NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö.

Tid:

Måndag 26 januari 2015 kl. 18:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Ledamöternas frågestund.

4.

VA-verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
Sörfjärden.

5.

VA-plan för Nordanstigs kommun.

6.

Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.

7.

Ansökan om oförändrad checkkredit 2015 för
Nordanstig Vatten AB.

8.

Detaljplan för Morängsviken, Stocka 3.21.

9.

Detaljplan för Trolska skogen, Å 1:16 och Älsvta 8:9
i Jättendal.

10.

Begäran om kommunal borgen för rörelsekapital till
Hälsingeutbildningar.

11.

Avsiktsförklaring till delägarskap i bolag för
Ostkustbanan.

12.

Nytt samverkansavtal Överförmyndarnämnden Mitt.

13.

Motion om återställande av skattesats.

14.

Redovisning av ej genomförda beslut enligt SoL.

15.

Delgivning.

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: Erik Eriksson Neu (S) och Jan-Ola Hall (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
Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden.
2008 beslutade Nordanstigs kommun att bilda ett verksamhetsområde
för allmänna VA-försörjningen i Sörfjärden. Efter vidare utredningar
omvärderade fullmäktige sitt beslut och tog tillbaka beslutet om
verksamhetsområde.
2011 meddelade länsstyrelsen att kommunen ska upprätta
verksamhetsområde för VA-försörjning i Sörfjärden. Efter prövning har
Statens VA-nämnd fastställt länsstyrelsens beslut.
Nordanstigs kommun har att rätta sig efter detta beslut att genomföra
VA-utbyggnaden.
Nordanstig Vatten AB har uppdragit åt utförarorganisationen
MittSverige Vatten AB att genomföra VA-projektet och som en del av
detta upprätta förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
Sörfjärden.
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FORTS. ÄRENDE 4
MittSverige Vatten AB har nu utarbetat ett förslag till
verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs
kommun.
Handläggare Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till VAverksamhetsområde i Sörfjärden, Gnarp (ledningsutskottets
protokoll § 258/2014).
2. Skrivelse från Ol-Erstäktens samfällighetsförening.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till VA-verksamhetsområde i Sörfjärden, Gnarp.

