Kallelse/föredragningslista
Kommunfullmäktige
2021-11-29

Tid: kl. 13:00
Plats: Distans
Ledamöter kallas
Ersättare underrättas

Ordförande
Stiven Wiklund (S)
Ledamöter
Sten-Ove Danielsson (S)
Birgitta Sjögren (S), vice ordförande
Jan Filipsson (S)
Irene Melin (S)
Per-Anders Andersson (S)
Mikael Ahnström (S)
Mikael Johansson (S)
Matts Karlsson (S)
Åke Nylén (S)
Veronica Mohlin (S)
Jimmy Lundgren (S)
Gun Olofsson (S)
Jenny Ahlström (S)
Eva Mörk Månsson (S)
Anna Arvidson (S)
Linda Mattsson (VF)
Leif Edh (VF)
Lars-Olof Larsson (VF)
Maj Karlsson (VF)
Joakim Bäckström (VF)
Stig Malmberg (SD), 2:e vice ordförande
Erik Thunefors (SD)
Eva Eriksson (SD)
Tony Jensén (SD)
Sven-Olof Sällström (SD)
Anders Mjärdsjö (M)
Hans-Erik Beck (M)
Anna-Carin Lögdahl (M)
Tomas Milling (M)
Magdalena Flemström (C)
Elisabet Larsson (C)
Örjan Olsson (V)
Eva Arph Wernström (V)
Kjell Grip (KD)
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Ersättare
Conny Holmberg (S)
Sven Sandelius (S)
Mikael Granlund (S)
Elisabeth Rönnlund (S)
Leif Jonsson (S)
Sara Månsson (S)
Rune Hammarberg (S)
Linda Häreby (S)
Kajsa Högbom (VF)
Per-Arne Forsberg (VF)
Kjell-Göran Thornberg (VF)
Dennis Hjalmarsson (SD)
Gunnar Jansson (SD)
Peter Edbom (SD)
Hans Karlsson (M)
Sven Helmersson (M)
Björn Magnusson (C)
Helena Elfvén (C)
Birgitta Liivlaid (V)
Jessica Liivlaid (V)
Carl-Olof Svensson (KD)
Mona Hammarstedt (KD)
Övriga
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1.

Genomförande av sammanträde (KS 21/91)
Sammanfattning

Med anledning av situationen med spridning av coronavirus, Covid-19,
rekommenderar Folkhälsomyndigheten och Regeringen att åtgärder för att reducera
smittspridning vidtas.
Ordförande informerar även om rådande rutiner och regler kring anmälan av jäv och
intressekonflikt.
Förslag till beslut

Ordförande förslår att kommunfullmäktige beslutar att
Sammanträdet genomförs med digitalt deltagande.
2.

Korta frågor och korta svar (KS 21/54)
Sammanfattning

En stående punkt på dagordningen är ”Korta frågor och korta svar”, där ledamöter
får fråga andra ledamöter. Maximalt en minut för frågan och maximalt en minut för
svar. Replik tillåts. Ordföranden kan avbryta vid behov. Även ersättare som inte
tjänstgör ska tillåtas ställa frågor.
Förslag till beslut

Ordförande förslår att kommunfullmäktige beslutar att
Godkänna redovisningen.
3.

Allmänhetens frågestund (KS 21/53)
Sammanfattning

Under allmänhetens frågestund har kommuninvånarna möjlighet att ställa frågor i
ärenden som rör kommunens verksamhet.
Inga frågor från allmänheten har inkommit.
Förslag till beslut

Ordförande förslår att kommunfullmäktige beslutar att
Lägga ärendet till handlingarna.
4.

Inkomna interpellationer (KS 21/195)
Sammanfattning

Interpellationer får ställas av kommunfullmäktiges ledamöter och tjänstgörande
ersättare. En interpellation ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot och ett
svar på en interpellation ska vara skriftligt.
Ingen interpellation har inkommit.
Förslag till beslut

Ordförande förslår att kommunfullmäktige beslutar att
Lägga ärendet till handlingarna.
5.

Valärenden mandatperioden 2018-2022 (KS 18/309)
Sammanfattning

Stig Grip (M) har avsagt sitt förtroendeuppdrag som ledamot i socialnämnden,
ledamot i socialnämndens arbetsutskott samt ersättare i kommunstyrelsen.
Förslag till beslut

Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att
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Bevilja Stig Grip (M) avsägelse som ledamot i socialnämnden, ledamot i
socialnämndens arbetsutskott samt ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag


6.

