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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Stefan Bergh (C) och Margareta Fredholm (M).

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
Förlusttäckningsbidrag 2017 för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har lämnat in en begäran om
förlusttäckningsbidrag för 2017.
Under ett flertal år har kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun
beslutat om begränsade höjningar av VA-taxan, vilket har inneburit att
höjningarna inte täckt Nordanstig Vattens nödvändiga kostnadsnivåer.
Det har i sin tur medfört behov av förlusttäckningsbidrag från
Nordanstigs kommun. Dessutom ingår i förlusttäckningsbidraget
täckning av det årliga underskottet från VA-utbyggnaden i Sörfjärden.
Nordanstig Vatten AB:s styrelse har beslutat om oförändrad taxa för
2017, vilket medför att behovet av ett förlusttäckningsbidrag utökas
med 1,7 mnkr till totalt 4,2 mnkr under 2017.
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FORTS. ÄRENDE 4
Beslutsunderlag
1. Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige beslutar medge
Nordanstig Vatten AB förlusttäckningsbidrag för år 2017 om
maximalt belopp på 4 200 tkr. Utbetalas 2018 för år 2017
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-09-27).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar medge
Nordanstig Vatten AB förlusttäckningsbidrag för år 2017 om
maximalt belopp på 4 200 tkr. Utbetalas 2018 för år 2017
(ledningsutskottets protokoll § 185/2016).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Medge Nordanstig Vatten AB förlusttäckningsbidrag för år 2017 om
maximalt belopp på 4 200 tkr.
2. Utbetalas 2018 för år 2017.