ÄRENDE 5
VA-plan för Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-12-09, § 236 att uppdra till
verksamheten att lämna förslag till program för arbetet med att utarbeta
en VA-plan för Nordanstigs kommun.
VA-planen för Nordanstigs kommun har utarbetats för att utgöra ett
strategidokument som ska komplettera översiktsplanen. I och med att
VA-planen blir antagen av kommunfullmäktige blir planen styrande för
inriktningen på det långsiktiga VA-arbetet i kommunen.
Arbetet med VA-planen har bedrivits av en arbetsgrupp med
representanter för Nordanstigs Samhällsbyggnadskontor, Norrhälsinge
Miljökontor och representanter för MittSverige Vatten. Arbetet har
drivits av MittSverige Vatten för Kommunens räkning. En styrgrupp har
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FORTS. ÄRENDE 5
kontinuerligt följt arbetet. Konsulter från WSP Samhällsbyggnad har
varit processledare för arbetet samt hållit samman dokumentationen.
VA-planen har varit ute på internremiss.
För att i ett tidigt skede få synpunkter på VA-planen har den skickats till
Länsstyrelsen Gävleborg, Miljökontoret och räddningstjänsten,
Kommunledningskontoret (Nordanstig), MittSverige Vatten AB och
Nordanstigs Bostäder.
Synpunkterna har inarbetats i den nu aktuella VA-planen.
Stadsarkitekt Christina Englund och Maria Roos, MittSverige Vatten AB
föredrar ärendet. Deltar vid mötet gör även Uno Schön, Ulrika Karlsson
och Kaj Engström från MittSverige Vatten AB.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner VA-planen för
antagande. Uppdra till samhällsbyggnadskontoret att tillsätta en
arbetsgrupp som förvaltar VA-översikten och ansvarar för löpande
uppdatering av VA-planen (ledningsutskottets protokoll § 237/2014).
Yrkanden
Carina Olsson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Olssons yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna VA-planen för antagande.
2. Uppdra till samhällsbyggnadskontoret att tillsätta en arbetsgrupp
som förvaltar VA-översikten och ansvarar för löpande uppdatering
av VA-planen.
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ÄRENDE 6
Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB ansöker om utökad borgensram för bolaget.
2014-03-31 beslutade fullmäktige om en borgensram om 57 mnkr för
reinvesteringar i befintliga anläggningar för Nordanstig Vatten AB. För
närvarande nyttjas hela borgensramen för upptagna lån.
För 2015 behöver bolaget låna ytterligare 5 mnkr för att finansiera
reinvesteringar i befintliga anläggningar. Det innebär att borgensramen
behöver utökas till 62 mnkr.
Beslutsunderlag
1. Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2014-12-09.
2. Ledningsutskottets protokoll § 261/2014.
Yrkanden
Stig Eng (C) m.fl. yrkar bifall.
Patric Jonsson (KD) yrkar att ärendet behandlas vid kommunstyrelsens
nästa sammanträde samt att kommunstyrelsen då får en föredragning
av ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammaträde eller nästa och finner att ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde.
Ordföranden ställer därefter proposition på Stig Engs yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB :s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 62 000 tkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga
lånebelopp.
Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat 201403-31 § 31/ 2014 ersätts. (diarienr 65/2014).
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ÄRENDE 7
Ansökan om oförändrad checkkredit 2015 för Nordanstig
Vatten AB.
Nordanstig Vatten ansöker om att bibehålla checkkrediten inom
Nordanstigs kommuns koncernkonto på 10,0 mnkr. Enligt
fullmäktigebeslut 2009-05-11 skall checkkrediten omvärderas varje år.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar bibehålla Nordanstig
Vatten AB, s checkkredit på 10,0 mnkr inom Nordanstigs kommuns
koncernkonto.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall samt att kommunstyrelsen vid nästa
sammanträde får en redovisning av hur checkkrediten nyttjas under
året.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till verksamheten att vid kommunstyrelsens nästa
sammanträde redovisa hur checkkrediten nyttjas under året.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Bibehålla Nordanstig Vatten AB:s checkkredit på 10,0 mnkr inom
Nordanstigs kommuns koncernkonto.

ÄRENDE 8
Detaljplan för Morängsviken, Stocka 3:21.
Plan och byggenheten har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram
planhandlingar för LIS-området i Morängsviken. Planerna omfattar hela
fastigheten Stocka 3:21.
Planens huvudsyfte är att skapa möjligheter för bostadsbyggande samt
fler bryggor och sjöbodar i ett attraktivt och efterfrågat läge vid
Morängsviken.
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FORTS. ÄRENDE 8
Det har upprättats en behovsbedömning för
miljökonsekvensbedömning. Den har varit uppe till bedömning hos
länsstyrelsen och de har konstaterat att en miljökonsekvensbedömning
inte behöver genomföras.
Fysisk planerare Ola Tollin föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
granskningsutlåtandet. Anta detaljplan för Morängsviken, Stocka 3:21.
Utvidga VA-verksamhetsområdet för Stocka så att det omfattar
planområdet för Morängsviken. Uppdra till Nordanstig Vatten AB att
förbereda för VA-utbyggnad i det nya planområdet (ledningsutskottets
protokoll § 238/2014).
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. Godkänna granskningsutlåtandet.
2. Anta detaljplan för Morängsviken, Stocka 3:21.
3. Utvidga VA-verksamhetsområdet för Stocka så att det omfattar
planområdet för Morängsviken.
4. Uppdra till Nordanstig Vatten AB att förbereda för VA-utbyggnad i
det nya planområdet.