Avsägelse av uppdrag, SN, SNAU, KS, Stig Grip M

Redovisning av motioner under behandling (KS 21/55)
Sammanfattning

Kommunfullmäktige har beslutat att två gånger per år ska inlämnade, men ej
avhandlade, motioner redovisas till kommunfullmäktige.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Godkänna redovisningen.
2. Uppdra kommunstyrelsen att fortsätta motionsberedningen.
Expedieras till

Kommunchef
Beslutsunderlag



7.

Tjänsteskrivelse KF 211129
§197 KS Redovisning av motioner under behandling

Revidering av Ostkustbanan 2015 AB:s styrande
dokument (KS 21/364)
Sammanfattning

Ostkustbanan 2015 AB:s (Nya Ostkustbanan AB) styrelse föreslår samtliga delägare
att revidera de styrande dokumenten: aktieägaravtalet, bolagsordningen samt
ägardirektivet.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Anta förslag till reviderade styrdokument (aktieägaravtal, bolagsordning och
ägardirektiv) för Ostkustbanan 2015 AB.
2. Stämmoombudet instrueras rösta för att de nya styrande dokumenten
(aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) fastställs på Ostkustbanan 2015
AB:s extra bolagsstämma (som planeras till december 2021).
3. Paragrafen justeras direkt.
Expedieras till

Ostkustbanan 2015 AB
Kommunchef
Gävle kommun
Hudiksvalls kommun
Härnösands kommun
Kramfors kommun
Nordanstigs kommun
Region Gävleborg
Region Västernorrland
Sollefteå kommun
Sundsvalls kommun
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Söderhamns kommun
Timrå kommun
Örnsköldsviks kommun
Beslutsunderlag








8.

Tjänsteskrivelse KF 211129
2018-05-18 § 16Aktieägaravtal fastställt 2018-05-18 § 16
2018-05-18 § 18Bolagsordning fastställd
2018-05-18 § 17Ägardirektiv fastställt
211001 Förslag till nytt Aktieägaravtal NOKAB
211001Förslag till ny Bolagsordning NOKAB
211001 Förslag till nytt Ägardirektiv NOKAB

Revidering av attestreglemente (KS 14/270)
Sammanfattning

Ärendet avser revidering av attestreglemente i syfte att effektivisera
ekonomiprocessen. Kommunfullmäktige beslutade 2014-10-27, § 70, anta
attestreglemente. Kommunstyrelsen beslutade 2015-02-03, § 8, om
tillämpningsanvisningar.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att
Anta förslag till nytt attestreglemente.
Beslutsunderlag





9.

Tjänsteskrivelse
FÖRSLAG Tillämpningsanvisningar
§187 KS Revidering av attestreglemente
§178 KSAU Revidering av attestreglemente

Regler för styrdokument (KS 17/8)
Sammanfattning

Kommunen står inför en omorganisering av den politiska organisationen. För att
skapa goda förutsättningar för framtiden bör kommunen revidera strukturen för
styrdokument.
Ärendet avser ersätta ett styrdokument med ett annat, samt förslag att uppdra
kommunstyrelsen att överta ansvaret för att samordna styrdokument i koncernen.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Häva styrdokumentet Riktlinjer för styrdokument.
2. Uppdra kommunstyrelsen att samordna kommunens rutiner och regler kring
styrdokument.
Beslutsunderlag





10.

Tjänsteskrivelse KF 211129
Riktlinjer för styrdokument
§188 KS Regler för styrdokument
§179 KSAU Regler för styrdokument

Förslag till ny renhållningstaxa fr.o.m. 2022-01-01 (KS
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21/396)
Sammanfattning

Avgift för kommunens avfallshantering får enligt 27 kap. 4-6 §§ miljöbalken
(1998:808) tas ut av kommunen. Avgift ska enligt 4 § betalas enligt den taxa som
kommunfullmäktige antar.
Förslag till beslut

Kommunstyrlen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Anta förslag till ny renhållningstaxa.
2. Beslutet gäller från och med 2022-01-01.
Beslutsunderlag







11.

