NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kulturhuset Bergsjögården.

Tid:

Måndag 6 februari 2017 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Ledamöternas frågestund.

4.

Förslag till ny avfallstaxa.

5.

Personalpolicy för medarbetare i Nordanstigs
kommun.

6.

Strategi för jämställdhetsintegrering i Nordanstigs
kommun.

7.

Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.

8.

Försäljning del av fastigheten Trösten 5:10 i
Bergsjö.

9.

Inriktningsbeslut: Fria vandringsvägar för fisk i
Nordanstigs kommun.

10.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Tina Torstensson (L)

11.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Göran Rosvall (M)

12.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Alex Lindén (SD)

13.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Åke Bertils (S)

14.

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och
LSS.

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: Per-Åke Kardell (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
Förslag till ny avfallstaxa.
All avfallshantering ska finansieras av avfallstaxan. Den styr hur
mycket kunderna ska betala för att bli av med sitt hushållsavfall. I
avfallsplanen, som styr avfallshanteringen i kommunen, står det bland
annat att avfallshanteringen i Nordanstig ska sträva mot en ökad
servicenivå samt minska mängden avfall och dess farlighet. Taxan har
därför utformats för att kommunen ska kunna tillhandahålla en god och
rättvis service till kunderna och arbeta för att minska miljöbelastningen
på grund av avfallshanteringen.
Sammanfattningsvis föreslås att avfallstaxan justeras för att styra mot
en minskad miljöbelastning i avfallshanteringen. Avfallstaxan förändras
till att delas upp i en grundavgift och en rörlig avgift samt
tilläggsavgifter. Grundavgiften beräknas på antal hushåll och den
rörliga avgiften styrs av storleken på kärl. Detta kommer att innebära
att avgifterna kommer skifta, några blir dyrare och några blir billigare.
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FORTS. ÄRENDE 4
Tilläggsavgifter är ytterligare tjänster som inte ingår i den rörliga
tömningsavgiften.
Beslutsunderlag
1. Avfall och återvinning föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2017.
Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande renhållningstaxa
upphör att gälla när den nya träder i kraft (Anna Heijbels
tjänsteutlåtande 2016-11-23).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta den nya
avfallstaxan att gälla från 1 april 2017. Den nu gällande
renhållningstaxa upphör att gälla när den nya träder i kraft
(ledningsutskottets protokoll § 2016/2016).
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
1. Anta den nya avfallstaxan att gälla från 1 april 2017.
2. Den nu gällande renhållningstaxa upphör att gälla när den nya
träder i kraft.