ÄRENDE 5
Finansiering av VA-projekt Sörfjärden.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med en redovisning och förslag till
hantering av underfinansieringen i projektet.
NVAB rapporterar i två tjänsteutlåtanden, Finansiering för VA-projekt
Sörfjärden samt Slutkostnadsprognos VA-projekt Sörfjärden, om
prognosens underfinansiering samt hantering av detsamma.
Underfinansieringen påtalades av NVAB redan vid projektstart
2015 06-08. Fullmäktige beslutade hantera underfinansieringen under
hösten 2015.
Bolaget och kommunen har därefter haft diskussioner om val av
lösning. Utgångspunkten har varit att finansiering ska ske genom
externt lån med borgen samt förlusttäckning såsom fortlöpande skett
utifrån kommunfullmäktiges val att inte fullt ut avgiftsfinansiera
vattenförsörjningen i Nordanstig.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-08 § 66 att beslut om borgen
kommer presenteras då projektet är avslutat och exakt behov kan
fastställas. Därför avser föreslaget beslut, principerna för
underfinansieringen.
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FORTS. ÄRENDE 5
Tf verksamhetschef Thord Wannberg föredrar en slutkostnadsprognos
för projektet.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att underfinansiering i VAprojekt Sörfjärden hanteras via externt lån med borgen från
Nordanstigs kommun samt utökat förlusttäckningsbidrag. Slutgiltigt
belopp för borgen och förlusttäckningsbidrag fastställs efter
avslutat projekt (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 201610-03).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att en eventuell
underfinansiering av VA-projektet i Sörfjärden ska hanteras via
externt lån med borgen från Nordanstigs kommun samt utökat
förlusttäckningsbidrag. Slutgiltigt belopp för borgen och
förlusttäckningsbidrag fastställs efter avslutat projekt
(ledningsutskottets protokoll § 186/2016).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag samt föreslår att
slutkostnadsprognosen godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Forts. § 262
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
En eventuell underfinansiering av VA-projektet i Sörfjärden ska
hanteras via externt lån med borgen från Nordanstigs kommun samt
utökat förlusttäckningsbidrag.
Slutgiltigt belopp för borgen och förlusttäckningsbidrag fastställs efter
avslutat projekt.
Godkänna redovisningen av slutkostnadsprognosen.
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ÄRENDE 6
Ansökan om oförändrad checkkredit 2017, Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB (NVAB) ansöker om att fortsatt checkkredit inom
Nordanstigs kommuns koncernkonto på 15,0 mnkr. Skriftlig ansökan
kommer från NVAB i november.
Till ordinarie checkkrediten tillkommer den utökning av checkkrediten
som redan beviljats för genomförande av VA-projekt Sörfjärden på
70 mnkr. Det ger en total checkkredit på 85 mnkr under 2017. Den
utökade checkkrediten på 70 mnkr kommer att tas bort så fort beslut
fattas om finansiering via borgen och bolaget upptagit lån hos
kreditinstitut.
Skriftlig ansökan kommer från NVAB i november.
Enligt fullmäktigebeslut 2009-05-11 skall checkkrediten omvärderas
varje år.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att fortsätta med Nordanstig
Vatten AB:s checkkredit på totalt 85 mnkr under 2017 inom
Nordanstigs kommuns koncernkonto (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2016-10-19).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar medge
Nordanstig Vatten AB fortsatt checkkredit på totalt 85 mnkr under
2017 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto (ledningsutskottets
protokoll § 188/2016).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Medge Nordanstig Vatten AB fortsatt checkkredit på totalt 85 mnkr
under 2017 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto.
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ÄRENDE 7
Revidering bolagsordning och namnändring till MittSverige Vatten
& Avfall AB.
MittSverige Vatten AB:s styrelse beslutade 2016-08-24 § 28 att anmäla
namnändring till Bolagsverket – MittSverige Vatten & Avfall AB, vilket
innebär att bolagsordningen måste ändras.
Ändringen i bolagsordningen innebär endast ändring av firmanamnet,
vilket ska bidra till tydlighet även i firmanamnet vad bolaget utför för typ
av verksamhet.
För att kunna ändra bolagsordningen krävs beslut av samtliga
kommuner I MSVAB-gruppen, samt att en extra bolagsstämma hålls,
förslagsvis per capsulam.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna ändringar i
bolagsordningen enligt framlagt förslag, ny firma MittSverige Vatten
& Avfall AB (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-1019).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna
ändringar i bolagsordningen enligt framlagt förslag, ny firma
MittSverige Vatten & Avfall AB (ledningsutskottets protokoll
§ 189/2016).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna ändringar i bolagsordningen enligt framlagt förslag, ny firma
MittSverige Vatten & Avfall AB.
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ÄRENDE 8
Partiell inlösen av intjänad pensionsrätt.
Nordanstigs kommun har en pensionsskuld i bokslut 2015 uppgående
till ca 259 mnkr som avser pensioner intjänade före 1998. Denna
pensionsskuld redovisas inte i balansräkningen utan hanterades ”pay
as you go” och därför kommer kostnaden nu när den utbetalas. Dagens
skattebetalare betalar således för en tidigare kommunal konsumtion.
Sedan 1998 är tjänstepensionen i huvudsak avgiftsbestämd och
utbetald till den anställdes pensionsförvaltare. För anställda med löner
över taket i det allmänna pensionssystemet finns det emellertid även
en förmånsbestämd pension. Detta åtagande redovisas som en skuld
men den är till skillnad från den tidigare uppbyggda pensionsskulden
kostnadsförd.
Kommuner har olika förutsättningar att hantera pensionsskulden och
dess finansiering. Nordanstigs kommun har med några få undantag
haft en negativ befolkningsökning under många år, vilket innebär att en
både minskande och åldrande befolkning ska bära
pensionsutbetalningar av tidigare intjänade pensionsförmåner.
Nordanstigs kommun har inte avsatt medel för att möta tryggandet av
kommande pensionsutbetalningar.
Under 2016 beslutades att de kommunala bolagen Nordanstig Vatten
AB och Nordanstigs Fjärrvärme AB ska amortera av de kommunala
lånen och istället låna av extern långivare. Detta eftersom Skatteverket
har stramat upp reglerna för avdragsrätten gällande lån som
Nordanstigs kommun ställt till de kommunala bolagen.
Återbetalning av lånen medför att kommunens likviditet förstärks med
24 mnkr.
Det faktiska resultatet 2016, som prognosticeras till ca 40 mnkr,
föreslås till en partiell inlösen av pensioner, totalt max 40 mnkr
inklusive löneskatt, i bokslut 2016.
Enligt kommunfullmäktiges ambition med den övergripande inriktningen
innebär god ekonomisk hushållning att periodens kostnader täcks av
periodens intäkter och dessutom ger ett överskott för att avsätta medel
för att möta tidigare och framtida pensionsförpliktelser. Detta har nu
kommunen möjlighet att göra som en partiell inlösen vilket då ger lägre
pensionskostnader årligen framöver för pensionsåtagandet intjänat före
1998.
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FORTS. ÄRENDE 8
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar att uppdra till ekonomichef Margareta
Tamm Persson att meddela Inköp Gävleborg att Nordanstigs
kommun deltar i upphandlingen av intjänad pensionsrätt (IPR)
tillsammans med Bollnäs kommun. Om inget anbud motsvarar
uppställda krav eller om anbuden innefattar för höga priser eller på
annat sätt är oförmånligt kan upphandlingen avbrytas och samtliga
anbud förkastas (ledningsutskottets protokoll § 116/2016).
2. Ledningsutskottet beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen
och fullmäktige för information (ledningsutskottets protokoll
§ 184/2016).
3. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att partiell inlösen av
intjänad pensionsrätt ska ske senast 2016-12-31 med ett belopp
om max 40 000 000 kronor inklusive särskild löneskatt. Detta
finansieras med medel från återbetalning av reverser till Nordanstig
Vatten AB och Nordanstigs Fjärrvärme AB samt likvida medel från
årets resultat. Den resultatpåverkan detta medför ej påverkar
balanskravet då inlösen motsvarar högst årets resultat (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-11-03).
4. Kommunstyrelsen beslutar att behandla ärendet på ett extra
sammanträde med kommunstyrelsen 30 november 2016
(kommunstyrelsens protokoll § 260/2016).
Yrkanden
Stefan Bergh (C) med bifall av Ulf Lövgren (S) yrkar avslag på
verksamhetens förslag.
Per-Åke Kardell (C) med bifall av Stig Eng (C) yrkar bifall till
verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stefan Bergs och Per-Åke Kardells
yrkanden och finner Per-Åke Kardells yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Per-Åke Kardells bifallsyrkande röstar Ja.
Den som stöder Stefan Berghs avslagsyrkande röstar Nej.
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FORTS. ÄRENDE 8
Omröstningsresultat
Med fyra Ja-röster för Per-Åke Kardells bifallsyrkande mot tre Nejröster för Stefan Berghs avslagsyrkande. Sex ledamöter avstod från att
rösta (se omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Partiell inlösen av intjänad pensionsrätt ska ske senast 2016-12-31
med ett belopp om max 40 000 000 kronor inklusive särskild löneskatt.
Detta finansieras med medel från återbetalning av reverser till
Nordanstig Vatten AB och Nordanstigs Fjärrvärme AB samt likvida
medel från årets resultat.
Den resultatpåverkan detta medför påverkar inte balanskravet då
inlösen motsvarar högst årets resultat.

