KALLELSE

1(2)

Datum

2018-04-26

NORDANSTIGS
KOMMUN

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde
Tid

Måndagen den 14 maj 2018 klockan 18:00

Plats

Kulturhuset Bergsjögården

Kallade

Ledamöter kallas, ersättare och övriga för kännedom

Ärende
Val av justerare
1.

Information: Civilt försvar.
Dnr 20 18-000058

2.

Allmänhetens frågestund.
Dnr 2017-000186

3.

Ledamöternas frågestund.
Dnr 20 17-000078

4.

Årsredovisning 2017 för Nordanstigs kommun.
Dnr 2018-000080

5.

Interpellation om kommunens budgetläge och
kommunstyrelsens åtgärder.
Dnr 2018-000168

6.

Årsredovisning 2017 för Fiberstaden AB.
Dnr 2018-000 154

7.

Årsredovisning 2017 för Hälsinglands
utbildningsförbund.
Dnr 2018-000114

Notering

NORDANSTIGS KOMMUN

Sida

Kommunfulimäktige

2(2)

Ärende
8.

Årsredovisning 2017 för Ostkustbanan 2015
AB.
Dnr 2018-000 155

9.

Utbetalning av Partistöd 2018.
Dnr 2018-000117

Notering

10. Avgifter för lunch och fika inom omsorgen.
Dnr 20 18-000097
11. Fyllnadsval efter Margareta Fredholm (M).
Dnr 2018-000119
12. Avsägelse från politiska uppdrag. Helena
Andersson (M)
Dnr 2018-000170

Om du har frågor kan du kontakta Kommunsekreterare Eva
Engström, eva.engstrom@nordanstig.se, 0652-361 03.
Om du har förhinder kontakta din partiföreträdare.
Stig Jonsson
Ordförande

NORDANST1GS
KOMMUN

Politisk verksamhet
Staben
Eva Engström
0652-361 03
eva.engstrom © nordanstig.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
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Datum

Referena

2018-04-25

KS 106787

NORSTIG KOMMUN
f’Wnunstyrelsen

J2018 -04—2 4
kort
Jnr

Årsredovisning 2017 presidiets förslag till beslut.
-

Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2017 för Nordanstigs kommun.
2. Rikta en erinran mot kommunstyrelsen för bristande styrning
och uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år 2017.
Fullmäktige anser att en bidragande orsak till underskottet är att
beslut om besparingar inte har verkställts i tillräcklig
omfattning. Kommunstyrelsen behöver ha en mer långsiktig
planering, politiskt prioritera långsiktighet och använda
befmtliga resurser förnuftigt.
1.

3. Uppdra till kommunstyrelsen att vid fullmäktiges sammanträde i
september 2018 redovisa en handlingspian för att anpassa
verksamheternas kostnader enligt beslut i fullmäktige om
budget 2018-2021 (Kf § 75/2017-10-02). Vidare ska
kommunstyrelsen presentera en plan för att förstärka den
interna kontrollen samt redovisa genomförda åtgärder.
4. Bevilja kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2017.
5.

Bevilja Byggnadsnämndens ledamöter och ersättare
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

6.

Bevilja Sociala myndighetsnämndens ledamöter och ersättare
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017.

7.

Bevilja Nordanstigs kornrnuns ledamöter och ersättare i
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2017.

8.

Bevilja Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i
Överförmyndarnämnden Mitt ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2017.

Nordanstigs kommun

2018-04-24

KS
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Fortsättning

Sammanfattning av ärendet
1 samband med årsredovisningen ska revisorerna varje år till
fullmäktige lämna en berättelse med en redogörelse för resultatet av
den revision som avser verksamheten under det föregående
budgetåret.
Revisorerna kan i revisionsberättelsen uttala kritik av mer eller
mindre allvarligt slag. Ibland används termen Påpekande vid mindre
allvarlig kritik. Vid något allvarligare kritik förekommer termen
Erinran. Den allvarligaste kritiken är Anmärkning.
Om revisionsberättelsen innehåller en anmärkning ska fullmäktige
inhämta förklaringar över detta.
Revisionen har i sin berättelse över budgetåret 2017 lämnat en
anmärkning med följande motivering:
Revisionen riktar anmärkning mot konimunstyrelseiz för bristande
styrning och uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år
201 Z Kommunen redovisarför räkenskapsåret ett underskott med
drygt 9 mnkr. Vi anser att en bidragande orsak till underskottet är
att beslut gällande besparingar inte har verkställts i tillräcklig
omfattning samt att kommunslyrelsen fattat beslut om åtgärder som
medfört ytterligare kostnader titan bedömning av risk- och
konsekvenser inklusive finansiering.
Revisionen tillstyrker attflullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ
Kommunstyrelsen har vid sitt sammanträde 20 18-04-17 lämnat sin
förklaring över revisionens anmärkning.

