NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kulturhuset Bergsjögården.

Tid:

Måndag 7 november 2016 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Ledamöternas frågestund.

4.

Uppföljning av Åtgärdspaketet.

5.

Skattesats 2017 för Nordanstigs kommun.

6.

Budget 2017-2020 för Nordanstigs kommun.

7.

Riktlinjer för investeringar.

8.

Upptagande av lån för Nordanstigs Fjärrvärme AB.

9.

Bolagsordning LB Kiel AB, namnbyte till Nordanstigs
Kommunfastigheter AB.

10.

Revidering av bolagsordning för Visit Hälsingland
Gästrikland.

11.

Försäljning av fastigheten Högen 11:3 i Bergsjö.

12.

Försäljning av fastigheten Gnarps Masugn 1:137,
Rosa Huset i Sörfjärden.

13.

Fördelning av tillsynsansvar enligt Lag om
sprängämnesprekursorer.

14.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Maria Karström (KD)

15.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Tina Torstensson (L)

16.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Göran Rosvall (M).

17.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Erik Sundberg (S).

18.

Redovisning av ej avslutade motioner.

19.

Sammanträdesdagar 2017.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Stig Jonsson (S)
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Boerje Bohlin (S) 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
Uppföljning av Åtgärdspaketet.
Kommunstyrelsen får en uppföljande redovisning av Åtgärdspaketet.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar en uppföljning av
effekterna av de åtgärder som är beslutade i samband med
Åtgärdspaketet som avser en budgetanpassning av verksamheternas
kostnader fram till och med 2018 med ca 50 mnkr.
Prognosen på effekterna av tagna beslut är 35 mnkr mot den tidigare
prognosen 41,5 mnkr. Kvar till 50 mnkr är således 15 mnkr.
Margareta Tamm Persson föreslår att arbetet ska fortsätta med att
vidta åtgärder för att minska kostnaderna med de kvarvarande
15 mnkr.
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FORTS. ÄRENDE 4
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att vidta åtgärder
för att minska verksamheternas kostnader med de kvarvarande
15 mnkr.

