att Nordanstigs
kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 november
2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Nordanstigs kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt
att Kommuninvest äger företräda Nordanstigs kommun genom att
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FORTS. ÄRENDE 16
företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
nuvarande och blivande borgenärer. Utse kommunens firmatecknare
att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning
av detta beslut (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2016-03-22).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Nordanstigs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den
7 november 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Nordanstigs kommun
åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för
Kommuninvest i Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser,
alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda Nordanstigs
kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående
och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i
förhållande till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Utse kommunens firmatecknare att för kommunens räkning
underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.

ÄRENDE 17
Begäran om utökad investeringsram 2016.
Kommunfullmäktige har beslutat om ett investeringsutrymme för 2016
på 15 mnkr. Fullmäktige har lämnat uppdraget till kommunstyrelsen att
fördela investeringsbudgeten på specifika projekt.
Kommunstyrelsen har fördelat på specifika projekt 14 005 tkr av totala
investeringsramen år 2016 på 15 000 tkr.
Kvar att fördela är 995 tkr.
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Uppdrag har givits att utöka investeringsramen 2016. Beslut om utökad
ram tas av fullmäktige.
Nuvarande investeringsram på 15 mnkr är baserad på ett av de
finansiella målen som lyder: ”Investeringsvolym 2016 kan högst
motsvara årets avskrivning. Ombudgetering från föregående år plus
årets investeringsvolym får högst vara årets avskrivningar gånger två.”
Utifrån detta resonemang föreslår verksamheten, trots det finansiella
målet, att investeringsvolymen utökas med fyra miljoner till totalt
19 miljoner kronor 2016.
Uppdraget om utökad ram grundas på behoven av investeringar i
köksmaskiner, ytterligare 1 805 tkr. Renoveringar av Ängbo, 1 000 tkr,
och Albo samt lokaler för daglig verksamhet på Bållebo, 850 tkr, är
föranledda av den rådande flyktingsituationen och har tillkommit sedan
kommunstyrelsen tidigare fördelat ramen på specifika projekt.
Förslaget är att investeringsäskandet avseende köksmaskiner fördelas
så att 995 tkr tilldelas nu och resten när fullmäktige utökar ramen.
Staben kompletterar ärendet med ett förslag om ytterligare utökning av
investeringsbudget 2016 med 10 miljoner kronor. Utökningen är tänkt
att användas till ökad bredbandsutbyggnad med 5,3 mnkr samt 4,7
mnkr till projektet för fiskevården. Om denna utökning av
investeringsbudgeten beslutas behöver fullmäktiges mål revideras.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Fredrik
Pahlberg att till nästa ledningsutskott bereda investeringarna för
Kök- och städutrustning, Arbetsmiljöåtgärder skola samt
Fiberutbyggnad (ledningsutskottets protokoll § 43/2016).
2. Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar tilldela
495 tkr till projektet köksmaskiner, del av totala äskandet på
2 300 tkr, från KS ospecificerade, tilldela 100 tkr till förbättrad
måltidsmiljö för kommunens skolor, 300 tkr till arbetsmiljöåtgärder
Skola samt 100 tkr till arbetsmiljöåtgärder Vård och Omsorg
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-03-17).
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3. Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar utöka 2016 års
investeringsvolym med fyra miljoner kronor till totalt 19 miljoner
kronor. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fördela utökning av
2016 års investeringsbudget på specifika projekt preciserade med
syfte, tidsplan och investeringskalkyl (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2016-03-16).
4. Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar att utöka satsningen
på bredbandsutbyggnad med 5,3 mnkr under förutsättning av
fullmäktiges beslut samt att fullmäktige beslutar utöka 2016 års
investeringsvolym med tio miljoner kronor till totalt 29 miljoner
kronor. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fördela utökningen av
syfte, tidsplan och investeringskalkyl. Ändra fullmäktiges finansiella
mål till: Investerings volymen 2016 bör lägst motsvara årets
avskrivning. Årets investeringsvolym samt ombudgetering från
föregående år får högst motsvara årets avskrivningar gånger tre.
(Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2016-04-18).
5. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar tilldela
495 tkr till projektet köksmaskiner, del av totala äskandet på
2 300 tkr, från KS ospecificerade. Tilldela 100 tkr till förbättrad
måltidsmiljö för kommunens skolor, 300 tkr till arbetsmiljöåtgärder
Skola samt 100 tkr till arbetsmiljöåtgärder Vård och Omsorg
(ledningsutskottets protokoll § 52/2016).
6. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar utöka 2016 års
investeringsvolym med fyra miljoner kronor till totalt 19 miljoner
kronor. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fördela utökning av
2016 års investeringsbudget på specifika projekt preciserade med
syfte, tidsplan och investeringskalkyl (ledningsutskottets protokoll
§ 52/2016).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Tor Tolander (M) och Åke Bertils (S), yrkar
att investeringsbudgeten för 2016 utökas med 14 miljoner kronor till
totalt 29 miljoner kronor.
Sven-Erik Sjölund (S), med bifall av Stefan Bergh (C), yrkar avslag på
utökad budget för fiskevårdsprojektet, 4,7 mnkr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Sven-Erik Sjölunds
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
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Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av fullmäktiges beslut att utöka investeringsbudget
2016, tilldela 495 tkr till projektet köksmaskiner, del av totala äskandet
på 2 300 tkr, från KS ospecificerade, tilldela 100 tkr till förbättrad
måltidsmiljö för kommunens skolor, 300 tkr till arbetsmiljöåtgärder
Skola samt 100 tkr till arbetsmiljöåtgärder Vård och Omsorg.
Under förutsättning av fullmäktiges beslut att utöka satsningen på
bredbandsutbyggnad med 5,3 mnkr samt 4,7 mnkr till projektet för
fiskevården, ur 2016 års investeringsbudget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Utöka 2016 års investeringsvolym med 14 miljoner kronor till totalt
29 miljoner kronor.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fördela utökning av 2016 års
investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte,
tidsplan och investeringskalkyl.
3. Ändra fullmäktiges finansiella mål till följande lydelse:
Investerings volymen 2016 bör lägst motsvara årets avskrivning.
Årets investeringsvolym samt ombudgetering från föregående år
får högst motsvara årets avskrivningar gånger tre.
Reservationer
Sven-Erik Sjölund (S) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 18
Styrdokument för krisberedskap 2015-2018.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har utarbetat ett förslag till
styrdokument för krisberedskap för mandatperioden 2015-2018.
Styrdokumentet är en komplettering till det tidigare antagna
dokumentet Krisledningsplan.
Beslutsunderlag
1. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår att
kommunstyrelsen beslutar fastställa styrdokumentet för
Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner.
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2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige fastställer styrdokumentet
för Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner (ledningsutskottets
protokoll § 61/2016).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa styrdokumentet för Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner.

ÄRENDE 19
Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.
Enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska en kommun ha
handlingsprogram som beskriver målen för kommunens förebyggande
verksamheter samt ett program för räddningsinsats.
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samarbetar kring
räddningstjänst och säkerhetsfrågor i en gemensam organisation,
Norrhälsinge räddningstjänst.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till utskotten för
beredning (kommunstyrelsens protokoll § 300/2015).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna
förslag till Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
(ledningsutskottets protokoll § 2/2016).
3. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att även
skolskjutsar ska beaktas i dokumentet och förslagsvis under
punkt 2.4.2 (utbildningsutskottets protokoll § 7/2016).
4. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta
handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor med att korrekt
befolkningsmängdssiffra för Nordanstig införs i dokumentet
(omsorgsutskottets protokoll § 5/2016).
5. Kommunstyrelsen beslutar lämna följande yttrande över
Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor: Även
skolskjutsar ska beaktas i dokumentet och förslagsvis under punkt
2.4.2. Justera till aktuell befolkningsmängdssiffra för Nordanstig
(kommunstyrelsens protokoll § 62/2016).
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Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta handlingsprogram för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner
enligt Lag om Skydd mot Olyckor för mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 20
Prövning inför utbetalning av partistöd 2016.
Fullmäktige har antagit nya regler för partistödet i Nordanstigs
kommun.
De nya reglerna gäller från och med verksamhetsåret 2015.
Partistödet betalas ut årligen i maj månad efter beslut av fullmäktige.
Vid fördelningen av partistödet ska fullmäktige beakta endast de partier
som är representerade i fullmäktige under verksamhetsåret.
Har ett parti flera platser utan att alla är bemannade kan det
mandatbundna partistödet minskas i motsvarande grad. Lyckas inte
partiet bemanna någon plats kan också grundstödet dras in.
Partierna ska årligen redovisa hur partistödet har använts.