ÄRENDE 9
Detaljplan för Trolska skogen, Å 1:16 och Älvsta 8:9 i Jättendal.
En detaljplan för Trolska skogen Å 1:16 och Älvsta 8:9 har tagits fram.
Dess syfte är att utöka verksamheten i Trolska skogen med nya
byggnationer och parkeringsplatser. En VA-utredning har också gjorts
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FORTS. ÄRENDE 9
för att undersöka framtida möjligheter för anslutning till det kommunala
Va-nätet.
Fysisk handläggare Ola Tollin föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar detaljplanen för Trolska
skogen, Å 1:16 och Älvsta 8:9 (ledningsutskottets protokoll
§ 239/2014).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag med tillägget att
kommunchefen får i uppdrag att i samråd med Trafikverket och aktuella
markägare söka bidrag för trafiksäkerhetshöjande åtgärder.
Håkan Larsson (M) m.fl. yrkar att ärendet återremiteras för att tillföra
detaljplanen krav på ökad trafiksäkerhet vid de nya parkeringarna och
säker övergång över vägen.
Propositionsordning
Ordföranden ställe proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremittera och finner att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar Ja.
Den som vill att ärendet ska återremitteras röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 11 Ja-röster för att ärendet ska avgöra idag mot två Nej-röster för
återremiss beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras vid
dagens sammanträde (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 9
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchefen Fredrik Pahlberg att efter samråd med
Trafikverket och aktuella markägare söka bidrag för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder vid parkeringarna och passage över
vägen.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta detaljplanen för Trolska skogen, Å 1:16 och Älvsta 8:9.

ÄRENDE 10
Begäran om kommunal borgen för rörelsekapital till
Hälsingeutbildningar.
Hälsingeutbildningar ekonomisk förening (Hutb) bedriver gemensamma
projekt med vuxenutbildningsenheterna i varje kommun i Hälsingland,
där kommunerna får intäkter från Hutb som sedan söker medel från
EU:s utvecklingsfonder och region Gävleborg. Detta förfarande leder till
likviditetsbrist i föreningen, då kostnaderna måste vara betalda innan
medel kan betalas till Hutb för sökta projekt.
För att hantera detta har kommunerna i Hälsingland solidariskt delat ett
borgensåtagande enligt beslut i Hudiksvalls kommunfullmäktige
§ 76/2009. Beslutet var giltigt till utgången av 2012, varför en förnyelse
av besluten behöver ske. Det ursprungliga borgensåtagandet var på
8 miljoner kronor.
Frågan har diskuterats mellan ekonomicheferna i Hälsingland och
förslaget är att Hutb beviljas ett nytt borgensåtagande för efterfrågad
kredit.
Beslut om borgen har tidsbegränsats och avser perioden fram till 31
december 2014. Kostnaderna för krediten bör belasta respektive
kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets
fördelningsmall, eftersom räntekostnaderna inte får ingå i
bidragsansökan till EU.
Hudiksvalls kommun står som huvudborgenär mot föreningen.
Hälsingeutbildningar ekonomisk förening har kommit in med en önskan
om en förlängning av borgen för en kontokredit på 3 mnkr även under
2015. Hudiksvalls kommun har för avsikt att bevilja ett nytt
tidsbegränsat åtagande under förutsättning att det godkänns av
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FORTS. ÄRENDE 10
fullmäktige. Borgensåtagandet har fördelats mellan kommunerna
utifrån den nyckel som Hälsingerådet tillämpar där Nordanstigs andel
är 8 %.
Beslutsunderlag
1. Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2014-11-19.
2. Ledningsutskottets protokoll § 234/2014.
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
Nordanstigs kommun gentemot Hudiksvalls kommun tecknar
underborgen avseende rörelsekrediten till Hälsingeutbildningars
ekonomiska förening (3 miljoner kr) enligt Hälsingerådets
fördelningsmall under förutsättning att alla kommuner beslutar om sin
del av underborgen enligt förslaget. Nordanstigs andel är 8 % av
3 mnkr.
Kommunernas borgensåtagande mot föreningen sträcker sig till den
31 december 2015.
Föreningens räntekostnader, vid utnyttjande av krediten, skall belasta
respektive kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets
fördelningsmall.

