KALLELSE
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1(3)

Datum

2018-05-11

NOROANSTIGS
KOMMUN

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde
Tid

Tisdagen den 22 maj 2018 klockan 09:00

Plats

Kommunkontoret i Bergsjö

Kallade

Ledamöter kallas, ersättare och övriga för kännedom

Ärende

Val avjusterare.
Förslag: Stig Eng (C)
1.

Godkännande av dagordning.
Dnr 2017-00035 1

2.

Ordföranden informerar.
Dnr 20 18-000027

3.

Information från ledningsutskottets
verksamheter.
Dnr 2018-000028

4.

Information från utbildningsutskottets
verksamheter.
Dnr 2018-000029

5.

Information från omsorgsutskottets
verksamheter.
Dnr 2018-000030

6.

Verksamhetsuppföljning.
Dnr 2018-000036

7.

Ekonomirapport.
Dnr 2018-000067

Notering

NORDANSTIGS KOMMUN

Sida

2(3)

Kommunstyrelsen

Ärende
8.

Uppföljning av investeringar 2018.
Dnr 20 18-000143

9.

Budget 20 19-2022 för Nordanstigs kommun.
Dnr 2018-000145

Notering

10. Politisk organisation 2019-2022.
Dnr 2018-000193
11. Arvodesreglemente för förtroendevalda i
Nordanstigs kommun.
Dnr 2018-000 194
12. Ansökan om projektmedel, § 37-medel år 2018,
för länsövergripande verksamhet.
Dnr 20 18-000074
13. Revidering av förfrågningsunderlag för
utförande av hemtjänst enligt LOV.
Dnr 2017-00036 1
14. Synpunkter från Mitt Liv.
Dnr 2018-000 187
15. Information från Försäkringskassan.
Dnr 20 18-000058
16. GDPR-ombud för Nordanstigs kommun.
Dnr 20 18-000156
17. Årsredovisning 2017 för Hälsingerådet.
Dnr 2018-000197
18. Årsredovisning 2017 för Inköp Gävleborg.
Dnr 2018-000198
19. Årsredovisning 2017 för kommunstyrelsens
fonder.
Dnr 2018-000 164
20. Redovisning regional samverkansövning
X-Stream 2017.
Dnr 2018-000151
21. Gävleborgs kommuner och Älvkarleby kommun
i samverkan.
Dnr 2018-000007
22.

Stocka kraftverk, Forsa övre och nedre
kraftverk.
Dnr 2018-000190

Kl. 13:30

NORDANSTIGS KOMMUN

Sida

Kommunstyrelsen

3(3)

Ärende

Notering

23. Avsägelse från politiska uppdrag. Helena
Andersson (-).
Dnr 2018-000170
24. Fyllnadsval i Kulturrådet efter Michael Löfdahl
(M).
Dnr 20 18-000032
25. Redovisning av öppna ärenden i
kommunstyrelsen och fullmäktige.
Dnr 20 18-000192
26. Redovisning av öppna motioner.
Dnr 2018-000191
27. Redovisning av delegationsbeslut.
Dnr 20 18-000033
28. Delgivningar.
Dnr 20 18-000034
29. Information om ny lag för bostadsanpassning.
Dnr 2018-000092
30. Information om kommunens vägbelysning.
Dnr 20 18-000093
31. Information och övriga ärenden.
Dnr 20 18-000035

Om du har frågor kan du kontakta Kommunsekreterare Eva
Engström, eva.engstrom@nordanstig.se, 0652-36 1 03.
Om du har förhinder kontakta din partiföreträdare.
Monica Olsson
Ordförande

Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
manträdedatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

01 8-04-24

to
§ 66

Dnr 201 8-000143

Uppföljning av investeringar 2018
Ledningsutskottets beslut
Godkänner omhudgetering av följande investeringar 2018.
Till: Omhyggnation på Hagängsgården enligt Kf

§ 77/2018

5 832 1kr

Från: l3rcdband

-5 832 1kr

Bredbandsinvcstcringen ska inte minskas med ovanstående belopp utan ska flyttas i
tid. Uppdrag ges att göra denna omarhetning i arbetet med invcsteringsbudget 2019
2022