ÄRENDE 9
Reglemente för social myndighetsnämnd.
Fullmäktige har i § 95/2016-09-05 beslutat att justera den politiska
organisationen genom att inrätta en social myndighetsnämnd med fem
ledamöter att gälla från 1 januari 2017.
Med anledning av denna ändring behöver ett reglemente för den nya
nämnden upprättas.
Sociala myndighetsnämndens uppdrag blir att fullgöra kommunens
uppgifter inom socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL), med
kompletterande tvångslagstiftning och följdlagar jämte familjerättslig
lagstiftning med undantag av det som gäller omsorgen av äldre- och
funktionshindrade, vilket ligger kvar hos kommunstyrelsen.
Den nya nämndens ställning i kommunen föreslås vara underställd
nämnd, vilket innebär att sociala myndighetsnämnden är underställd
kommunstyrelsen. Nämnden har därmed inga egna budgetmedel och
inte heller ett ekonomiskt ansvar, men fungerar i övrigt som en
självständig nämnd.
Reglementet är utformat enligt Sveriges kommuner och landstings
(SKL) rekommendationer och utifrån aktuell lagstiftning.
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FORTS. ÄRENDE 9
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige antar förslag till
reglemente för sociala myndighetsnämnden att gälla från och med
1 januari 2017 (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2016-11-07).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till reglemente för sociala myndighetsnämnden att gälla
från och med 1 januari 2017.

