NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kulturhuset Bergsjögården.

Tid:

Måndag 8 februari 2016 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 asyl- och flyktingmottagningen.

5.

Förtida inlösen av option för Bergeta, LB Kiel
Gnarp AB, samt upptagande av lån.

6.

Bolagsordning och aktieägaravtal för Visit
Hälsingland Gästrikland.

7.

Krisledningsplan för Nordanstigs kommun.

8.

Risk- och sårbarhetsanalys för 2015-2018.

9.

Motion om att låta alla ta del av höjt underhållsstöd.

10.

Interpellation om kommunens framtid.

11.

Val till styrelsen för Visit Hälsingland Gästrikland.

12.

Utökad styrelse för Fiberstaden AB samt nyval.

13.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Katarina Roos (V).

14.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Erik Sundberg (S).

15.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Sarah FaxbyBjerner (MP).

16.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Anna
Savolainen (S).

17.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Kerstin
Lindström (S).

18.

Redovisning av ej avslutade motioner.

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

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-01-28

3 (12)

ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Erik Sundberg (S) och Solveig Wiberg (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 asyl- och flyktingmottagningen.
Verksamheten informerar om det aktuella läget inom asyl- och
flyktingmottagningen.

ÄRENDE 5
Förtida inlösen av option för Bergesta, LB Kiel Gnarp AB, samt
upptagande av lån.
Nordanstigs kommun har et leasingavtal med Deutsche Leasing
Sverige AB. Leasingen avser särskilda boendet i Gnarp, Bergesta, LB
Kiel Gnarp AB. Avtalet löper ut 2025-12-20.
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FORTS. ÄRENDE 5
Nordanstigs kommun har enligt optionsavtalet möjlighet att lösa avtalet
2016-03-01 genom en förtida lösen. Utbetalningen för att lösas
leasingavtalet, det vill säga, köpa bolaget utgörs av ränteskillnad
1 827 288 kronor och aktierna i bolaget ca 507 087 kronor, totalt ca
2 334 375 kronor. Köpeskillingen består, enligt ursprungligt avtal, av
den sammanlagda marginalen, ej utbetalade vinster och fritt eget
kapital. Därmed äger kommunen 100 % av aktierna i LB Kiel
Gnarp AB.
Dessutom ska utestående lån lösas med optionspriset 2016-03-31 som
är 19 485 809 kronor. Avtalet måste sägas upp senast 2016-02-29 för
att kunna lösas 2016-03-31.
Efter lösen av leasingavtalet kan kommunen välja att fortsätta att driva
aktiebolaget eller att avsluta det. Fastigheten Bergesta ingår i
aktiebolaget.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret förslår att fullmäktige beslutar nyttja optionen
2016-03-31 avseende LB Kiel Gnarp AB och lösa leasingavtalet med
Deutsche Leasing Sverige AB. Låna från kreditinstitut upp till 20 mnkr
för att lösa leasingavtalet med Deutsche Leasing Sverige AB. Uppdra
till firmatecknarna att underteckna aktieöverlåtelseavtalet (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-01-19).
Yrkanden
Tor Tolander (M), med bifall av Håkan Larsson (M), Stig Eng (C), JanOla Hall (SD) och Ulf Lövgren(S), yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders (M) yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Nyttja optionen 2016-03-31 avseende LB Kiel Gnarp AB och lösa
leasingavtalet med Deutsche Leasing Sverige AB.
2. Låna från kreditinstitut upp till 20 mnkr för att lösa leasingavtalet
med Deutsche Leasing Sverige AB.
3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna aktieöverlåtelseavtalet.
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ÄRENDE 6
Bolagsordning och aktieägaravtal för Visit Hälsingland
Gästrikland AB.
Fullmäktige beslutade i december 2014 att Nordanstigs kommun går in
som delägare i Visit Hälsingland Gästrikland AB tillsammans med
Visit Glada Hudik AB och Visit Gävle AB.
En bolagsordning och ett aktieägaravtal är upprättat för antagande i
fullmäktige.
Stig Eng (C) informerar från ett telefonmöte under förmiddagen med
styrelsen i Visit Hälsingland Gästrikland.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar bifall.
Håkan Larsson (M), med bifall av Tor Tolander (M) yrkar återremiss
förjusteringar i bolagsordningen och aktieägaravtalet vad gäller
revisorer och verkställande direktör.
Monica Olsson (S) yrkar tillägga att en översyn av bolagsordningen ska
ske under året.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen antar följande
propositionsordning:
Den som stöder att ärendet avgörs idag röstar Ja.
Den som stöder att ärendet återremitteras röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot fyra Nej-röster
för återremiss beslutar kommunstyrelsens att ärendet ska avgöras
idag.
Propositionsordning
Ordföranden ställe därefter proposition på Åke Bertils bifallsyrkande
och sitt eget tilläggsyrkande och finner dem antagna.
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FORTS. ÄRENDE 6

Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchefen att genomföra en översyn av
bolagsordningen under året.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till bolagsordning och aktieägaravtal för Visit Hälsingland
Gästrikland AB.
Reservationer
Håkan Larsson (M), Tor Tolander (M), Solveig Wiberg (SD) och JanOla Hall (SD) reserverar sig mot beslutet.
Ajournering
Ärendet ajourneras under sammanträdet för inhämtande av
information.

ÄRENDE 7
Krisledningsplan för Nordanstigs kommun.
När en kris inträffar ställs kommunens förmåga till ledning och
samverkan på sin spets för att krisens effekter på allmänhet och viktiga
samhällsfunktioner ska bli så lindriga som möjligt.
Lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap syftar till att
kommuner och landsting ska minska sårbarheten i sina verksamheter
och ha en god förmåga att hantera krissituationer i fred.
Kommuner och landsting ska inventera extraordinära händelser som
skulle kunna inträffa i kommunen respektive landstinget i fredstid och
analysera hur dessa händelser påverkar de egna verksamheterna.
Resultaten ska värderas och sammanställas i en risk- och
sårbarhetsanalys.
Kommuner ska vidare, utifrån risk- och sårbarhetsanalysen, för varje ny
mandatperiod fastställa en krisledningsplan. Krisledningsplanens syfte
är att tydliggöra hur kommunen ska ledas i kris och verka för
samordning med andra aktörer.
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FORTS. ÄRENDE 7
Med extraordinär händelse avses en händelse som avviker från det
normala och innebär en allvarlig störning, eller överhängande risk för
en allvarlig störning, i viktiga samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser av kommunen.
Exempel på extraordinära händelser är långvarigt strömavbrott, storm,
oväder, olycka med farligt gods, störning i dricksvattenförsörjning eller
avloppssystem, pandemi, olycka med radioaktiva ämnen eller
terroristhandling.
Norrhälsinge räddningstjänst har utarbetat ett förslag till
krisledningsplan för Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till krisledningsplan för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 8
Risk- och sårbarhetsanalys för 2015-2018.
Norrhälsinglands miljö- och räddningstjänst har lämnat ett förslag till
Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 för Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner.
Redaktionella ändringar i dokumentet diskuteras.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall med de redaktionella ändringarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Beslutsunderlag
1. Norrhälsinge räddningstjänst föreslår att Nordanstigs kommun
godkänner risk- och sårbarhetsanalysen.
2. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för justeringar
enligt kommunstyrelsens diskussioner. Ärendet behandlas på
kommunstyrelsens nästa sammanträde (kommunstyrelsens
protokoll § 279/2015).
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FORTS. ÄRENDE 8
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förlag till risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 för Nordanstigs
och Hudiksvalls kommuner.

ÄRENDE 9
Motion om att låta alla ta del av höjt underhållstöd.
Petra Modée (V) har lämnat en motion fullmäktige där hon föreslår att
Nordanstigs kommun inte räknar in höjningen av underhållsstödet med
300 kr/barn vid beräkningen av ekonomiskt bistånd.
Underhållsbidraget är från och med september 2015 höjt med
300 kronor till 1 573 kronor/barn.
Om förvaltningen räknar med hela underhållsstödet som inkomst
innebär det att de som har försörjningsstöd och underhållsstöd inte
kommer att få ta del av någon reell inkomstökning.
Ett beslut om att höjning av underhållsstödet, 300 kronor, inte räknas
med som inkomst i samband med beräkning av ekonomiskt bistånd
överlåts till politiken att besluta om.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 111/2014).
2. Enhetschef Lena Carlssons tjänsteutlåtande 2015-02-04.
3. Myndighetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen då de
förutsättningar som motionen grundar sig på inte längre finns
(myndighetsutskottets protokoll § 26/2015).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen då de
förutsättningar som motionen grundar sig på inte längre finns.
Motionen är därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll §
111/2015).
5. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för vidare utredning
(fullmäktiges protokoll § 59/2015).
6. Omsorgsutskottet beslutar bordlägga ärendet tills vidare
(omsorgsutskottets protokoll § 51/2015).
7. Enhetschef Lena Carlssons tjänsteutlåtande 2015-09-17.
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FORTS. ÄRENDE 9
8. Myndighetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen
(myndighetsutskottets protokoll § 239/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Åke Bertils (S) och Tor Tolander (M), yrkar
bifall till myndighetsutskottets förslag.
Ulrika Jonsäll (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Ulrika Jonsälls
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 10
Interpellation om kommunens framtid.
Petra Modée (V) ställer en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Monica Olsson(S) om kommunens framtid.
Petra Modée ställer följande frågor:
-