ÄRENDE 5
Personalpolicy för medarbetare i Nordanstigs kommun.
Uppdraget att förnya och samordna våra policydokument har pågått
sedan 2014.
Under våren 2015 tillkom en ny AFS (Arbetsmiljöverkets
författningssamling 2015:4) gällande organisatorisk och social
arbetsmiljö som till viss del skulle påverka våra rutiner. Detta gjorde att
arbetet lades på is, till dess att det nya regelverket och dess
tillämpningar var på plats.
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FORTS. ÄRENDE 5
Förslag att kommunen ska tillämpa rökfri arbetstid, är ett förslag från
KS sedan 2011 som i så fall träder ikraft i och med antagandet av ny
Personalpolicy.
Beslutsunderlag
1. Personalenheten föreslår att anta ny personalpolicy som ersätter
tidigare personalpolitiska riktlinjer, arbetsmiljöpolicy och alkoholoch drogpolicy samt förtydligar arbetet med vår gemensamma
värdegrund, jämställdhet, likabehandling, arbetsmiljö, kränkande
särbehandling, ledarskap, medarbetarskap, lönebildning,
samverkan samt arbetsmiljömål (Sarah Faxby-Bjerners
tjänsteutlåtande 2016-11-03).
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att genomföra
en redaktionell översyn av dokumentet (ledningsutskottets protokoll
§ 206/2016).
3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta ny
personalpolicy som ersätter tidigare personalpolitiska riktlinjer,
arbetsmiljöpolicy och alkohol- och drogpolicy samt förtydligar
arbetet med vår gemensamma värdegrund, jämställdhet,
likabehandling, arbetsmiljö, kränkande särbehandling, ledarskap,
medarbetarskap, lönebildning, samverkan samt arbetsmiljömål
(ledningsutskottets protokoll § 206/2016).
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 ny personalpolicy som ersätter tidigare personalpolitiska riktlinjer,
arbetsmiljöpolicy och alkohol- och drogpolicy samt förtydligar arbetet
med vår gemensamma värdegrund, jämställdhet, likabehandling,
arbetsmiljö, kränkande särbehandling, ledarskap, medarbetarskap,
lönebildning, samverkan samt arbetsmiljömål.
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ÄRENDE 6
Strategi för jämställdhetsintegrering i Nordanstigs kommun.
Nordanstigs kommun undertecknade 2007 den europeiska
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå. En deklaration som uppmanar Europas kommuner och
regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå
jämställdhet för sina invånare. Deklarationen är upprättad och stöttad
av The Counsil of European Municipalitis and Regions (CEMR).
Som ett hjälpmedel i genomförandet av åtgärder enligt deklarationen
förbinder sig varje undertecknare att upprätta en handlingsplan för
jämställdhet där prioriteringar, åtgärder och de resurser som ska
tilldelas respektive ändamål anges. Vidare förbinder sig varje
undertecknare att samarbeta med alla institutioner och organisationer
inom sin kommun eller region för att främja att reell jämställdhet skapas
i praktiken.
Den lokala handlingsplanen till Strategi för jämställdhetsintegrering i
Nordanstigs kommun samt medföljande checklista för uppföljning är
framtagen utifrån strategin för Gävleborgs län 2014-2016.
Revidering av handlingsplanen samt uppföljning av åtgärder ska ske
årligen och delges den funktion som har övergripande ansvar.
Kvalitet- och utveckling har sammanställt ett förslag till lokal
handlingsplan och checklista för uppföljning för Strategi för
jämställdhetsintegrering i Nordanstigs kommun.
Beslutsunderlag
1. Kvalitet- och utveckling föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta
lokal handlingsplan till Strategi för jämställdhetsintegrering i Nordanstigs
kommun (Britt Sjöbergs tjänsteutlåtande 2016-12-16).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta lokal
handlingsplan till Strategi för jämställdhetsintegrering i Nordanstigs
kommun (ledningsutskottets protokoll § 249/2016).

Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag samt att ärendet
går vidare till fullmäktige.
Håkan Larsson (M), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Håkan Larssons
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
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FORTS. ÄRENDE 6

Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta lokal handlingsplan till Strategi för jämställdhetsintegrering i Nordanstigs
kommun.

ÄRENDE 7
Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.
Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är
därför förbehållet kommunfullmäktige.
Nordanstigs kommun har beslutat om en borgensram om 75,4 mnkr för
reinvesteringar i befintliga anläggningar för Nordanstig Vatten AB.
VA-projekt Sörfjärden är nu i sin slutfas och totalkostnaden är
kalkylerad till 80 mnkr. Intäkterna enligt nuvarande anläggningstaxa
och kalkylerade exploateringsintäkter uppskattas till 27 mnkr, vilket ger
en underfinansiering på totalt 53 mnkr.
VA-projekt Sörfjärden har finansierats under projekttiden med en
checkkredit på 70 mnkr. Denna checkkredit byts nu ut mot en
kommunal borgen för extern upplåning på 53 mnkr.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för egen skuld
ingå borgen för Nordanstig Vatten ABs låneförpliktelser upp till ett
totalt högsta lånebelopp om 128,4 mnkr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Den utökade
kommunala borgen används för att uppta lån av extern långivare
för att avsluta utökad checkkredit på 70 mnkr hos Nordanstigs
kommuns koncernkonto. Ovanstående borgensbeslut innebär att
borgensbeslut daterat 2016-09-05 § 94/2016 ersätts (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-11-18).
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FORTS. ÄRENDE 7
2. ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för
egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten ABs låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 128,4 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Den utökade kommunala borgen används för att uppta lån av
extern långivare för att avsluta utökad checkkredit på 70 mnkr hos
Nordanstigs kommuns koncernkonto. Ovanstående borgensbeslut
innebär att borgensbeslut daterat 2016-09-05 § 94/2016 ersätts
(ledningsutskottets protokoll § 210/2016).
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
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 128,4 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
2. Den utökade kommunala borgen används för att uppta lån av
extern långivare för att avsluta utökad checkkredit på 70 mnkr hos
Nordanstigs kommuns koncernkonto.
3. Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat
2016-09-05 § 94/2016 ersätts.