Petra Mode (V)
Ålderspresident i kommunfullmäktige

Löfman (S)
Vice ålderspresident i kommunfullmäktige

Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

13(37)

Sammanlrädesdatum

2018-04-17

NOROANSTIGS
KOMMUN

§ 86

Dnr 2018-000080

Kommunstyrelsens förklaring över anmärkning,
Arsredovisning 2017.
Kommunstyrelsens beslut
Anta förslag till förklaring över revisionens anmärkning och överlämna
förklaringen till fullmäktige.
Reservationer

Håkan Larsson (M), Tor Tolander (M) och Ulrika Jonsäll (V) reserverar sig mot
beslutet.

Sammanfattning av ärendet
1 samband med årsredovisningen ska revisorerna varje år till fullmäktige lämna en
berättelse med en redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten
under det föregående budgetåret.
Revisorerna kan i revisionsberättelsen uttala kritik av mer eller mindre allvarligt
slag. Ibland används termen Påpekande vid mindre allvarlig kritik. Vid något
allvarligare kritik förekommer termen Erinran. Den allvarligaste kritiken är
Anmärkning. En revisionsberättelse ska alltid innehålla om ansvarsfrihet föreslås
eller inte.
Om revisionsberättelsen innehåller en anmärkning ska fullmäktige inhämta
förklaringar över detta.
Revisionen har i sin berättelse över budgetåret 2017 lämnat en anmärkning med
följ ande motivering:
Revisionen riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning och
uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år 2017. Kommunen redovisar
för räkenskapsåret ett underskott med drygt 9 mnkr. Vi anser att en bidragande
orsak till underskottet är att beslut gällande besparingar inte har verkställts i
tillräcklig omfattning samt att kommunstyrelsen fattat beslut om åtgärder som
medfört ytterligare kostnader utan bedömning av risk- och konsekvenser inklusive
finansiering.
Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder
samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Med anledning av revisionens anmärkning behöver komrnunstyrelsen lämna en
förklaring.
Komrnunstyrelsens presidium har sammanställt ett förslag till förklaring och
föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget.

Justerandejgn
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

2018-04-17

Forts.

§

86

Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.

Justeranjn

Utdragsbestyrkanrje
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NORDANSTIGS
KOMMUN

Kommunstyrelsens administration
Staben
Eva Engström

TJÄNSTEUTLÅTANDE

eva.engstrom © nordanstig.se
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Datum

Referens

KS 106463

DAN
Kommunfullmaktige

Komn1urstJrelsEn

2018 -04 06
Nh.kOrt/

Dnr

Kommunstyrelsens förklaring utifrån revisionens
anmärkning

Förslag till beslut
Kornrnunstyrelsen antar förslag till förklaring över revisionens
anmärkning och överlämnar förklaringen till fullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
1 samband med årsredovisningen ska revisorerna varje år till
fullmäktige lämna en berättelse med en redogörelse för resulta
tet av
den revision som avser verksamheten under det föregående
budgetåret.
Revisorerna kan i revisionsberättelsen uttala kritik av mer eller
mindre allvarligt slag. Ibland används termen Påpekande vid
mindre
allvarlig kritik. Vid något allvarligare kritik förekommer termen
Erinran. Den allvarligaste kritiken är Anmärkning. En
revisjonsberättelse ska alltid innehålla om ansvarsfrihet föreslå
s eller
inte.
Om revisionsberättelsen innehåller en anmärkning ska fullmä
ktige
inhämta förklaringar över detta.
Revisionen har i sin berättelse över budgetåret 2017 lämnat
en
anmärkning med följande motivering:
Revisionen riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för bristan
de
styrning och uppföljning samt intern kontroll över ekonom
in för år
2017. Kommunen redovisarför räkenskapsåret ett underskott
med
diygt 9 ,nnkr. Vi anser att en bidragande orsak till unders
kottet är
att beslut gällande besparingar inte har verkställts i tillräcklig
omfattning samt att kommunstyrelsen fattat beslut om åtgärde
r som
,nedfört ytterligare kostnader utan bedömning av risk- och
konsekvenser inklusive finansiering.
Revisionen tillstyrker attfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse och nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.