—

Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner prognosen för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Uppföljning av investeringarna för 201 8 redovisas i dokumentet “Investeringar
2018, uppföljning mars”. Där finns även förslaget till flyttning med.
Beskrivning av ärendet
Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om ombyggnation på
Hagängsgården föreslår ekonomienheten att följande flytt görs 2018:
Till:
Ombyggnation på Hagängsgården enligt Kf § 77/2018

5 832 1kr

Från:
Bredhand

-5 832 1kr

Bredhandsinvesteringen ska inte minskas med ovanstående belopp utan ska flyttas i
tid. Uppdrag ges att göra denna omarbetning i arbetet med investeringsbudget 2019
2022. Investeringen bör om möjligt tas in 2019 och 2020.

—

Bes 1 uts underlag
Kommunstyrelsen godkänner prognosen för 2018.
Ledningsutskottet godkänner ombudgetering av följande investeringar 2018.
Till: Omhyggnation på Hagängsgården enligt Kf § 77/2018
5 832 tkr
Från: Bredhand
-5 832 tkr
Bredbandsinvesteringen ska inte minskas med ovanstående belopp utan ska flyttas i
tid. Uppdrag ges att göra denna omarbetning i arbetet med investeringshudget 2019
2022.

—

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

10(26)

Sammanträdesdatum
NORDANSTIGS
KOMMUN

2018-04-24

-lo
§

67

Dnr2018-000145

Budget 2019-2022
Ledningsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar

1. Anta att skattesatsen är oförändrad.
2. Anta att beräkningsgrunden för 2019 2022 års skatteintäkier och generella
staisbidrag grundas på följande invånarantal
—

1 november 2018

9 478 personer

1 november 2019

9 464 personer

1 november 2020

9 447 personer

1 november 2021

9 427 personer.

3. Anta att heräkningsgrunden för 2019— 2022 års finansiella mål avseende
resultatet ska vara oförändrad procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och
kommunal fastighetsavgift vartdera året 2019 2022.
—

4. Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 541 493 tkr i nettokostnader inklusive
löneökning för år 2019.
Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 551 937 tkr i nettokostnader inklusive
löneökning för år 2020.
Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 561 111 tkr i nettokostnader inklusive
löneökning för år 2021.
Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 572 603 tkr i nettokostnader inklusive
löneökn ing för år 2022.
5. Anta investeringsutrymme för 2019
2019

38000tkr

2020

20 000 tkr

2021

20000 tkr

2022

20 000 tkr.

—

2022

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har i “Mål och budget 2018— 2021” beslutat om
planeringsförutsättningar. Ekonomikontoret föreslår att grunden för 2019 2022 års
hudgetarhete utgår ifrån flerårsplanen med uppdaterade siffror avseende
skatteintäkter och gemensamma kostnader och intäkter. Resultatet föreslås också
följa samma beslut.
—

andes sign

7
(c

Utdragsbestyrkande

(__r_)
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

201 8-04-24

Fortsättning

§ 67

Bes 1 uts underlag
Anta att skattesatsen är oförändrad.
Anta att beräkningsgrunden för 2019 2022 års skatteintäkter och generella
statsbidrag grundas på följande invånarantal
—

1 november 2018

9 478 personer

1 november 2019

9 464 personer

1 november 2020

9 447 personer

1 november 2021

9 427 personer.

Anta att beräkningsgrunden för 2019 2022 års finansiella mål avseende resultatet
ska vara oförändrad 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal
fastighetsavgift vartdera året 2019 2022.
—

—

Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 541 493 tkr i nettokostnader inklusive
löneökning för år 2019.
Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 551 37 tkr i nettokostnad
er inklusive
löncökning för år 2020.
Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 561 111 tkr i nettokostnader inklusive
löneökning för år 2021.
Tilldela kommunstyrcisen resurstilldelning 572 603 tkr i nettokostnader inklusive
löneökn ing för år 2022.
Anta investerings utrymme för 2019

Justerandes sign

2019

38000tkr

2020

20 000 tkr

2021

20 000 tkr

2022

20 000 tkr.

