NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 16 december 2013 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Ledamöternas frågestund.

4.

Information om integration.

5.

Förslag om justerad bolagsordning för Samkraft AB
samt förslag om nyemission.

6.

Differentierade anslutningsavgifter för bredband.

7.

Detaljplan för Klasudden, Sörfjärden.

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
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Thomas von Wachenfeldt (C) och Maria
Karström (KD).

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 eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunens
bolag.

ÄRENDE 4
Information om integration.
Robert Larsson från Länsstyrelsen Gävleborg och Bente Sandström,
enhetschef på arbetsmarknadsenheten, informerar om integration.

ÄRENDE 5
Förslag om justerad bolagsordning för Samkraft AB samt förslag
om nyemission.
Samkraft AB hade kallat till en extra bolagsstämma 22 november 2013.
Vid bolagsstämman föreslogs en justering av bolagsordningen samt ett
förslag till nyemission av bolagets aktier.
Monica Olsson (S) refererar från bolagsstämman.
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FORTS. ÄRENDE 5
Kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet och föreslår att
kommunen deltar i nyemissionen och tecknar 340 200 aktier à
4 kronor, totalt 1 360 800 kronor samt att kostnaden finansieras genom
kvittning av kapitalfordran på 834 120 kronor, fullmäktiges beslut om
aktieägartillskott med 500 tkr, vilket ännu inte betalats ut och
26 680 kronor ur kommunstyrelsens förfogandemedel.
Sista datum för kommunens ställningstagande i ärendet är
16 december 2013.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar att lämna direktiv till kommunens ombud att
meddela att Nordanstigs kommun ställer sig positiv till förslaget till
ändring av bolagsordning för Samkraft AB (kommunstyrelsens protokoll
§ 207/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) med flera yrkar bifall samt att kommunen ställer sig
positiv till föreslagen justering av bolagsordningen samt förslaget till
nyemission.
Sven-Erik Sjölund (S) yrkar avslag och föreslår att kommunen verkar
för att går ur bolaget så snart som möjligt.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Sven-Erik Sjölunds
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Sven-Erik Sjölunds avslagsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster för Stig Engs yrkande mot fyra Nej-röster för SvenErik Sjölunds avslagsyrkande antar kommunstyrelsens Stig Engs
yrkande. En ledamot avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
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FORTS. ÄRENDE 5
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna föreslagen ändring av bolagsordningen för Samkraft AB.
2. Delta i Samkraft AB:s nyemission och teckna 340 200 aktier à
4 kronor, totalt 1 360 800 kronor.
Kostnaden finansieras genom
-

kvittning av kapitalfordran på 834 120 kronor,

-

fullmäktiges beslut om aktieägartillskott med 500 tkr,

-

26 680 kronor ur kommunstyrelsens förfogandemedel.

Reservationer
Sven-Erik Sjölund (S), Stefan Haglund (FP) och Per-Ola Wadin (FP)
reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 6
Differentierade anslutningsavgifter för bredband.
Anslutningsavgiften för fiberanslutning av bredband i Nordanstigs
kommun är för närvarande 12 000 kr inklusive moms. Det har hittills
varit ett relativt svagt intresse för att ansluta sig till fiber.
Förvaltningen föreslår att anslutningsavgiften i projektperioder
reduceras till 9 995 kronor.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att fullmäktige beslutar att med
anslutningsavgiften för bredbandsanslutning under pågående
genomförandeprojekt, ska vara 9 995 kr, att anslutningsavgiften för
bredbandsanslutning efter genomförandeprojektets avslutning även
fortsättningsvis ska vara 12 000 kr, att Ledningsutskottet delegeras
befogenheten att vid särskilda behov bevilja tillfälliga kampanjer
(Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2013-10-10).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att
anslutningsavgiften för bredbandsanslutning under pågående
genomförandeprojekt ska vara 9 995 kronor. Anslutningsavgifter för
bredbandsanslutning efter genomförandeprojektets avslutning ska
även fortsättningsvis vara 12 000 kronor (ledningsutskottets
protokoll § 73/2013).

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2013-12-04

5 (7)

FORTS. ÄRENDE 6
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Kajsa Gladh (M) yrkar avslag.
Åke Bertils (S) yrkar återremiss.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Kajsa Gladhs
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anslutningsavgiften för bredbandsanslutning under pågående
genomförandeprojekt ska vara 9 995 kronor.
2. Anslutningsavgifter för bredbandsanslutning efter
genomförandeprojektets avslutning ska även fortsättningsvis vara
12 000 kronor.

ÄRENDE 7
Detaljplan för Klasudden, Sörfjärden.
Plan och byggenheten har upprättat ett förslag till detaljplan för
fastigheten Ås 1:20 samt del av Gnarps masugn 1:39, Klasudden i
Gnarp.
Området ligger i Sörfjärden i Nordanstigs kommun. Målsättningen är att
öka kommunens attraktionskraft och att fler ska välja att bo och verka i
Nordanstig. Förslaget har varit föremål för granskning under tiden
30 september till 25 oktober 2013. Under granskningstiden har
13 yttranden kommit in.
Fysisk planerare Ola Tollin föredrar ärendet och förändringarna i
planen efter samrådet.
Beslutsunderlag
1. Utvecklingsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att inför
kommunstyrelsens sammanträde 11 april 2013 revidera förslaget
utifrån utvecklingsutskottets diskussioner (utvecklingsutskottets
protokoll § 20/2013).
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FORTS. ÄRENDE 7
2. Utvecklingsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
godkänna upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Ås 1:20
samt del av Gnarps masugn 1:39 att ställas ut för samråd
(utvecklingsutskottets protokoll § 20/2013).
3. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till detaljplan
för fastigheten Ås 1:20 samt del av Gnarps masugn 1:39att ställas
ut för samråd (kommunstyrelsens protokoll § 66/2013).
4. Plan- och byggenheten föreslår att de föreslagna ändringarna
godkänns och att detaljplaneförslaget ställs ut för granskning (Ola
Tollins tjänsteutlåtande 2013-06-10).
5. Utvecklingsutskottet beslutar att i samband med grävningarna för
andra ledningar erbjuder Nordanstigs kommun att kanalisation
läggs i marken för bredband (utvecklingsutskottets protokoll
§ 37/2013).
6. Utvecklingsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
godkänna de föreslagna ändringarna och lägga ut
detaljplaneförslaget för granskning (utvecklingsutskottets protokoll
§ 37/2013).
7. Kommunstyreslen beslutar godkänna de föreslagna ändringarna
och lägga ut detaljplaneförslaget för granskning
(kommunstyrelsens protokoll § 16/2013).
8. Förslag till detaljplan på Klasudden Ås 1:20 och del av Gnarps
Masugn 1:39.
9. Ledningsutskottet beslutar godkänna granskningsutlåtandet för
Detaljplan för Klasudden, Ås 1:20 och del av Gnarps Masugn 1:39 i
Gnarp (ledningsutskottets protokoll § 94/2013).
10. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
Detaljplan för Klasudden, Ås 1:20 och del av Gnarps Masugn 1:39 i
Gnarp (ledningsutskottets protokoll § 94/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 7
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till Detaljplan för Klasudden, Ås 1:20 och del av Gnarps
Masugn 1:39 i Gnarp.