ÄRENDE 8
Försäljning del av fastigheten Trösten 5:10 i Bergsjö.
Cajsa Lindh och Linus Long, Bergsjö, har lämnat in en ansökan om att
få köpa del av Trösten 5:10 i Bergsjö.
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FORTS. ÄRENDE 8

Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att fullmäktige säljer del av
fastigheten Trösten 5:10 enligt skiss till Cajsa Lindh och Linus Long
efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen, godkänna
upprättat köpekontrakt samt fastställa priset till 80 kronor/m2 (Mats
Widoffs tjänsteutlåtande 2016-03-03).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av
fastigheten Trösten 5:10 enligt skiss till Cajsa Lindh och Linus Long
efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen. Fastställa
köpeskilling till 80 kronor/m2. Godkänna upprättat köpeavtal.
Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna
(ledningsutskottets protokoll § 78/2016).
3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för tydligare kartor
i beslutsunderlaget (kommunstyrelsens protokoll § 127/2016).
4. Plan och byggenheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
kartunderlaget, sälja del av fastigheten Trösten 5:10, enligt skiss till
Cajsa Lindh och Linus Long efter Lantmäteriverkets godkännande
av förrättningen. Fastställa köpeskillingen till 80 kronor per m 2.
Godkänna upprättat köpeavtal. Uppdra till firmatecknarna att
underteckna köpehandlingarna (Ola Tollins tjänsteutlåtande
2016-12-12).
5. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av
fastigheten Trösten 5:10, enligt skiss till Cajsa Lindh och Linus
Long efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen.
Fastställa köpeskillingen till 80 kronor per m2. Godkänna upprättat
köpeavtal. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
köpehandlingarna (ledningsutskottets protokoll § 234/2016).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag med tillägget att
försäljningen ska villkoras så att köpet återgår till kommunen om ingen
byggnation har påbörjats inom tre år.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-01-25

10 (14)

FORTS. ÄRENDE 8

Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja del av fastigheten Trösten 5:10, enligt skiss till Cajsa Lindh
och Linus Long efter Lantmäteriverkets godkännande av
förrättningen.
2. Fastställa köpeskillingen till 80 kronor per m2.
3. Godkänna upprättat köpeavtal.
4. Köpet ska villkoras så att köpet återgår till kommunen om ingen
byggnation har påbörjats inom tre år.
5. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