ÄRENDE 5
Skattesats 2017 för Nordanstigs kommun.
Fullmäktige ska varje år besluta om skattesatsen för nästkommande år.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att skattesatsen ska vara oförändrad.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa skattesatsen för 2017 till 22:51 kronor per skattekrona, d.v.s.
oförändrad.
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ÄRENDE 6
Budget 2017-2020 för Nordanstigs kommun.
Fullmäktige har att fastställa budget 2017-2020 samt investeringsramar
för 2017-2020.
Ekonom Marianne Unborg föredrar förutsättningarna för budgetarbetet
2017-2020.
Beslutsunderlag
1. Majoritetens förslag till budget 2017-2020.
2. Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till
budget 2017-2020.
3. Vänsterpartiets förslag till budget 2017-2020.
4. Ekonomichefens sammanställning av beslutspunkter Budget 2017
och flerårsplan 2018-2020 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2016-10-17).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget med bl.a.
satsningar på Besöksnäringen, Ungdomssatsning, Vision 2035, Barn i
behov, Social omsorg öppenvård, Förstudie idrottshall samt Ringlinje
prov.
Tor Tolander (M) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas och
Kristdemokraternas förslag till budget med ett resultat på 2 % av
generella skatter och statsbidrag med bl.a. satsningar på
Personalhälsa och Personalutveckling.
Per Dahlström (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget med
satsningar på bla. Näringslivsutvecklare, Utveckling av biblioteken,
Höjda lärarlöner, Höjd lärartäthet samt Arbetstidsförkortning för
socialsekreterare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs, Tor Tolanders och Per
Dahlströms yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs.
Ordföranden utser Stig Engs yrkande som huvudförslag.
Ordföranden ställer proposition på om Tor Tolanders eller Per
Dahlströms yrkande ska utses som motförslag och finner Per
Dahlströms yrkande antaget som motförslag.
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FORTS. ÄRENDE 6
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Per Dahlströms yrkande som motförslag röstar Ja.
Den som stöder Tor Tolanders yrkande som motförslag röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 7 Ja-röster mot 3 Nej-röster antar kommunstyrelsen Per
Dahlströms yrkande som motförslag. 3 ledamöter avstod från att rösta.
Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Per Dahlströms yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 7 Ja-röster mot 4 Nej-röster antar kommunstyrelsen Stig Engs
yrkande. 2 ledamöter avstod från att rösta.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta att beräkningsgrunden för 2017-2020 års skatteintäkter och
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal
1 november 2016 9 458 personer
1 november 2017 9 424 personer
1 november 2018 9 392 personer
1 november 2019 9 360 personer
2. Utöver tilldelning till kommunstyrelsens verksamheter:
1 500 tkr budgeteras 2017-2020 till kommunstyrelsen att hantera
såsom Projektbidrag och Visionsbidrag enligt beslutade
fördelningsdirektiv.
3. 500 tkr budgeteras 2017-2020 till kommunstyrelsens förfogande.
4. 5 226 tkr budgeteras till omställningskostnader m.m. för 2017 och
5 402 tkr 2018.
5. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning
510 636 tkr i nettokostnader exklusive justering av kapitalkostnader
och hyra för år 2017.
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FORTS. ÄRENDE 6
6. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheterna att fortsätta
uppdraget från Kf § 113/2014. En strukturell förändring framförallt
avseende skola och omsorg 2015-2018 och framöver.
Kommunstyrelsen beslutar att ha en mer långsiktig planering,
politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser
förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader
behövs till och med 2018 med cirka 15 miljoner.
5. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning
507 019 tkr i nettokostnader exklusive justering av kapitalkostnader
och hyra för år 2018.
6. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning
511 425 tkr i nettokostnader exklusive justering av kapitalkostnader
och hyra för år 2019.
7. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning
518 418 tkr i nettokostnader exklusive justering av kapitalkostnader
och hyra för år 2020.
8. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt
med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till
dess fullmäktige fattar annat beslut.
9. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2017 och flerårsplan
2018-2020.
7. Fullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål samt
resurstilldelning.
* Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål
samt resurser på och mellan verksamheterna.
* Kommunchef fördelar uppdrag och mål samt resurser på och
mellan programpunkterna inom respektive verksamhet.
* Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurs inom
respektive programpunkt.
* Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin
enhet.
8. Anta investeringsutrymme för 2017-2020
2017 20 000 tkr
2018 20 000 tkr
2019 20 000 tkr
2020 20 000 tkr
9. Resurser till investeringar inom verksamheten Renhållning kan
tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut
avseende upplåning till kommunfullmäktige.
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FORTS. ÄRENDE 6
10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att nästkommande sammanträde
fördela 2017 års investeringsbudget på specifika projekt
preciserade med syfte, tidsplan och investeringskalkyl.
11. I övrigt anta förslag till Budget 2017 och flerårsplan 2018-2020.
12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omgående påbörja mål och
budgetarbetet avseende 2018-2021.
Reservationer
Håkan Larsson (M), Tor Tolander (M), Per Dahlström (V) och Per-Ola
Wadin (L) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 7
Riktlinjer för investeringar.
Ekonomienheten har tagit fram ett förslag till riktlinjer för investeringar.
Nordanstigs kommun har från och med 1 januari 2016 infört ny
huvudregel för redovisning av anläggningstillgångar, K3, vilket krävs av
Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, (RKR 11:4).
Detta nya regelverk kräver nya riktlinjer för investeringar där nuvarande
regler uppdaterats och förtydligats till ovanstående rekommendation.
Förändringar gentemot tidigare regler är för att aktivera en investering
av:


inventarier ska anskaffningsvärdet överstiga ett prisbasbelopp
(2016 = 44 300 kr exklusive moms). Tidigare regel var ett halvt
prisbasbelopp. Samt lika som tidigare en varaktighet av tre år.



Komponenter i fastigheter ska anskaffningsvärdet överstiga
2,5 prisbasbelopp (2016 = 110 750 kr kr exklusive moms). Belopp
därunder redovisas som en driftkostnad över resultaträkningen.

Dessutom innehåller riktlinjerna förtydliganden hur tolkning ska göras
avseende drift kontra investering samt beskriver hur budgetering,
uppföljning och kontakter mellan kommun och förvaltare av
fastigheterna ska ske.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 7
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att
kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för investeringar
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-09-06).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar Riktlinjer för
investeringar (ledningsutskottets protokoll § 153/2016).
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
Anta Riktlinjer för investeringar.