Grundstödet är 14 000 kronor per parti och år.
Mandatstödet är 8 000 kronor per mandat i fullmäktige och år.
Staben bedömer att samtliga 31 mandat i fullmäktige är bemannade.
Vidare har samtliga partier lämnat in redovisningar för hur partistödet
har använts under 2015 och staben föreslår därmed att partistödet kan
betalas ut för 2016.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar att Partistödet 2016 utbetalas till
samtliga partier i fullmäktige enligt fastställt belopp: Moderaterna 46 tkr,
Centerpartiet 54 tkr, Folkpartiet Liberalerna 30 tkr, Kristdemokraterna
22 tkr, Socialdemokraterna 102 tkr, Vänsterpartiet 30 tkr, Miljöpartiet
22 tkr, Sverigedemokraterna 54 tkr. Utbetalningen finansieras ur konto
1310 Kommunalt Partistöd (Eva Engströms tjänsteutlåtande
2016-04-07).
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Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Partistödet 2016 utbetalas till samtliga partier i fullmäktige enligt
fastställt belopp:
Moderaterna
46 tkr
Centerpartiet
54 tkr
Liberalerna
30 tkr
Kristdemokraterna
22 tkr
Socialdemokraterna
102 tkr
Vänsterpartiet
30 tkr
Miljöpartiet
22 tkr
Sverigedemokraterna
54 tkr
Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd.

ÄRENDE 21
Uppvaktningsreglemente för förtroendevalda.
Verksamheten har utarbetat ett förslag till reviderat
uppvaktningsreglemente för förtroendevalda.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige antar förslaget till
uppvaktningsreglemente för förtroendevalda (Ronny Spångbergs
tjänsteutlåtande 2016-02-16).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till nytt
uppvaktningsreglemente för förtroendevalda (ledningsutskottets
protokoll § 33/2016).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar tillägga att förtroendevalda som fyller 50 år ska
uppvaktas med en blombukett.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till nytt uppvaktningsreglemente för förtroendevalda med
tillägget att förtroendevalda som fyller 50 år ska uppvaktas med en
blombukett.

ÄRENDE 22
Uppvaktningsreglemente för arbetstagare.
Verksamheten har utarbetat ett förslag till reviderat
uppvaktningsreglemente för arbetstagare.
Kommunsekreterare föredrar ärendet och framför Kommunals
synpunkter när ärendet behandlades i den centrala
samverkansgruppen.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige antar förslaget till
uppvaktningsreglemente för arbetstagare (Ronny Spångbergs
tjänsteutlåtande 2016-02-16).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till nytt
uppvaktningsreglemente för arbetstagare (ledningsutskottets
protokoll § 33/2016).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar tillägga att arbetstagare som fyller 50 år ska
uppvaktas med en blombukett.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till nytt uppvaktningsreglemente för arbetstagare med
tillägget att arbetstagare som fyller 50 år ska uppvaktas med en
blombukett.
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Motion om mål för näringsliv och arbetsmarknad.
Carina Olsson (C) har lämnat en motion om mål för näringsliv och
arbetsmarknad där hon föreslår att kommunstyrelsen aktivt ska arbeta
med särskilt avsatta riktade medel i syfte att skapa aktiviteter för
kommunens medborgare av mervärdesskapande karaktär och därmed
skapa förutsättningar för näringslivet att utvecklas och förbättras i
kommunen.
Beslutsunderlag
1. Eva Engströms tjänsteutlåtande 2016-03-10.
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att för att uppnå
fullmäktiges mål behöver kommunstyrelsen besluta om egna mål
och arbeta fram strategier för verksamheterna att utgå från under
året. Detta uppdrag är överlämnat från fullmäktige till
kommunstyrelsen i Kommunstyrelsens reglemente. Fullmäktige
kan därmed inte besluta om kommunstyrelsens mål utan att frånta
kommunstyrelsen dess uppdrag och förmåga att styra, leda och
följa upp. Fullmäktige ser positivt på motionens intentioner men
anser att förslaget i stället ska väckas i kommunstyrelsen.
Motionen är därmed besvarad (ledningsutskottets protokoll
§ 65/2016).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. För att uppnå fullmäktiges mål behöver kommunstyrelsen besluta
om egna mål och arbeta fram strategier för verksamheterna att
utgå från under året.