Nordanstigs kommun

2018-04-06

KS
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Med anledning av revisionens anmärkning behöver
kommunstyrelsen lärrma en förklaring.
Komrnunstyrelsens presidium har sammanställt ett förslag till
förklaring och föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget.

Bilagor

Förklaring

Monica Olsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Beslutet ska skickas till

Fullmäktiges presidium

Stig ig,C)
Kommutistyrelsens vice ordförande

Nordanstigs kommun

201 8-04-06

KS

Bilaga

Med anledning av revisionens anmärkning vill kommunstyr
elsen
framföra följande:
Orsakerna är flera till att kommunen gör underskott, dur utebliv
na
migrationsintäkter är den viktigaste.
Då budgeten för 2017 beslutades hade kommunen ett omfatt
ande
flyktingmottagande i egen regi och genom asylboenden i Hassel
a och
Strömsbruk. För detta hade kommunen migrationsintäkter från
staten
på 87 miljoner kronor.
Regeringens beslut om att i princip stoppa migrationen, följdes
av en
drastisk sänkning av ersättningarna till kommunerna. För
Nordanstigs del minskade migrationsintäkterna snabbt med
drygt 35
miljoner kronor. Anpassningarna till de nya förutsättninga
rna
påbörjades tidigt, men att anpassa verksamheten tar tid, både
avseende avtal och personal.
Kommunstyrelsen delar revisionens bedömning att det finns
brister i
intemkontroll och riskhantering. Momenten behöver utvecklas
i både
verksamheter och bolag. Därför påbörjades ett arbete under
förra året
för att förbättra kommunens intemkontroll. Uppföljningen omfatt
ar
numera fler indikatorer med påverkan på resultatet och gör att
kommunstyrelsen tidigare får indikationer på kostnadsutveckling
en.
Redan under våren 2017 befarades ett betydande underskott
inom
den sociala omsorgens verksamhetsområde. Därför föreslogs
revisionen att genomföra en särskild granskning av underskottet
utifrån risken att det skulle komma att påverka kommunens
resultat.
Granskningen kom istället att utföras av revisionsföretaget
PwC på
direkt uppdrag av kommunstyrelsen.
Kommunen har under året arbetat intensivt med att minska
kostnaderna och resultatet visar ett underskott på 9 miljon
er kronor.
Balanskravsutredningen visar på ett behov av återtagande
på 6
miljoner kronor. Av kommunens underskott på knappt två
procent är
cirka 5 miljoner kronor kostnader av engångskaraktär.
Stab, Teknik och hållbarhet samt Samhällsutveckling och
kommunikation visade överskott 2017. På uppdrag av
kommunstyrelsen styrdes de verksamheterna tidigt om för
att kunna
bidra till helheten. Politiska satsningar hölls inne och en
allmän
återhållsamhet beordrades, samtidigt som kommunstyrelsen
lärrmade
flera uppdrag för att ta fram förslag till effektiva åtgärder.
Vård- och omsorgsverksamheten gjorde ett bättre resulta
t än
delårsbokslutets prognos och Social omsorg bröt trenden
med
stigande kostnader. Utbildningsverksamheten, som under
en lång rad
år haft balans i sin budget, påverkades bland annat av ett
återbetalningskrav till staten på 2,8 miljoner kronor efter beslut
om
lägre lärartäthet.
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Nordanstigs kommuns
revisorer

NORDANSTIG KOMMUN
Kommuristyrelsen

2018-03—26
Nr. h. kort
Dnr

.

..

Till fullmaktige 1 Nordanstigs kommun
org nr 212000-23 12

Revisionsberättelse för år 2017
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
styrelse och nämnder och genom utsedda lekmannarevisorer den verksamhet som
bedrivits i kommunens företag.
Den med Hudiksvalls kommun gemensamma nämnden, Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd har granskats i samverkan med revisorerna i Hudiksvalls kommun.
Överft5rmyndamämnden, gemensam med Sundsvalls, Timrå och Ånge kommuner, har
granskats i samverkan med revisorerna i dessa kommuner. FOU Välfärd, RegNet
och HelGe har granskats i samverkan mellan kommunerna i Gästrikland och
Hälsingland samt Gävleborgs läns landsting.
—

Styrelse och nämnder ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål,
beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De
ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för
återredovisning till fullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt
att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål samt de
lagar och R3reskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med
den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.
Vi riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning och uppföljning
samt intern kontroll över ekonomin för år 2017. Kommunen redovisar för
räkenskapsåret ett underskott med drygt 9 mnkr. Vi anser att en bidragande orsak till
underskottet är att beslut gällande besparingar inte har verkställts i tillräcklig
omfattning samt att kommunstyrelsenfattat beslut om åtgärder som medfört
ytterligare kostnader utan bedömning av risk- och konsekvenser inklusive
finansiering.