ÄRENDE 10
Reglemente för kommunstyrelsen.
Fullmäktige har i § 95/2016-09-05 beslutat att justera den politiska
organisationen genom att inrätta en social myndighetsnämnd att gälla
från 1 januari 2017.
Med anledning av denna ändring behöver kommunstyrelsens
reglemente revideras.
Sociala myndighetsnämndens uppdrag blir att fullgöra kommunens
uppgifter inom socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL), med
kompletterande tvångslagstiftning och följdlagar jämte familjerättslig
lagstiftning.
Kvar i kommunstyrelsen ligger den myndighetsutövning som gäller
omsorgen av äldre- och funktionshindrade.
Den nya nämndens ställning i kommunen föreslås vara underställd
nämnd, vilket innebär att sociala myndighetsnämnden är underställd
kommunstyrelsen. Det innebär att det ekonomiska ansvaret för sociala
myndighetsnämndens verksamhet ligger kvar under kommunstyrelsen.
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FORTS. ÄRENDE 10
I samband med att reglementet har justerats enligt det förändrade
uppdraget i den politiska organisationen har reglementet även
utformats enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL)
rekommendationer och utifrån aktuell lagstiftning. SKL:s
rekommendationer gör reglementet tydligare men också mer
omfattande än tidigare. Den faktiska förändringen är däremot inte så
markant.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige antar förslag till
reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 1 januari 2017
(Eva Engströms tjänsteutlåtande 2016-11-07).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med
1 januari 2017.

ÄRENDE 11
Arvodesreglemente för förtroendevalda.
Fullmäktige har i § 95/2016-09-05 beslutat att justera den politiska
organisationen genom att inrätta en social myndighetsnämnd med fem
ledamöter att gälla från 1 januari 2017.
Med anledning av denna ändring behöver arvodesreglementet för
förtroendevalda justeras.
Ändringarna avser endast den del som berör arvodena för ordföranden
och vice ordföranden i den nya sociala myndighetsnämnden samt att
arvodena för kommunstyrelsens myndighetsutskott är borttagna. Det är
ingen ändring i beloppen mer än den årliga uppräkningen utifrån
riksdagsmannalönen.
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FORTS. ÄRENDE 11
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige antar förslag till
reviderat Arvodesreglemente för förtroendevalda att gälla från och med
1 januari 2017 (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2016-11-07).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till reviderat Arvodesreglemente för förtroendevalda att
gälla från och med 1 januari 2017.