—

2022

utdragsbestyrkande
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•

Kommunstyrelsens administration
Marianne Unborg
0652-361 52
marianne.unborgnordanstig.se
.

NORDANSTIGS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLATANDE

1(1)

Datum

Referens

2018-05-09

KS 107106

0RDANSTIG9 KOM ]
Kommunst,rei.

Kommunstyrelsen
ij

Nr. h kort
Dnr

Komplettering Mål och budget 2019 2022
-

Förslag till beslut
Med anledning av bättre skatteprognos än tidigare ändra
resurstilldelningen 2019 —2022 enligt följande:
Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 544 539 tkr i
nettokostnader inklusive löneökning för år 2019.
Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 555 035 tkr i
nettokostnader inidusive löneökning för år 2020.
Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 564 736 tkr i
nettokostnader inklusive löneökning för år 2021.
Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 576 785 tkr i
nettokostnader inklusive löneökning för år 2022.

Sammanfattning av ärendet
Senaste skatteprognosen är bättre än tidigare. Därför finns möjlighet
att öka resurstilldelningen motsvarande f?irbättringen för respektive
år.

Fredrik Pahiberg
Kommunchef

Beslutet ska skickas till
Ekononiikontoret

Marianne Unborg
Ekonom

05—11

•
NORDANSTIGS
KOMMUN

Kommunstyrelsens administration
Staben
Eva Engström
0652-361 03
eva.engstrom @ nordanstig.se

f

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(2)

Datum

Referens

2018-05-11

KS 107130

NORDANST! s(.MMjN

,f

Kommunyrin

2018 —05— 11
rh

ko/C?-/_

Demokratiberedningens förslag till politiskt
organisation 201 9-2022.

Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
1. Anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen att
gälla från mandatperioden 2019-2022.
2.

Avsluta Sociala myndighetsnämnden och överföra uppdraget till
kommunstyrelsen att gälla från mandatperioden 20 19-2022.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktigeberedningen för Demokrati har haft uppdraget att se över
den politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda inför
kommande mandatperiod.
Ett studiebesök har genomförts i Tierps kommun som har en
liknande organisation med kommunstyrelse och utskott.
Studiebesöket har följts upp med dialog via länk vid ett av
beredningens sammanträden.
Sammantaget går förslaget ut på att fortsätta organisationen med en
komrnunstyrelse som enda nämnd och utskott under
komrnunstyrelsen för de olika verksamheterna. Den sociala
myndighetsnämnden läggs ner och dess uppdrag överförs tillbaka till
kommunstyrelsen där det fördelas på två utskott.

Beskrivning av ärendet
Fullmäktigeberedningen för Demokrati har kommit fram till följande
organisation och arbetssätt:
Behålla organisationen med en nämnd
13 ledamöter och 26 ersättare.

—

kommunstyrelsen, med

Förutom ordförande och vice ordförande tillsätts även en 2:e vice
ordförande.
Kommunstyrelsen kommer att arbeta med fyra utskott under sig.
•

Utbildningsutskott 5+5 med myndighetsutövning för personer i
åldern 0-20 år.

•

Omsorgsutskott 5+5 med myndighetsutövning för personer i
åldern 21 år och äldre.

•

Ledningsutskott 5+5 utan budget- och personaluppdrag.

•

Budget- och personalutskott med 4 ledamöter (KSO och
utskottens ordföranden). Hanterar även frågor som rör flera
utskott. Ska även fungera som politisk ledningsgrupp.