ÄRENDE 8
Upptagande av lån för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Nordanstigs kommun har vid årsskiftet 2016-2017 en fordran på
11 321 748,14 kronor på Nordanstigs Fjärrvärme. Den fordran som
kommunen har är reglerade genom tre reverser. Reverserna avser
bolagets övertagande av de fjärrvärmeanläggningar som fanns i
Bergsjö Närvärme KB och kommunen, tillskott av likvida medel vid
bildandet av bolaget Kf § 87/2010 samt pannbyte i anläggningen i
Strömsbruk Kf § 68/2015.
Nordanstigs Bostäder AB har en fordran på 2,3 mnkr. Fordran är
reglerad genom en revers som avser fjärrvärmebolagets övertagande
av de fjärrvärmeanläggningar som tidigare fanns i Nordanstigs
Bostäder AB.
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FORTS. ÄRENDE 8
Utifrån att Skatteverket under 2015 övervägde att inte medge
avdragsrätt för de räntekostnader som uppkommit under 2014 för
ovanstående reverser föreslås att ett lån upphandlas och placeras hos
extern långivare. Detta lån vidarebefordras därefter med reverser till
Nordanstigs Fjärrvärme AB. Därmed är räntekostnaderna avdragsgilla
för fjärrvärmebolaget. Ny revers planeras att gälla från och med
2017-01-01 till ett belopp av 11 321 748,14 kronor.
Ett administrativt påslag med 0,20 % motsvarande borgensprovision i
gällande ägardirektiv kommer att läggas på aktuell upplånad ränta.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
beslutar upphandla lån från kreditinstitut upp till 11 321 748,14 kr
avseende kommunens fordran på Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Uppdatera kommunens fordran på Nordanstigs Fjärrvärme AB till
en revers som hänförs till del av upptagna lånet (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2016-09-05).
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att fortsätta
bereda ärendet (ledningsutskottets protokoll § 154/2016).
3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar upphandla lån
från kreditinstitut upp till 11 321 748,14 kronor avseende
kommunens fordran på Nordanstigs Fjärrvärme AB. Uppdatera
kommunens fordran på Nordanstigs Fjärrvärme AB till en revers
som hänförs till del av upptagna lånet (ledningsutskottets protokoll
§ 154/2016).
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 8
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Upphandla lån från kreditinstitut upp till 11 321 748,14 kronor avseende
kommunens fordran på Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Uppdatera kommunens fordran på Nordanstigs Fjärrvärme AB till en
revers som hänförs till del av upptagna lånet.

ÄRENDE 9
Bolagsordning LB Kiel Gnarp AB, namnbyte till Nordanstigs
Kommunfastigheter AB.
Nordanstigs kommun löste leasingavtalet avseende Bergesta 31 mars
2016. Därmed övertog kommun LB Kiel Gnarp AB som har till föremål
för sin verksamhet att inom Nordanstigs kommun äga, förvärva,
bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter.
Staben har sammanställt bifogad bolagsordning.
Bolaget föreslås byta namn till Nordanstigs Kommunfastigheter AB.
Kommunen har upphandlat ett lån av Kommuninvest avseende
bolaget. Detta lån vidarebefordrar kommunen till bolaget genom en
revers.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
beslutar om namnbyte till Nordanstigs Kommunfastigheter AB.
Anta bolagsordning för Nordanstigs Kommunfastigheter AB. Anta
upprättad revers. Utse styrelse för Nordanstigs Kommunfastigheter
AB. Utse lekmannarevisor (er). Uppdra till firmatecknarna att
underteckna erforderliga handlingar (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2016-09-05).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar om namnbyte till
Nordanstigs Kommunfastigheter AB. Anta bolagsordning för
Nordanstigs Kommunfastigheter AB. Anta upprättad revers. Utse
styrelse för Nordanstigs Kommunfastigheter AB. Utse
lekmannarevisor (er). Uppdra till firmatecknarna att underteckna
erforderliga handlingar (ledningsutskottets protokoll § 155/2016).
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FORTS. ÄRENDE 9
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag samt att styrelsen
ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Besluta om namnbyte till Nordanstigs Kommunfastigheter AB.
2. Anta bolagsordning för Nordanstigs Kommunfastigheter AB.
3. Anta upprättad revers.
4. Utse styrelse med tre ledamöter och tre ersättare för Nordanstigs
Kommunfastigheter AB.
5. Utse en lekmannarevisor med en ersättare.
6. Uppdra till firmatecknarna att underteckna erforderliga handlingar.