ÄRENDE 12
Tillämpningsregler vid bredbandsinvesteringar.
Utgångspunkten när det gäller utbyggnaden av bredband inom ramen
för Nordanstigs stadsnät är att, Fiberstaden AB förvaltar och bygger
nätet, men Nordanstigs kommun äger nätet. För det betalar
Fiberstaden AB en hyra, se nedan tre varianter.
Verksamheten är kompetensenlig och grundar sig i kommunallagen
2 kap 1 §, som angelägenhet av allmänt intresse. Speciallagstiftning
saknas på området varför prissättning av investering och hyra ska ske
enligt självkostnadsprincipen som den beskrivs i Kommunallagen 8 kap
3c §, trots att marknadsliknande situation råder i kommunen.
Hyran beräknas utifrån den typ av investering det handlar om. Följande
3 varianter föreslås, i grunden har samtliga utgångspunkt i
självkostnadsprincipen.
Bredbandsinvesteringar som inte klarar finansiering inom ramen
självkostnad, dvs inte når positivt kassaflöde inom 5 år.
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FORTS. ÄRENDE 12
Villkor:
Avskrivningstid är 20 år.
Hyran är lika med ¼ av avskrivningskostnaden.
Ingen ränta faktureras från kommun till Fiberstaden AB.
Beslut om att bygga och tilldelning av ekonomiska resurser, utökad
investeringsram, tas av kommunfullmäktige.
Bredbandsutbyggnad som klarar finansiering inom självkostnad och
inom investeringsutrymme som kommunfullmäktige avsatt för
kommunstyrelsens fördelning på projekt.
Villkor:
Avskrivningstid är 20 år.
Hyran är lika med avskrivningskostnaderna plus av SKL
rekommenderad internränta. Första året betalas ¼ av den årliga
avskrivningskostnaden plus en ¼ av internränta.
Bredbandsutbyggnad som klarar finansiering inom självkostnad men är
utöver investeringsutrymme som kommunfullmäktige avsatt för
kommunstyrelsens fördelning på projekt.
Investeringar som Fiberstaden AB klarar inom självkostnadsprincipen
och som når positivt kassaflöde inom 5 år. I dessa fall ansöker
Fiberstaden AB om finansiering hos kommunen. Finansieringen söks
genom utökad investeringsram i fullmäktige.
Villkor:
Avskrivningstid är 20 år.
Hyran är lika med avskrivningskostnaderna plus av SKL
rekommenderad internränta.
Beslut om att bygga och tilldelning av ekonomiska resurser, utökad
investeringsram, tas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige antar tillämpningsregler vid
bredbandsinvesteringar att gälla från att beslutet vunnit laga kraft
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-10-18).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar föreslagna
tillämpningsregler vid bredbandsinvesteringar att gälla från att
beslutet vunnit laga kraft (ledningsutskottets protokoll § 200/2016).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
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FORTS. ÄRENDE 12
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta föreslagna tillämpningsregler vid bredbandsinvesteringar att gälla
från att beslutet vunnit laga kraft.

ÄRENDE 13
Förslag till handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har lämnat ett förslag till
handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska en kommun ha ett
handlingsprogram som beskriver målen för kommunernas
förebyggande verksamhet för risker som kan leda till räddningsinsats.
Det ska också finnas ett handlingsprogram för kommunernas förmåga
att utföra räddningsinsatser såväl i fredstid som under höjd beredskap.
Beslutsunderlag
1. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår att fullmäktige
godkänner förslaget till handlingsprogram enligt lag om skydd mot
olyckor (norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll
§ 63/2016).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till
handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor efter
redaktionella ändringar (ledningsutskottets protokoll § 190/2016).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 13
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna förslaget till handlingsprogram enligt lag om skydd mot
olyckor.

ÄRENDE 14
Fjärrvärmetaxa för 2017.
Fullmäktige har att fastställa taxa för fjärrvärmen för 2017.
Beslutsunderlag
Nordanstigs Fjärrvärme AB föreslår att fjärrvärmetaxan för 2017 hålls
oförändrad (Birger Tellins skrivelse 2016-11-14).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa att fjärrvärmetaxan för 2017 hålls oförändrad.