Nordanstigs kommun

2018-05-11

KS

Icke tjänstgörande ersättare har närvarorätt i samtliga utskott förutom
vid myndighetsutövning.
Kommunstyrelsen behöver vara tydligare när de ger utskotten
utredningsuppdrag. Uppdragen behöver även vara tidsatta.
Sociala myndighetsnämnden tas bort. Uppdraget överförs till
kommunstyrelsen som fördelar uppdraget på två utskott.
Ett kommunalråd på 100 %.
Utskottsordförandena för utbildningsutskottet, omsorgsutskottet och
ledningsutskottet arvoderas på 40 % tjänst. Samtliga
utskottsordföranden ska vara ledamöter i kommunstyrelsen.
En oppositionsföreträdare på 20 % tjänst.
Partistödet
Grundstödet förslås vara oförändrat 14 tkr per år.
Mandatstödet föreslås höjas från 8 tkr till 10 tkr per mandat och år.
Fullmäktige föreslås mer aktivt arbeta med fullmäktigeberedningar.
Större ärenden ska kunna läggas på en fullmäktigeberedning och
vara tidsatta med ett tydligt uppdrag genom en projekt- eller
uppdragsplan.
Konimunstyrelsens råd. Ingen sammanslagning mellan Handikappoch pensionärsrådet men arbeta för större samordning. Reglerna för
råden kommer att ses över. Råden ska fortsätta ligga direkt under
komrnunstyrelsen. Politisk närvaro 3+2. Föreningen Ungdomsrådet
kan ha annat politiskt stöd.
Ks och Kf presidier kommer att utarbeta förslag till instruktioner för
kommunstyrelsens och utskottens ordföranden, samt för
oppositionsföreträdaren.

Bilagor
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen

L
Fredrik Pahlberg
Kommunchef

Eva Engström
Kommun sekreterare

2(2)

Kommunstyrelsens administration
Staben
Eva Engström
NORDANSTIGS
KOMMUN

TJÄNSTEUTLÅTANDE

1(1)
Referens

3’-”,

eva.engstrom@nordanstig.se

8-04-27

KS 1 06870

NSTIGS KOMMUN
1 Kommunstyrelsen

Fullmäktige

Förslag till justerade arvoden för förtroendevalda.

Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i
Nordanstigs kommun att gälla från 1 januari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktigeberedningen för demokrati har under 2017 och 2018
arbetat med den politiska organisationen och arvodet för
förtroendevalda inför nästa mandatperiod.
De största justeringarna i förslaget är arvodet för ordföranden i
kommunstyrelsens utskott som alla föreslås bli arvoderade
motsvarande 40 % av en tjänst. Vidare har det tillkommit arvode för
en 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, för vice ordföranden i
byggnadsnämnden och en höjning av arvodet för
oppositionsföreträdaren och ordföranden i revisionen. Partistödet per
mandat har höjts.

Fullmäktige har tidigare beslutat om ersättning till uppdragstagare
vid de allmänna valen och vid EU-valen, vilket har lagts in i
dokumentet.
1 övrigt har dokumentet justerats utifrån demokratiberedningens
förslag till politisk organisation och även justerats enligt ändringar i
gällande lagstiftning.

Bilagor
Förslag till Arvodesreglemente för förtroendevalda

Fredrik Pahlberg
Kornmunchef

Beslutet ska skickas till
Löneenheten

Eva Engström

Eva Engström
Kommunsekreterare

/

Nordanstigs kommun
Ornsorgsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

/

NORDANSTIGS

§

0-0425

38

Ansökan om projektrnede)

Dnr 201 8-000074

§

37 förord ningen

Ornsorcjsutskottets förs!ecj
Kommunstyrelsen beslutar
att ge ±\riietsmarl:nads- och Il yktingenheten i uppd
rag att hus 1 dinsstytclsen
söka pmjktindl Pii iinivcr ipatale crksa
tnhet 20 8-2019.

Seionfetnng v iiciot
1nsstyrc1serna Fördelar medel Iii kuninmu mier
eller kommunal Förbund enligt
§ 37 i ersiittnimNmordnhmmcn (2010:1122). Imisstyrelserna Fr lömun
a medel
För att skapa beredskap och mnullagni ngskapac
i tel OLI1 för att utveckla
samverkan mellan kommuner och mellan la ‘mm
uner och andra organ i syfte
att underlötta etableri ngen 1 sanihö11t.
Lönsstyrelsema har $0 miljoner kronor att Förd
ela nationellt u
der 20 8.
9
Lönssyrelsen Gti\’leborg kan FörJela 2 360 000
ronor av deSa.