Detta uppdrag är överlämnat från fullmäktige till kommunstyrelsen i
Kommunstyrelsens reglemente. Fullmäktige kan därmed inte
besluta om kommunstyrelsens mål utan att frånta
kommunstyrelsen dess uppdrag och förmåga att styra, leda och
följa upp.
Fullmäktige ser positivt på motionens intentioner men anser att
förslaget i stället ska väckas i kommunstyrelsen.
2. Motionen är därmed besvarad.
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Ny organisation för Ersk-Matsgårdens verksamhet.
Ersk-Matsgårdens verksamhet har i många år bedrivits i stiftelseform.
Egendomen Ersk-Matsgården har förvaltats av kommunstyrelsen.
Stiftelsens styrelse, som utsetts av kommunfullmäktige, har bedrivit
verksamheten.
Efter förändringar i lagstiftningen har det visats sig att gården och
verksamhetens organisation inte uppfyller kraven för att bedrivas i
stiftelseform.
Enligt ledningsutskottets inriktning har ärendet beretts utifrån att ErskMatsgårdens verksamhet ska läggas under kommunstyrelsens ansvar.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Fredrik
Pahlberg att bereda ärendet om hur Ersk-Matsgårdens verksamhet
ska organiseras (ledningsutskottets protokoll § 67/2016).
2. Staben föreslår att fullmäktige beslutar informera fullmäktige om att
Ersk-Matsgårdens verksamhet inte uppfyller kravet för att kunna
bedrivas som en stiftelse. Entlediga ledamöter och ersättare i
styrelsen för Ersk-Matsgården från sitt uppdrag från och med
verksamhetsåret 2016. I Kommunstyrelsens reglemente, under
5 § Ledning, tillföra kommunstyrelsen uppgiften, att förvalta ErskMatsgården, fastigheten Lindsjön 1:13, i syfte att under
affärsmässiga former driva och bevara gammal kulturmiljö samt att
idka därmed förenlig näringsverksamhet. Staben föreslår vidare att
kommunstyrelsen beslutar, under förutsättning av fullmäktiges
beslut, tillföra Ersk-Matsgården till ledningsutskottets verksamhet,
samt delegera till ledningsutskottet att följa Ersk-Matsgårdens
verksamhet och därtill fatta beslut för den löpande verksamheten
om inte ärendet är av principiell beskaffenhet. (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2016-04-01).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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Kommunstyrelsens beslut
Under förutsättning av fullmäktiges beslut, tillföra Ersk-Matsgården till
ledningsutskottets verksamhet, samt delegera till ledningsutskottet att
följa Ersk-Matsgårdens verksamhet och därtill fatta beslut för den
löpande verksamheten om inte ärendet är av principiell beskaffenhet.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Informera fullmäktige om att Ersk-Matsgårdens verksamhet inte
uppfyller kravet för att kunna bedrivas som en stiftelse.
2. Entlediga ledamöter och ersättare i styrelsen för Ersk-Matsgården
från sitt uppdrag från och med verksamhetsåret 2016.
3. I Kommunstyrelsens reglemente, under 5 § Ledning, tillföra
kommunstyrelsen uppgiften, att förvalta Ersk-Matsgården,
fastigheten Lindsjön 1:13, i syfte att under affärsmässiga former
driva och bevara gammal kulturmiljö samt att idka därmed förenlig
näringsverksamhet.

ÄRENDE 25
Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per är ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
redovisningen (ledningsutskottets protokoll § 108/2016).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.
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ÄRENDE 26
Avsägelse från politiskt uppdrag, Katarina Roos (V).
Katarina Roos (V) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Katarina Roos avsägelse är sedan tidigare godkänd av fullmäktige och
kompletteringsval har genomförts.
Kvar är att välja ny ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar godkänna Katarina Roos (V) avsägelse. Hos
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för vänsterpartiet för
återstoden av mandatperioden. Ny ersättare i kommunstyrelsen
väljs vid fullmäktiges nästa sammanträde (fullmäktiges protokoll
§ 12/2016).
2. Fullmäktige beslutar välja Göran Rosvall (M) som ny ledamot i
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd och Anette Nilsson
(V) som ny ersättare. Välja Ulrika Jonsäll (V) som ny ledamot i
Fullmäktigeberedningen för Demokrati. Ny ersättare i
kommunstyrelsen väljs vid fullmäktiges nästa sammanträde.
Valen avser återstoden av mandatperioden 2015-2018
(fullmäktiges protokoll § 38/2016).