ÄRENDE 15
Förlängd kommunal borgen för Stocka Byaråd ek. för.
Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är
därför förbehållet kommunfullmäktige.
Stocka Byaråd Ekonomisk Förening har inkommit med en ansökan om
förlängd kommunal borgen 2016-11-09.
Stocka Byaråd Ekonomisk Förening avser att genomföra projekt
Stocka Sjömack. Föreningens ansökan till Jordbruksverket beviljades
den 13 maj till 90 % av det sökta beloppet det vill säga 693 000 kr.
Kommunfullmäktige beslutade om kommunal borgen, Kf § 74 2016-0613, på 800 000 kr. Nu har Länsstyrelsen/Jordbruksverket aviserat att
del av återbetalning fördröjts till 2017. Vilket då medför att Föreningen
ansöker om förlängd borgen på 400 000 kr till och med 2017-12-31.
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FORTS. ÄRENDE 15
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå
borgen för Stocka Byaråd Ekonomisk Förenings låneförpliktelser
förlänga tidigare borgensbeslut, Kf § 74 2016-06-13, med ett totalt
högsta lånebelopp om 400 000 kr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Borgensåtagandet gäller till och med 2017-12-31. Stocka
Byaråd Ekonomisk Förening ska hålla investeringar med
borgensåtagande försäkrade under hela borgenstiden. Uppdra till
firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2016-11-14).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Såsom för egen skuld förlänga tidigare borgensbeslut för Stocka
Byaråd Ekonomisk Förenings låneförpliktelser (kf § 74/2016-06-13)
med ett totalt högsta lånebelopp om 400 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
2. Borgensåtagandet gäller till och med 2017-12-31.
3. Stocka Byaråd Ekonomisk Förening ska hålla investeringar med
borgensåtagande försäkrade under hela borgenstiden.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.
Jäv
Per Dahlström (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
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ÄRENDE 16
Val till sociala myndighetsnämnden.
Fullmäktige har att välja fem ledamöter till den nya sociala
myndighetsnämnden.
Fullmäktige har även att välja en ordförande och vice ordförande bland
ledamöterna.
Valet avser från 1 januari 2017 och för återstoden av mandatperioden
2015-2018.
Yrkanden
Åke Bertils (S) föreslår sig själv som ledamot och ordförande, Sigbritt
Persson (S) som ledamot och vice ordförande samt Carina Olsson (C),
Leena Lindblom (M) och Solveig Wiberg (SD) som ledamöter.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner det antaget.
Valberedningsnämndens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Som ledamöter i sociala myndighetsnämnden välja
Åke Bertils (S)
Sigbritt Persson (S)
Carina Olsson (C)
Leena Lindblom (M)
Solveig Wiberg (SD)
2. Som ordförande välja Åke Bertils (S) och som vice ordförande välja
Sigbritt Persson (S).
3. Valen gäller från 1 januari 2017 och för återstoden av
mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 17
Val av revisorer till Nordanstigs Kommunfastigheter AB.
Fullmäktige har att välja en lekmannarevisor med en ersättare till
Nordanstigs Kommunfastigheter AB.
Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018.
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ÄRENDE 18
Avsägelse från politiskt uppdrag, Maria Karström (KD).
Maria Karström (KD) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot
i fullmäktige, ledamot i valberedningsnämnden samt ledamot i
fullmäktigeberedningen för demokrati.
Fullmäktige har godkänt Maria Karströms avsägelse samt hos
länsstyrelsen begärt ny sammanräkning för kristdemokraterna för
återstoden av mandatperioden 2015-2018.
Kvar är att välja ny ledamot i valberedningsnämnden och ny
ledamot i fullmäktigeberedningen för demokrati.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar godkänna Maria Karströms (KD) avsägelse.
Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för
Kristdemokraterna för återstoden av mandatperioden 2016-2018.
Vid nästa fullmäktige välja ny ledamot i valberedningsnämnden och
ny ledamot i fullmäktigeberedningen för demokrati (fullmäktiges
protokoll § 84/2016).
2. Fullmäktige beslutar att ärendet behandlas vid fullmäktiges nästa
sammanträde (fullmäktiges protokoll § 98/2016).
3. Fullmäktige beslutar att ärendet behandlas vid fullmäktiges nästa
sammanträde (fullmäktiges protokoll § 112/2016).
4. Fullmäktige beslutar att ärendet behandlas vid fullmäktiges nästa
sammanträde (fullmäktiges protokoll § 133/2016).