ÄRENDE 9
Inriktningsbeslut: Fria vandringsvägar för fisk i Nordanstigs
kommun.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2016 valdes en styrgrupp
för förstudien för Fiskevårdsprojektet. Med syfte att ge denna
styrgrupp, och det övriga fiskevårdsarbetet som bedrivs inom
kommunen, ett tydligare mål att sträva mot samt förankra detta arbete
politiskt har en uppdragsbeskrivning tagit fram.
Enheten Infrastruktur och miljöutveckling har utarbetat ett förslag till
inriktningsbeslut för Fria vandringsvägar för fisk i Nordanstigs kommun
innehållande en uppdragsbeskrivning för kommunens fiskevårdsarbete.
Beslutsunderlag
1. Infrastruktur och miljöutveckling föreslår att fullmäktige beslutar
anta förslag till Fria vandringsvägar för fisk i Nordanstigs kommun,
såsom ett inriktningsbeslut och godkänna att förslagets
uppdragsbeskrivning ska vara vägledande för kommunens fortsatta
fiskevårdsarbete tillsammans med kommunens fiskevårdsplan.
Förslaget tar inte ställning till hur fiskevårdsarbetet ska finansieras
(Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2016-10-15).
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FORTS. ÄRENDE 9
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
Fria vandringsvägar för fisk i Nordanstigs kommun, såsom ett
inriktningsbeslut och godkänna att förslagets uppdragsbeskrivning
ska vara vägledande för kommunens fortsatta fiskevårdsarbete
tillsammans med kommunens fiskevårdsplan med följande tillägg i
bilaga 1 Inriktningsbeslut, efter första stycket: Vid eventuella
intressekonflikter ska dock i första hand miljöåterställning och
förbättrade möjligheter till ökad biologisk mångfald prioriteras.
Förslaget tar inte ställning till hur fiskevårdsarbetet ska finansieras
(ledningsutskottets protokoll § 219/2016).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Åke Bertils (S) och Håkan Larsson (M),
yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Sven-Erik Sjölund (S) yrkar avslag på tillägget i ledningsutskottets
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds avslagsyrkande
och ledningsutskottets förslag om tillägg och finner ledningsutskottets
förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag i övrigt
och finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till Fria vandringsvägar för fisk i Nordanstigs kommun,
såsom ett inriktningsbeslut och godkänna att förslagets
uppdragsbeskrivning ska vara vägledande för kommunens fortsatta
fiskevårdsarbete tillsammans med kommunens fiskevårdsplan med
följande tillägg i bilaga 1 Inriktningsbeslut, efter första stycket: Vid
eventuella intressekonflikter ska dock i första hand miljöåterställning
och förbättrade möjligheter till ökad biologisk mångfald prioriteras.
Reservationer
Sven-Erik Sjölund (S) och Erik Eriksson Neu (S) reserverar sig mot
beslutet.
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ÄRENDE 10
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.
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).
3. Fullmäktige beslutar att välja Börje Lindblom (L) som ny ledamot i
valberedningsnämnden. Valet avser återstoden av mandatperioden
2015-2018. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen behandlas vid
fullmäktiges nästa möte (fullmäktiges protokoll 155/2016).

ÄRENDE 11
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 ersättare i Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd och ny ersättare i byggnadsnämnden för
återstoden av mandatperioden 2015-2018.
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FORTS. ÄRENDE 11
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).
Fullmäktige beslutar välja Anette Nilsson (V) som ny ledamot i
Norrhälsinglands och miljö- och räddningsnämnd. Valet avser
återstoden av mandatperioden 2015-2018. Val av ersättare i
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd efter Anette Nilsson och
ny ersättare i byggnadsnämnden behandlas vid fullmäktiges nästa
sammanträde (fullmäktiges protokoll § 156/2016).

ÄRENDE 12
Avsägelse från politiskt uppdrag, Alex Lindén (SD).
Alex Lindén (SD) av avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna Alex Lindéns avsägelse samt hos
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för
återstoden av mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 13
Avsägelse från politiskt uppdrag, Åke Bertils (S).
Åke Bertils (S) av avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsen.
Fullmäktige har att godkänna Åke Bertils avsägelse samt välja ny
ledamot i kommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden 20152018.
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ÄRENDE 14
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
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 rapport gällande ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för varje kvartal.
Kvartalsrapport 3/2016 gällande socialtjänstlagen, individ- och
familjeomsorg (IFO):
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum?
Svar: JA, två ärenden rörande familjehem för person född 1998 samt
kontaktfamilj för person född 2001.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott?
Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktfamilj för person född 2004.
Beslutsunderlag
Myndighetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
kvartalsrapport 3/2016 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
gällande icke verkställda beslut enligt SoL individ och
familjeomsorg (IFO).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 3/2016 till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) gällande icke verkställda beslut enligt SoL individ och
familjeomsorg (IFO).