ÄRENDE 10
Revidering av bolagsordning för Visit Hälsingland Gästrikland.
Nordanstigs kommun är delägare i bolaget Visit Hälsingland
Gästrikland tillsammans med Visit Glada Hudik AB och Visit Gävle AB.
Ett förslag till justering av bolagsordningen för Visit Hälsingland
Gästrikland har gemensamt utarbetats.
De punkter i bolagsordningen som föreslås ändras är § 9.6 och § 9.9
och gäller lekmannarevisorer.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 10
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Justera bolagsordningen för Visit Hälsingland Gästrikland AB till
följande lydelse:
§ 9.6
Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs,
revisionsberättelsen samt granskningsrapport från ledmannarevisorer.
§ 9.9
Val till styrelsen och val till ledkannarevisorer.

ÄRENDE 11
Försäljning av del av fastigheten Högen 11:3 i Bergsjö.
Östlunds sport & hälsocenter AB har till Nordanstigs kommun framfört
sin önskan om att köpa del av den kommunägda fastigheten Högen
11:3. Arealen är ca 1500 m2.
Östlunds sport & hälsocenter AB har de senaste året satsat mycket och
nyligen byggt verksamheten. Tomas Östlund har anlitats av Svenska
Tyngdlyftningsförbundet för att hålla utbildningar för barn- och
ungdomstränare samt genomföra träningsläger för elit. Ett
internationellt företag inom branschen (Eleiko) avser använda Östlunds
sport & hälsocenter för utbildningar. Bergsjö har också blivit utsedd att
arrangera SM i tyngdlyftning 2017.
Syftet med det tänkta förvärvet är att bygga 4 mindre stugor för
övernattning i samband med arrangemang och träningsläger då det för
närvarande är brist på logi i närområdet.
GIS- och markingenjör Delshad Saleh och tf verksamhetschef Thord
Wannberg föredrar ärendet och föreslår ett tillägg till beslutet, att priset
har utformats utifrån att kommunen ser ett marknadsföringsvärde av att
verksamheten utökas.
Beslutsunderlag
1. Teknik & hållbarhet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att till
Thomas Östlund sälja en del av fastigheten Högen 11:3 enligt skiss
och efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen, att
godkänna upprättat köpekontrakt samt att priset fastställs till 90
kr/m² (Mats Widofffs tjänsteutlåtande 2016-09-13).
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FORTS. ÄRENDE 11
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja en del av
fastigheten Högen 11:3 enligt skiss till Östlunds sport & hälsocenter
AB, efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen.
Godkänna upprättade köpehandlingar. Fastställa priset till 90 kr/m².
Priset har utformats utifrån att kommunen ser ett
marknadsföringsvärde av att verksamheten utökas. Uppdra till
firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna
(ledningsutskottets protokoll § 163/2016).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja en del av fastigheten Högen 11:3 enligt skiss till Östlunds
sport & hälsocenter AB, efter Lantmäteriverkets godkännande av
förrättningen.
2. Godkänna upprättade köpehandlingar.
3. Fastställa priset till 90 kr/m². Priset har utformats utifrån att
kommunen ser ett marknadsföringsvärde av att verksamheten
utökas.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