Vi bedömer övriga nämnder i Nordanstigs kommun i allt väsentligt har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande
sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att styrelsens interna kontroll behöver förstärkas.

Vi bedömer att nämndernas interna kontroll har varit tillräcklig.

Nordanstigs kommuns
revisorer

Vi bedömer att resultatet enligt årsredovisningen inte är förenligt med
fullmäktiges mål.
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder
samt enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2017.

Vi åberopar bifogade redogörelse och rapporter.

Nordanstigs kommun 20 18-03-21
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Lars-Erik Trapp
Ordförande

Karl-Rune Lindberg
Vice ordförande

Michael Gradin

Sverker Söderström

Åsa Löf har p.g.a. jäv inte deltagit i granskningen av överfi5rmyndamämnden.
Bilagor:
Bil. 1 Revisoremas redogörelse
Bil. 2 De sakkunnigas rapporter
Bil. 3 Granskningsrapporter samt revisionsberättelser från kommunalft5rbund och
kommunala bolag
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NOROANSTIGS
KOMMUN

2018-03-20

§ 50

Dnr 2018-000080

Årsredovisning 2017 för Nordanstigs
kommun.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutlar
1.

Godkänna årsredovisningen 2017 samt samm
anställd redovisning för
Nordanstigs kommun.

2.

Godkänna balanskravsunderskottet om -6,8
mnkr.
3. Uppdra till kommunstyrelsen att snarast
upprätta en åtgärdsplan för hur
regleringen av balanskravsunderskottet ska
ske.

Reservationer
Håkan Larsson (M), Tor Tolander (M), Per-O
la Wadin (L), Patric Jonsson (KD),
Solveig Wiberg (SD) och Eva Andersson
(SD) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av irendet
Ekonomikontoret har sammanställt bokslut
samt årsredovisning för 2017.
Kommunen visar ett negativt resultat på
-9,3 nmkr (miljoner kronor) och ett
sammanställt resultat (koncernen) på -6,4
mnlcr.
Kommunens underskott efter balanskravsutre
dning är -6,8 mnkr.
Kommunstyrelsen visar följande avvikelse
r i bokslutet mot budget:
Verksamheter:
Stab
Samhällsutveckling och kommunikation
Teknik och hållbarhet
Utbildning
Vård och omsorg
Social omsorg

l,6mnkr
0,2 mnkr
2,6 mnkr
-9,1 mnkr
-6,7 mnkr
-17,1 mnkr

Budgeterat resultat för kommunen är 5,9
mnkr. Årets resultat på -9,3 mnkr avviker
mot budget med -15,1 mnkr.
Nordanstigs kommun har efter balanskrav
sutredning ett underskott om -6,8 mnk
r att
reglera. Regleringen ska ske senast tre
år efter att det konstaterats, alltså sena
st
år
2020.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄOESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NOROANSTtGS
KOMMUN

201 8-03-20

Forts.

§ 50

Fullmäktige ska anta en åtgärdsplan för hur en regle
ring ska ske. Beslut om en
åtgärdsplan bör fattas snarast efter det att ett nega
tivt resultat konstaterats.
Tf ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet.
Verksamhetscheferna Eva Fors och Kristina Berg
lund föredrar orsakerna till
underskotten i respektive verksamhet.

Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godk
änner årsredovisning 2017 för
Nordanstigs kommun (ledningsutskottets proto
koll § 48/2018).
Yrkanden
Håkan Larsson (M), med bifall av Tor Tolander
(M), yrkar att kommunstyrelsen
beslutar att de tagit del av årsredovisningen.

Stig Eng (C) yrkar att kommunstyrelsen föreslår att
fullmäktige godkänner
årsredovisningen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och
Håkan Larssons yrkanden och
finner Stig Engs yrkande antaget.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänne
r följande propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar
Nej.
Omröstnirtgsresultat.