ÄRENDE 19
Avsägelse från politiskt uppdrag, Tina Torstensson (L).
Tina Torstensson (L) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Fullmäktige har att godkänna Tina Torstenssons avsägelse, välja ny
ersättare i kommunstyrelsen, ny ledamot i valberedningsnämnden samt
hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Liberalerna för
återstoden av mandatperioden 2015-2018.
Fullmäktige har godkänt Tina Torstenssons avsägelse samt hos
länsstyrelsen begärt ny sammanräkning för liberalerna för återstoden
av mandatperioden 2015-2018.
Kvar är att välja ny ersättare i kommunstyrelsen samt ny ledamot i
valberedningsnämnden.
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FORTS. ÄRENDE 19
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar godkänna Tina Torstenssons avsägelse. Hos
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för liberalerna för
återstoden av mandatperioden 2015-2018. Ny ersättare i
kommunstyrelsen och ny ledamot i valberedningsnämnden
behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde (fullmäktiges
protokoll § 116/2016).
2. Fullmäktige beslutar att ärendet behandlas vid fullmäktiges nästa
sammanträde (fullmäktiges protokoll § 134/2016).

ÄRENDE 20
Avsägelse från politiskt uppdrag, Göran Rosvall (M).
Göran Rosvall (M) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Göran Rosvall var ledamot i fullmäktige, ledamot i Norrhälsinglands
miljö- och räddningsnämnd samt ersättare i byggnadsnämnden.
Fullmäktige har godkänt Göran Rosvalls avsägelse samt hos
länsstyrelsen begärt ny sammanräkning för moderaterna för återstoden
av mandatperioden 2015-2018.
Kvar är att välja ny ledamot i Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd och ny ersättare i byggnadsnämnden för
återstoden av mandatperioden 2015-2018.
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutar godkänna Göran Rosvalls (M) avsägelse. Hos
länsstyrelsen begäran ny sammanräkning för moderaterna för
återstoden av mandatperioden 2015-2018. Val av ny ledamot i
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd och ny ersättare i
byggnadsnämnden behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde
(fullmäktiges protokoll § 135/2016).
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ÄRENDE 21
Avsägelse från politiskt uppdrag, Jan-Ola Hall (SD).
Jan-Ola Hall (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
Fullmäktige har att godkänna Jan-Ola Halls avsägelse samt välja ny
ledamot i kommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden 20152018.

ÄRENDE 22
Avsägelse från politiskt uppdrag, Sven-Olof Nordh (SD).
Sven-Olof Nordh (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Fullmäktige har att godkänna Sven-Olof Nordhs avsägelse samt välja
ny ersättare i kommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden
2015-2018.

ÄRENDE 23
Avsägelse från politiskt uppdrag, Lennart Lundberg (S).
Lennart Lundberg (S) har avsagt sig sitt uppdrag som revisor.
Fullmäktige har att godkänna Lennart Lundbergs avsägelse samt välja
ny revisor för återstoden av mandatperioden 2015-2018.
Lennart Lundberg är även vice ordförande i revisionen, revisor i
Nordanstigs Bostäder AB, revisorsersättare i Nordanstigs
Fastighets AB samt revisorsersättare i Nordanstigs Fjärrvärme AB.

ÄRENDE 24
Avsägelse från politiskt uppdrag, Karin Lundberg (S).
Karin Lundberg (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsen.
Fullmäktige har att godkänna Karin Lundbergs avsägelse samt välja ny
ersättare i kommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden 20152018.
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ÄRENDE 25
Redovisning av ej verkställda beslut, SoL ÄO och OF samt LSS
OF.
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är
kommunen skyldig att rapportera til fullmäktige när gynnande beslut
enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med
gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats.
Förvaltningen lämnar en rapport gällande ej verkställda beslut till
inspektionen för vård och omsorg (IVO) för varje kvartal.
Kvartalsrapport 2/2016 gällande
SoL (socialtjänstlagen), ÄO (äldreomsorg).
SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning.
LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) OF, omsorg
om personer med funktionsnedsättning.
Finns gynnade beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja = Två ärenden gällande LSS OF gällande korttidsvistelse
LSS § 9.6.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej.
Beslutsunderlag
Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
kvartalsrapport 2/2016 gällande ej verkställda beslut SoL ÄO, SoL OF
och LSS OF (omsorgsutskottets protokoll § 58/2016).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 2/2016 gällande ej verkställda beslut SoL
ÄO, SoL OF och LSS OF.