B es! uts under! a g
Verksamheten föresitir kommunstyrelsen
att ge Arbetsmarknads— och [lyktingenheten
i uppdrag att hos Lönsstyrelscn
söka projektmedel för lönsövergripande verksamh
et 2018-201 9. (Kristina
Berglund och Bente Sanciströms ljttnsteutltand
e 2018-04-04)

Just&acdes smgn

UidragsbesPjrksnde

10(14)

Nordanstigs kommun
Omsorgsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

•

Sammanträdesdatum

NOkDANSTIGS
K0FIMUN

8-03-28

§ 28

Dnr 2017-000361

Frågor angående hemtjänst enligt LOV
Omsorgsutskottets beslut
att efter revidering överlämnas förfrågningsunderlaget till kommunstyrelsen i april.

Omsorgsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
att datumet när förfrågningsunderlaget ska börja gälla skjuts upp.
att de frågor som inkommit direktbehandlas av kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har beslutat att anta ett reviderat förfrågningsunderlag (Ffu)
gällande LOV (Lagen om valfrihet) för hjälp i hemmet enligt SoL
(Socialtjänstlagen), (KS § 218/2017).
Kommunstyrelsen beslutade att förfrågningsunderlaget skulle gälla från och med
2018-01-01. Med anledning av fel vid konfigureringen samt att upphandlingen av
larm mottagningen inte var klar flyttades datumet för förfrågningsunderlaget fram
till att gälla från och med 2018-04-01.
Då utförarna av hemtjänst enligt LOV anser att det föreligger oklarheter i det
reviderade förfrågningsunderlaget begärde man att få en genomgång av
förfrågningsunderlaget med ansvariga i kommunen. Man hade ett möte 180326 då
man gick igenom förfrågningsunderlaget. Utifrån detta kommer en del justeringar
att göras.
En av utförama har även inkommit med nedskrivna frågor ställda till
Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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r
NORDANSTTGS

Vård och omsorg
Malm Rutström
0652-361 28
malin.rutstrom @ nordanstg.se

KOMMUN

TJÄNSTLUTLÅTANDE

1(1)

Datum

Relerena

2018-04-03

KS 106367

Kommunstyrelsen

/Ik
M
9
MUN

L 2018-64_03
Revidering av förfrågningsunderlag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna det reviderade förfrågningsunderlaget som ska börja gälla
från 2018-07-01.

Sammanfattning av ärendet
Det reviderade förfrågningsunderlaget antogs av kommunstyrelsen
2017-10-10 § 218, men en del text som skulle vara borttagen hade
följt med och en del text uppfattades som svårtolkad så därför har
förfrågningsunderlaget reviderats.
Frågan om ersättning för trygghetslarm och momskompensation
utreds fortfarande.

Bilagor
Reviderat förfrågningsunderlaget

Fredrik Pahlberg
Kommunchef

Beslutet ska skickas till
Vård och omsorg

Privata utförare av LOV

Malm Rutström
Verksamhetschef

____
___________
_____
______
_

•
NORDANS11GS

Kommunstyrelsens administration
Björn Hylenius
0652-361 63
bjorn.hylenius@nordanstig.se