ÄRENDE 11
Avsiktsförklaring till delägarskap i bolag för Ostkustbanan.
Region Gävleborg och Länsstyrelsen Västernorrland har tillsammans
med kommunerna längs Ostkustbanan drivit flera gemensamma
projekt för banans utveckling och trafikering. Vissa framgångar har
nåtts men det finns behov av kraftfulla utbyggnadsinsatser.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-11-19

12 (15)

FORTS. ÄRENDE 11
Region Gävleborg har utarbetat ett förslag till avsiktsförklaring till
delägarskap i aktiebolag för att främja och påskynda utbyggnad av
dubbelspår på Ostkustbanan.
Fullmäktige i Nordanstigs kommun behöver ta ställning i ärendet
senast under februari 2015.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner avsiktsförklaringen
till delägareskap i aktiebolag för att främja och påskynda utbyggnad av
dubbelspår på Ostkustbanan (ledningsutskottets protokoll § 260/2014).
Yrkanden
Stig Eng (C) m.fl. yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna avsiktsförklaringen till delägareskap i aktiebolag för att
främja och påskynda utbyggnad av dubbelspår på Ostkustbanan.

ÄRENDE 12
Nytt samverkansavtal Överförmyndarnämnden Mitt.
Överförmyndarverksamheterna i Sundsvalls, Timrå, Ånge och
Nordanstigs kommuner samverkar sedan 2011 i en gemensam nämnd,
Överförmyndarnämnden Mitt. En översyn har genomförts av
samverkansavtalet som finns mellan medlemskommunerna och ett
förslag till nytt avtal har arbetats fram.
En dialog mellan kommunerna har förts om kostnaden för
ensamkommande flyktingbarn ska ingå i avtalet eller inte.
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FORTS. ÄRENDE 12
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar teckna nytt
samverkansavtal för Överförmyndarnämnden Mitt i enlighet med
förslag 2014-10-22 att gälla från och med 2015-01-01, under
förutsättning att kostnader för stöd till ensamkommande flyktingbarn,
ingår i avtalet. Nuvarande avtal sägs upp 2014-12-31. Beslutet gäller
under förutsättning att Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner fattar
motsvarande beslut (ledningsutskottets protokoll § 240/2014).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till Sundsvalls kommuns koncernstabs förslag.
Monica Olsson (S) yrkar tillägga att kommunen ska arbeta för att
kostnaden för ensamkommande flyktingbarn ska ingå i framtida
samarbete.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Stig Engs yrkanden och
finner dem antagna.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till presidiet att arbeta för att kostnaden för ensamkommande
flyktingbarn ska ingå i framtida samarbete.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Teckna nytt samverkansavtal för Överförmyndarnämnden Mitt i
enlighet med förslag 2014-10-22 att gälla från och med 2015-01-01.
Nuvarande avtal sägs upp 2014-12-31.
Beslutet gäller under förutsättning att Sundsvalls, Timrå och Ånge
kommuner fattar motsvarande beslut.

ÄRENDE 13
Motion om återställande skattesatsen.
Tor Tolander (M) och Per-Ola Wadin (FP) har lämnat en motion där de
föreslår att kommunalskatten sänks med 25 öre och därmed återställs
till nivån före omorganisationen.
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FORTS. ÄRENDE 13
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet förslår att fullmäktige avslår motionen då beslut om
2015 års skattestats redan är beslutad. Motionen är därmed besvarad
(ledningsutskottets protokoll § 247/2014).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsen förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen då beslut om 2015 års skattestats redan är
beslutad.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 14
Redovisning av ej genomförda beslut enligt SoL.
Myndighetsutskottet redovisar följande:
Kvartalsrapport 3/2014 till IVO gällande individ- och familjeomsorg: Ett
verkställt beslut om kontaktperson, där biståndet åter verkställts efter
avbrott längre än tre månader.
Beslutsunderlag
Myndighetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
redovisningen.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna informationen.
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ÄRENDE 15
Delgivning.
Länsstyrelsen Gävleborg har utsett ny ersättare för
Sverigedemokraterna efter Michael Gradin (SD). Ny ersättare är
Fredrik Magnusson (SD).