6 Ja-röster för Stig Engs yrkande och 6 Nej-röster
för Håkan Larssons yrkande.
Med ordförandens utslagsröst antar kommunstyre
lsen Stig Engs yrkande.
Beslutande

Ja

Monica Olsson (S) ordf

5(

Sven-Erik Sjölund (S)

X

Stig Eng (C)

X

Yvonne Kardell (C)

X

Nej

Håkan Larsson (M)

X

Tor Tolander (M)

X

Per-Ola Wadin (L)

X

Avstår

Patric Jonsson (1(D)

Jterandes sign

Utdragsbestyrkande

15(47)

•

Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDES

PROTOKOLL

NOROANSTIGS
KOMMUN

Sammantradesdatum

2018-03-20

Solveig Wiberg (SD)
Eva Andersson (SD)

Åke Bertils (S)
Erik Eriksson Neu (S)
Summa

X
X
X
X

6

6

Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

2018 —0— 19
InterpeHation fullmäktige 14/5 2018

Dnr

-

Kommunens resultat 2017 var ett underskott på över 9 miljoner kronor och missade budget
målet
med runt 20 miljoner.
Redan på kommunstyrelsens möte 17/4 redovisades en prognos som visar att underskottet för
2018
förväntas bli i storleksordningen 14 miljoner, det vill säga en avvikelse från budgeten med nästan
23
miljoner.
Underlaget som ligger till grund för förslagen till budgeten 2019 visar att det finns ett unders
kott på
runt 30 miljoner kronor redan innan budgetarbetet börjar
2017 års resultat ledde till en anmärkning av revisionen vilket är steget just under att revisionen
inte
rekommenderar ansvarsfrihet.
Om inte kommunstyrelsen genomför förändringar och hämtar in det här underskottet
i år finns det
en överhängande risk att revisionen inte rekommenderar kommunstyrelsen ansvarsfrihet för 2018.

Mot bakgrund av detta ställs denna interpellation då följande frågor måste belysas, besvaras
och
bemötas:
1) Stg Eng Vad har ledningsutskottet för handlingsplan för att minska stabens utgifte
r med 1.8
miljoner kronor före åtets utgång?
2) Erik Neu Vad har utbildningsutskottet för handlingsplan för att minska skolans utgifter
med
1.6 miljoner kronor före årets utgång?
3) Åke Bertils vad har Omsorgsutskottet för handlingsplan för att minska den sociala
omsorgens utgifter med 8.9 miljoner och vården med 8.8 miljoner kronor före
årets utgång?
4) Monica Olsson Kommunstyrelsen har möjlighet att styra om pengar mellan
verksamheterna så att verksamheter som kan minska sina utgifter kan hjälpa
de delar av
verksamheten som inte lyckas hålla sin budget.
—

—

—

—

Vad har kommunstyrelsen för handlingsplan för att omfördela resurser mellan
verksamheterna och därmed klara med årets budget (dvs minska utgifterna
med 23 miljoner
kronor före 3 1/12)?
5) Vilka besparingar planerar majoritetspartierna att göra 2019 för att minska
kommunens
utgifter med 10 miljoner utöver de neddragningar som respektive utskottsordfö
rande just
redovisat för att klara budgeten 2018?

Tor Tolander
Moderaterna i Nordanstig

‘f

Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

15(37)
Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

20 1 8-04-17

§ 87

Dnr 201 8-000154

Årsredovisning 2017 för Fiberstaden AB.
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa att verksamheten som bolaget har bedrivit under verk
samhetsåret varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts
inom ramen för de
kommunala befogenheterna.

Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2017 för Fiberstaden AB.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Fiberstaden AB har lämnat en årsredovisnin
g för verksamhetsåret
2017.
Bolaget visar ett positivt resultat med 2,9 mnkr.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten
som bolaget har bedrivit
under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kom
munala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt
redovisa detta för
fullmäktige.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med iaktt
agande av de kommunala
lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipern
a stimulera fortsatt
bredbandsutveckling inom Hudiksvalls och Nordanstigs kom
muner genom att
sänka etableringströskeln avseende IT-infrastruktur och bidra
till effektiv
konkurrens inom området för elektronisk kommunikati
on till förmån för enskilda
privatpersoner, näringsliv och myndigheter inom Hudiksv
alls och Nordanstigs
kommuner.
Med iakttagande av samma kommunalrättsliga principer
är ändamålet vidare att
genom effektivisering och bättre resurshållning samordna
och handha dels
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners interna IT-stöd
, dels Kommunernas
telefoni service.

Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att årsredovisningen godkänns samt att
kommunstyrelsen
fastställer att verksamheten som bolaget har bedrivit unde
r verksamhetsåret varit
f’örenlig med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de
kommunala befogenhetema.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och
finner det antaget.
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§ 88

Dnr 2018-000114

Årsredovisning 2017 för Hälsinglands
utbUdningsförbuncL
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2017 för Hälsinglands Utbildningsförbund.
Sammanfattning av ärendet
Direktionen för Hälsinglands Utbildningsförbund har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2017.
Förbundet visar ett negativt resultat med 775 tkr.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att årsredovisningen godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.

Justeraflie&sign
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§ 89

Dnr 2018-000155

Årsredovisning 2017 för Ostkustbanan 2015 AB.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmiktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2017 för Ostkustbanan 2015
AB.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB har lämnat en årsre
dovisning för
verksamhetsåret 2017.
Bolaget visar ett underskott med 104 tkr.

Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att årsredovisningen godkänns.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande
och finner det antaget.
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§ 94

Dnr 201 8-000117

Utbetalning av Partistöd 2018.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Partistödet 2018 utbetalas till samtliga partier i fullmäktige
enligt fastställt belopp:
Moderaterna
46 tkr
Centerpartiet

54 tkr

Liberalerna

30 tkr

Kristdemokratema

22 tkr

Socialdemokraterna

102 tkr

Vänsterpartiet

30 tkr

Milj öpartiet

22 tkr

Sverigedemokraterna

54 tkr

Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partist
öd.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har antagit regler för partistödet i Nordanstigs
kommun. Reglerna
gäller från och med verksamhetsåret 2015. Partistödet betalas
ut årligen i maj
månad efter beslut av fullmäktige.
Vid fördelningen av partistödet ska fullmäktige beakta endast
de partier som är
representerade i fullmäktige under verksamhetsåret. Har
ett parti flera platser utan
att alla är bemannade kan det mandatbundna partistödet minska
s i motsvarande
grad. Lyckas inte partiet bemanna någon plats kan också
grundstödet dras in.
Partierna ska årligen redovisa hur partistödet har använts.
Grundstödet är
14 000 kronor per parti och år. Mandatstödet är 8 000 kronor
per mandat i
fullmäktige och år.
Staben bedömer att samtliga 31 mandat i fullmäktige är
bemannade. Vidare har
samtliga partier lämnat in redovisningar för hur partistödet
har använts under 2017
och staben föreslår därmed att partistödet kan betalas ut för
2018.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar att partistödet 2018
utbetalas till samtliga
partier i fullmäktige enligt fastställt belopp: Moderaterna
46 tkr, Centerpartiet
54 tkr, Liberalerna 30 tkr, Kristdemokraterna 22 tkr, Sociald
emokraterna 102 tkr,
Vänsterpartiet 30 tkr, Miljöpartiet 22 tkr, Sverigedemokratem
a 54 tkr.
Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partist
öd (Fredrik Pahlbergs
tjänsteutlåtande 2018-04-06).
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Yrkanden

Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs förslag och finner det antaget.
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§ 96

Dnr 2018-000097

Avgifter för lunch och fika inom omsorgen.
Kommunstyrelsens förslag

Fullmäktige beslutar
Fastställa avgift för kaffe/te, smörgås eller frukt till 15 kronor.
Fastställa avgift för lunch till 50 kronor.

Sammanfattning av ärendet
Idag har vi olika avgifter på våra verksamheter vid köp av fika och
lunch. Detta bör
vara enhetligt och gälla både för anställda och brukare. Idag betalas
med kontanter
på vissa av verksamheterna medans andra verksamheter fakturerar.
Verksamheten
har sett över avgifterna och konstaterar att fullmäktige behöver faststä
lla lika
avgifter för alla verksamheter.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige fastställer avgift till 15
kronor för
kaffe/te, smörgås eller frukt samt fastställer avgift till 50 kronor
för lunch
(Pahlbergs och Ruthströms tjänsteutlåtande 2018-03-01.
2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige fastställer avgift
till 15 kronor för
kaffe/te, smörgås eller frukt samt fastställer avgift till 50 kronor
för lunch
(omsorgsutskottets protokoll § 27/2018).
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