TJÄNSTEUTLÅTANDE
Datum

1(2)
Referens

2018-05-11
Kommun rlfl

Kommunstyrelsen

2018 05— 1
N,h.kort/2 ?/3’/
-

Dnr

Momskompensation privata utförare av hemtjänst

Förslag till beslut
att momskompensation ska utgå till privata utförare av
hemtj änst.
att ersättningsnivån ska motsvara utförarnas faktiska kostnad
för moms.
att revidera förfrågningsunderlaget stycke 4.16 gällande
mervärdesskatt med tillägg enligt ovan.
Sammanfattning av ärendet
Hjälp i hemmet i form av hemtjänst som ges i enlighet med
socialtjänstlagen är undantagen skatteplikt. Detta eftersom det
är att betrakta som social omsorg enligt 3 kap. 4
Mervärdesskattelagen. Utförarna ska således fakturera
Nordanstigs kommun för utförda insatser exklusive moms.
1) För servicetjänster (t.ex. städning och annan liknande
service) gäller “full” moms, 25 %. Det här är den vanliga och
grundläggande regeln när det gäller momslagstiftningen.
2) Tjänster som omfattar social omsorg (omvårdnad) är helt
momsfria. Detta benämns som “icke skattepliktig verksamhet”.
Om en kund har både service och omvårdnad och den
övervägande delen är omvårdnad, så räknas kunden tillhöra
den här gruppen.
Företaget som har avtal med kommunen enligt punkt 2) ska
enligt mervärdesskattereglerna inte debitera moms på det pris
som kommunen betalar, då det är fråga om produktion av icke
skattepliktig verksamhet. Företaget får däremot betala moms på
de varor, bilkostnader o.dyl. som behövs för att kunna
tillhandahålla tjänsten.

Nordanstigs kommun

2018-05-11

KS

För kommunens del så får man “lyfta den momsen i något
som kallas kommunkontosystemet.
Av det skälet bör en extem utförare kompenseras för den del
som kommunen kan “lyfta’ momsen. Detta för att företaget ska
få samma ekonomiska förutsättningar som kommunen har.
Beräkningen av momskompensationen ska utgå från den
faktiska momskostnad som företaget har för dessa
kringkostnader för att utföra tjänster enligt punkt 2).

Beskrivning av ärendet
“[Skriv text här]”
Bilagor

“[Ange bilagor här]”

Fredrik Pahiberg
Kommunchef

Beslutet ska skickas till

Ekonomienheten, Vård- och omsorgschef

Malm Ruthström
Vård- och omsorgschef

2(2)

/

Nordansfigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORDANSTIGS
KOMMUN

§ 68

Dnr 2018-000164

Årsredovisning 2017 för kommunstyrelsens fonder.
Ledningsutskottets beslut
Redovisa på kommunstyrelsen hur avkastningen och uppföljningen varit på
respektive fond under 2017.
Ledningsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna sammanställningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-Olof
Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för år 2017.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har upprättat en sammanställning för Per och Anna Sundins
stipendiefond, Per-Olof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond.
Beslutsunderlag
Ekonomienlieten föreslår att kommunfullmäktige godkänner sammanställningarna
för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-Olof Schönströms Minnesfond och
Nordanstigs Näringslivsfond för år 2017.
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Dnr 2018-000151

Rapport om krisövn ingen X-Stream
Ledningsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna rapporten om krisävning X-Stream
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Fredrik Pahiberg föredrog ärendet.
Den 6 december 2017 genomfördes den största regionala samverkansövningen i
länet sedan 2010. Cirka 500 personer i kommuner, räddningstjänst, polis, försvaret,
m II aktörer övades i att hantera en samhälisstörning med stora konsekvenser.
Nordanstig kommun deltog i övningen som leddes av Länsstyrelsen i Gävleborgs
län.
Samverkanövningens syfte var att höja krisledningsförmågan i hela regionen och
genomfördes som en simuleringsövning med motspel under realistiska
förhållanden. Scenariot var extremt höga ilöden i vattendragen i Härjedalen och
Gävleborgs län samt fara för dammhaveri’ i Lossen, den största kraflverksdammen
i Ljusnan. Om den skulle haverera skulle konsekvenserna vara omfattande, och
Nordanstigs kommun skulle indirekt påverkas.
1 ett planeringsskede sattes gemensamma samt aktörsspecifika mål för övningen
och efterhand höjdes förmågan genom utbildningar etc. På övningsdagen var
därmed de flesta relativt förberedda för sin uppgift.
Länsstyrelsen har i uppgift att utvärdera övningen som helhet och skriva en rapport
för detta. Rapporten är i skrivande stund ej klar.

Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner rapporten
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04-24

Dnr 2018-000007

Information och övriga ärenden

hiecl

Ledningsutskottets beslut
1
J
2z
Förfrågan från Hälsingerådet om intresseförfrågan om att gå in i en gemensam
kommunförening i Gävleborg.

s

/s

Monica Olsson ska meddela att Nordanstigs kommun svarar Ja på intresseförfrågan.
Regionala Kulturpianen
Den är utskickad på remiss och ansökan om förlängd svarstid ska begäras så att
ärendet kan tas upp på ledningsutskottets sammanträde 29 maj. Kulturrådet ska
även få ta del av den.
Fiskevårdsproektet.
Formell överlämning till nästa styrelsemöte. Uppdra till någon att ta kontakt med
näringslivsdepartementet angående att ansöka om bidrag för fiskevårdsprojektet.
Information om Broschyr Sevärdheter i Nordanstigs och kustleden
Uppdra till Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd för att skriva nya avtal med
Nordanstigs naturskyddsförening.

Sammanfattning av ärendet
På ledningsutskottet sammanträde 180529 så kommer det klockan 13-17 vara
workshop med PWC angående bolagstyrning.
Förfrågan från Hälsingerådet om intresseförfrågan om att gå in i en gemensam
kommunförening i Gävleborg.
Svar ska lämnas senast 180430.
Regionala Kulturpianen.
Hans-Åke Oxelhöjd verksamhetschef. Den är utskickad på remiss och ansökan om
förlängd svarstid ska begäras så att ärendet kan tas upp på ledningsutskottets
sammanträde 29 maj. Kulturrådet ska även få ta del av den.
Diskussion om LOV (lagen om valfrihet)
Håkan Larsson (M) tog upp ärendet och ledningsutskottet diskuterade om Loven.
Höga vattenflöden i kommunen
Håkan Larsson (M) tog upp ärendet.
Rapport från BIB (befäl i beredsakp) 1 Gnarpsån verkar vattenflödet minska.
1 Harmångerån har inte vattenflödet nått sin kulmen ännu, fram emot helgen 27-30
april kommer det strömma 70 kubik per sekund. 1 Andersfors uppstod problem
under dagen då de var problem med att få upp dammiuckorna, men där hjälpte
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Dnr 2018-000190

Stocka kraftverk, Forsa övre och nedre kraftverk.
Ledningsutskottets beslut
Kommunstyrelsen beslutar att lämna ett uppdrag till Nordanstigs fjärrvärme att
uppta förhandlingar med Orsa besparings skog om inköp av kraftverken efter
Harmångersån, Forsa övre och nedre och Stocka.
Sammanfattning av ärendet
Per Månsson från PWC informerade via telefon om bedömningen om
värdeutlåtandet i kraftverken i övre och nedre Forsa 5:11 och Stocka kraftverk 1:49
som NAI Svefa gjort. Värderingen syftar till att bedöma värdcringsohjektens
marknadsvärde och ska användas inför eventuellt inköp. Värdetidspunkten för
värderingen är april 2017.
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neterens

:11
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NSTIGSKOPMUN

instyrelsen
infullmäktige

1

Kommunstrelsen

1

2018—05—11

Redovisning av öppna ärenden i kommunstyrelsen
och fullmäktige.
Förslag till beslut
Godkänna redovisningen

Sammanfattning av ärendet
Staben har sammanställt de ärenden som beslutats i
kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige och som inte är
avslutade.
Sammanställningen innehåller de beslut som fattats från denna
mandatperiods början till och med 2017-12-3 1.
Bilagor

Öppna ärenden i fullmäktige
Öppna ärenden i kommunstyrelsen

Fredrik Pahiberg
Kornmunchef

Eva Engström
Kommunsekreterare
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Kommunstyrelsens administration
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Eva Engström
0652-361 03
eva.engstrom @ nordanstig.se
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Datum

Aeferens

2018-05-11

KS 107122
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rnnfullmäktige

Kommunstyreisen

‘7

2018 —05— 11
kort

—
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Redovisning av ej avslutade motioner.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att
fullmäktiges presidium två gånger per år ska redovisa de motioner
som inte är fardigberedda.
Verksamheten har sammanställt berednirigsläget för samtliga
aktuella motioner.
Bilagor
Sammanställning

Fredrik Pahlberg
Kommunchef

Beslutet ska skickas till
Eva Engström

Eva Engström
Kommunsekreterare