Tjänsteskrivelse KF 211129
Förslag till renhållningstaxa 2022-01-01
Nuvarande Renhållningstaxa 2020-01-01(187065) (0)
§47 TN Förslag till ny renhållningstaxa fr.o.m. 2022-01-01
§193 KS Förslag till ny renhållningstaxa fr.o.m. 2022-01-01
§184 KSAU Förslag till ny renhållningstaxa fr.o.m. 2022-01-01

Förslag till ny VA-taxa fr.o.m. 2022-01-01 (KS 21/333)
Sammanfattning

Enligt Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 34 § får kommunen meddela
föreskrift om VA-taxa. Ånge Tekniska Förvaltning har tagit fram ett förslag till ny
va-taxa att gälla fr.o.m. 2022-01-01 med anledning av ökade kostnader för
verksamheten. Förvaltningen föreslår att brukningsavgifterna höjs med 10 %.
Förslag till beslut

Kommunstyrlen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Anta förslag till ny VA-taxa.
2. Beslutet gäller från och med 2022-01-01.
Beslutsunderlag







12.

Tjänsteskrivelse KF 211129
FÖRSLAG VA-taxa 2022
Rådande VA-taxa 2016
§48 Tn Förslag till ny va-taxa fr.o.m. 2022-01-01
§192 KS Förslag till ny VA-taxa fr.o.m. 2022-01-01
§183 KSAU Förslag till ny VA-taxa fr.o.m. 2022-01-01

Mål och prioriteringar Budget 2022 med plan för 20232024 (KS 21/135)
Sammanfattning

Ärendet avser antagande av mål och prioriteringar för 2022, med plan för 2023 och
2024.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
1. Anta förslag till Budget 2022, ekonomisk plan 2023-2024.
2. Dokumentet ”Ånge kommuns styrprocess och regler för internkontroll” frångås i
de delar som gäller budgetprocessen och en ny modell kommer att utformas i
samklang med den nya visionen och utformas inför den nya
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organisationsförändringen som träder i kraft 2023. En särskild instruktion från
kommunstyrelsen ska utformas att gälla för budgetår 2022.
3. Ge kommunstyrelsen rätt att under 2022 nyupplåna, dvs. öka kommunens skulder
under år 2021 med totalt 50 miljoner kronor.
Ge kommunstyrelsen rätt att omsätta lån, dvs. låna upp motsvarande belopp på de lån
som förfaller till betalning under 2022.
4. Revideringar av kommunens prioriteringar sker i samband med budgetprocess
första året på nya mandatperioder.
5. För att kommunen ska anses ha en god ekonomisk hushållning ska de finansiella
målen uppnås och över hälften av kommunens kvalitetsfaktorer ska vara
acceptabla (de kopplade måtten ska i jämförelse med likvärdiga kommuner ligga på
medel eller över).
Expedieras till

Kommunchef
Beslutsunderlag












13.

Tjänsteskrivelse KF 211129
Förslag Mål och prioriteringar budget 2022 med plan för 2023-2024 till KF
§38 SN Mål och prioriteringar, budget 2022, ekonomisk plan för 2023-2024
§38 TN Mål 2022 för tekniska nämnden
§98 UTB Mål och prioriteringar, budget 2022, ekonomisk plan 2023-2024
§72 ÅE Verksamhetsplan 2022-2024
ÅE Verksamhetsplan 2022 - 2024
§94 ÅFA Verksamhetsplan 2022-2024
ÅFA Verksamhetsplan 2022-2024
§183 KS Mål och prioriteringar Budget 2022 med plan för 2023-2024
§175 KSAU Mål och prioriteringar Budget 2022 med plan för 2023-2024

Delgivningar för kännedom
Förslag till beslut

Ordförande föreslår kommunfullmäktige besluta att
Lägga ärendet till handlingarna.
Anmälningar

 KS 21/356-2 Revisionsrapport BoM Bräcke Ånge Genomgång av
personalförsörjning
 KS 21/233-3 Socialnämndens ej verkställda beslut kvartal 2 2021
 KS 21/164-16 §170 KS Återrapportering om Ånge Fastighets och Industri
arbete med uppföljning av verksamhetsmål
 KS 21/205-7 §172 KS Svar på revisionens grundläggande granskning av
ÅFA och Ånge Energi AB
 KS 21/233-4 Ej verkställda kvartal 3 2021
 KS 21/356-3 BMN §96 Yttrande, revisionsrapport ”Granskning av
personalförsörjning”
 KS 21/165-15 §171 KS Återrapportering om Ånge Energis AB arbete med
uppföljning av verksamhetsmål
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