ÄRENDE 12
Försäljning av fastigheten Gnarps Masugn 1:137, Rosa Huset i
Sörfjärden.
Länsförsäkringar fastighetsförmedling har på uppdrag av Nordanstigs
kommun tagit in anbud på det s k Rosa huset, Gnarps Masugn 1:137.
Det har varit stort intresse och många bud har inkommit.
De högsta anbuden, inklusive beskrivningar av vad man avser med
fastigheten, redovisas för ledningsutskottet. Det högsta budet är
735 tkr.
Beslutsunderlag
1. Teknik & hållbarhet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att sälja
Gnarps Masugn till högstbjudande anbudsgivare (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2016-09-13).
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FORTS. ÄRENDE 12
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att arbeta
vidare med försäljningen utifrån att fastigheten säljs till
högstbjudande (ledningsutskottets beslut § 164/2016).
3. Teknik och hållbarhet föreslår att fullmäktige beslutar sälja Gnarps
Masugn till Eva och Ingemar Staaf, Svanvägen 7, 862 32 Kvissleby
till priset 735 000 kronor (Mats Widoffs tjänsteutlåtande
2016-10-12).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja fastigheten Gnarps Masugn 1:137, Rosa Huset, till Eva och
Ingemar Staaf, Svanvägen 7, 862 32 Kvissleby.
2. Fastställa köpesumman till 735 000 kronor.
3. Godkänna upprättat köpekontrakt.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

ÄRENDE 13
Fördelning av tillsynsansvar enligt Lag om
sprängämnesprekursorer.
Genom cirkulär 15:13 har Sveriges kommuner och landsting informerat
landets kommuner att de fått ett nytt tillsynsansvar.
Lagen kompletterar en EU-förordning och syftar till att minska
möjligheterna till hemtillverkning av sprängämnen. Bestämmelserna
har sin grund i EUs strategi för kampen mot terrorism och syftar till att
motverka olaglig tillverkning av sprängämnen genom att begränsa
privatpersoners tillgång till utgångsämnen för detta, så kallande
sprängämnesprekursorer.
Kommunfullmäktige behöver delegera detta tillsynsansvar till lämplig
nämnd, i detta fall Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
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FORTS. ÄRENDE 13
Beslutsunderlag
Staben föreslår att kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun beslutar
att delegera tillsynsansvaret för lag (2014:799) om
sprängämnesprekursorer till Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd. Att komplettera 1 § andra stycket i taxan för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område mm. (Fredrik Pahlbergs
tjänstutlåtande 2016-09-22).
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar delegera
tillsynsansvaret enligt Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) till
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Komplettera 1 § andra
stycket i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område m.m.
(ledningsutskottets protokoll § 168/2016).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Delegera tillsynsansvaret enligt Lag om sprängämnesprekursorer
(2014:799) till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
2. Komplettera 1 § andra stycket i taxan för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område m.m.

ÄRENDE 14
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.
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FORTS. ÄRENDE 14
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).

ÄRENDE 15
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.
Beslutsunderlag
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).
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ÄRENDE 16
Avsägelse från politiskt uppdrag, Göran Rosvall (M).
Göran Rosvall (M) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Göran Rosvall är ledamot i fullmäktige, ledamot i Norrhälsinglands
miljö- och räddningsnämnd samt ersättare i byggnadsnämnden.
Fullmäktige har att godkänna Göran Rosvalls avsägelse samt välja ny
ledamot i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, ny ersättare i
byggnadsnämnden samt hos länsstyrelsen begäran ny sammanräkning
för moderaterna för återstoden av mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 17
Avsägelse från politiskt uppdrag, Erik Sundberg (S).
Erik Sundberg (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Erik Sundberg är ledamot i fullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen
samt ersättare i byggnadsnämnden.
Fullmäktige har att godkänna Erik Sundbergs avsägelse samt välja ny
ersättare i kommunstyrelsen, ny ersättare i byggnadsnämnden samt
hos länsstyrelsen begäran ny sammanräkning för socialdemokraterna
för återstoden av mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 18
Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda.
Verksamheten har sammanställd beredningsläget för samtliga aktuella
motioner.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(ledningsutskottets protokoll § 167/2016).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.
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ÄRENDE 19
Sammanträdesdagar 2017.
Sammanträdesdagar ska fastställas för 2017 för kommunstyrelsen och
fullmäktige.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta följande sammanträdesdatum för kommunstyrelsen under
2017:
17 januari
14 februari
14 mars
11 april
16 maj
13 juni
15 augusti
12 september
10 oktober
14 november
12 december
2. Uppdra till kommunstyrelsens presidium att upprätta en planering
för kommunstyrelsens verksamhetsår 2017.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande sammanträdesdatum för fullmäktige under 2017:
6 februari
6 mars
3 april
8 maj
12 juni
4 september
2 oktober
6 november
4 december
2. Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning.
3. Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2017.