Har den sittande politiska kommunledningen någon strategi för att
vända befolkningsutvecklingen och hur ser den ut?

-

Vilka åtgärder anser du vara de viktigaste att vidta för att vända
befolkningsutvecklingen?

-

Vilka fullmäktigemål anser du vara viktigast att uppnå för att på sikt
vända befolkningsutvecklingen?
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ÄRENDE 11
Val till styrelsen för Visit Hälsingland Gästrikland AB.
Fullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare till styrelsen för
Visit Hälsingland Gästrikland AB.
Valet avser tiden från ordinarie bolagsstämma 2016 till slutet av den
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

ÄRENDE 12
Utökad styrelse för Fiberstaden AB samt nyval.
Nordanstigs kommun och Hudiksvalls kommun äger gemensamt
bolaget Fiberstaden AB.
Enligt bolagsordningen ska bolagets styrelse bestå av lägst fem och
högst nio ledamöter med lägst tre och högst fem ersättare.
I samråd med Hudiksvalls kommun har man kommit överens om att
styrelsen ska bestå av åtta ledamöter med fyra ersättare.
Fullmäktige i Nordanstig har att utse två ledamöter med en ersättare.
Valet avser tiden från ordinarie bolagsstämma 2016 till slutet av den
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

ÄRENDE 13
Avsägelse från politiskt uppdrag, Katarina Roos (V).
Katarina Roos (V) har avsagt sig sina uppdra som ledamot i fullmäktige
och ersättare i kommunstyrelsen.
Fullmäktige har att godkänna Katarina Roos avsägelse och välja ny
ersättare i kommunstyrelsen samt hos länsstyrelsen begära ny
sammanräkning för vänsterpartiet.

ÄRENDE 14
Avsägelse från politiskt uppdrag, Erik Sundberg (S).
Erik Sundberg (S) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i
Nordanstig Vatten AB och som ledamot i Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.
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FORTS. ÄRENDE 14
Fullmäktige har att godkänna Erik Sundbergs avsägelse samt välja ny
ledamot i Nordanstig Vatten AB och ny ledamot i Norrhälsinglands
miljö- och räddningsnämnd.

ÄRENDE 15
Avsägelse från politiskt uppdrag, Sarah Faxby-Bjerner (MP).
Sarah Faxby-Bjerner (MP) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i
fullmäktige och ersättare i valberedningsnämnden.
Fullmäktige har att godkänna Sarah Faxby-Bjerners avsägelse, välja ny
ersättare i valberedningsnämnden samt hos länsstyrelsen begära ny
sammanräkning för miljöpartiet.

ÄRENDE 16
Avsägelse från politiskt uppdrag, Anna Savolainen (S).
Anna Savolainen (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna Anna Savolainens avsägelse samt hos
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för socialdemokraterna.

ÄRENDE 17
Avsägelse från politiskt uppdrag, Kerstin Lindström (S).
Kerstin Lindström (S) har tidigare avsagt sin sitt politiska uppdrag som
ledamot i fullmäktige. Avsägelsen avsåg även uppdraget som ersättare
i valberedningsnämnden.
Fullmäktige har att godkänna avsägelsen samt välja ny ersättare i
valberedningsnämnden.
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ÄRENDE 18
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.
Då två motioner saknades vid den senaste redovisningen har
verksamheten sammanställt en ny redovisning av de aktuella
motionerna.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

