NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Tisdag 23 januari 2018 kl. 09:00.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Ordföranden informerar.

4.

Information från ledningsutskottets verksamheter.

5.

Information från utbildningsutskottets verksamheter.

6.

Information från omsorgsutskottets verksamheter.

7.

Verksamhetsuppföljning.

8.

Ansökan om projekt Scandinavian Xperience.

9.

Ansökan om oförändrad checkkredit 2018 för Nordanstig
Vatten AB.

10.

Begäran om utökad budget 2018,
Överförmyndarnämnden Mitt.

11.

Bidrag till stormskadad vågbrytare i Stocka.

12.

Riktlinjer för Bostads- och lokalförsörjning i Nordanstigs
kommun.

13.

Markbyte genom fastighetsreglering mellan Nordanstigs
kommun och Nordanstigs Bostäder AB, Högen 11:13 i
Bergsjö.

14.

Utökad investeringsbudget 2018 -2019 för fiberutbyggnad
i Hassela, Stocka och Gnarp.

15.

Begäran om godkännande av köp av bolag.

16.

Instruktion för kommunchef.

17.

Flytt av elever i åk 6 till Arthur Engberskolan.

18.

Arbetsordning för ungdomsfullmäktige.

19.

Rutiner för skolpliktsbevakning.

20.

Avveckling av Mobila teamet/ Stödboende.

21.

Tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning.

22.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Michael Löfdahl (M).

23.

Delgivningar.

24.

Redovisning av delegationsbeslut.

25.

Information och övriga ärenden.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Monica Olsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sigbritt Persson (S).

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extra ärenden.

ÄRENDE 3
Ordföranden informerar.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) informerar om
aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Information från ledningsutskottets verksamheter.
Ordförande Stig Eng (C) informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 5
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Ordförande Erik Eriksson Neu (S) informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 6
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Ordförande Åke Bertils (S) informerar om aktuella ärenden.
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ÄRENDE 7
Verksamhetsuppföljning.
Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under
kommunstyrelsen.

ÄRENDE 8
Ansökan om projekt Scandinavian Xperience.
Ärendet var i kommunstyrelsen 2017-10-10 och då beslutades det att
kommunen skulle avstå från att delta i projektet, men nu har
förutsättningarna ändrats. Efter kommunstyrelsen så har det varit en
överläggning med Hudiksvall. Den befintliga personalen på
Näringslivskontoret som idag jobbar med liknande frågor ska jobba
med projektet.
Det finns ett stort intresse för det här projektet i regionen.
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att ta fram underlag när det gäller finansiering
för projektet.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Att kommunen deltar i projekt Scandinavian Xperience.

ÄRENDE 9
Ansökan om oförändrad checkkredit 2018 för Nordanstig
Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB ansöker om fortsatt checkkredit inom
Nordanstigs kommuns koncernkonto på 15,0 mnkr.
För att kunna hantera det likvida flödet under 2018 bör checkkrediten
på internkontot hos Nordanstigs kommun bibehållas på 15,0 mnkr.
Checkkrediten ska användas till de variationer som förekommer i inoch utbetalningar.
Enligt styrelsebeslut 2017-11-02, §41, ansöker Nordanstig Vatten AB
om att bibehålla befintlig checkkredit på 15,0 mnkr.
Enligt fullmäktigebeslut 2009-05-11 skall checkkrediten omvärderas
varje år.
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FORTS. ÄRENDE 9

Beslutsunderlag
Fortsätta Nordanstig Vatten AB,s checkkredit på totalt 15,0 mnkr under
2018 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto. (Fredrik Pahlberg och
Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2017-11-29)
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar
Fortsätta Nordanstig Vatten AB,s checkkredit på totalt 15,0 mnkr under
2018 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto.

ÄRENDE 10
Begäran om utökad budget 2018 för Överförmyndarnämnden Mitt.
Överförmyndarkontoret föreslår att Överförmyndarnämnden Mitt
beslutar att hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner anhålla
om att förstärka Överförmyndarnämndens budgetram 2018 med 3,5
mkr för att under 2018 nå en bra, effektiv och rättssäker verksamhet.
Utifrån fördelningsnyckeln av Överförmyndarnämnden Mitts kostnader
innebär den begärda budgetförstärkningen 2018 för Sundsvalls
kommun 2 589 tkr, Timrå kommun 460 tkr, Nordanstig 248 tkr och
Ånge 248 tkr
Varje nämnd i Sundsvall tar årligen fram en mål- och resursplan för
sina verksamhetsområden, innehållande budget och politisk
viljeinriktning.
Mål och resursplan för Överförmyndarnämnden Mitt ska fastställas
senast sista november för inlämnande till koncernstaben i Sundsvalls
kommun.
I Avtal om samverkan i gemensam nämnd framgår att
Överförmyndarnämndens budget ska presenteras för samtliga
samverkande kommuner senast den 31 oktober varje år med undantag
för valår.
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FORTS. ÄRENDE 10
Överförmyndarnämnden Mitt har under 2017 anhållit från samtliga
samverkande kommuner i en budgetförstärkning för att komma tillrätta
med sin verksamhet. Kommunstyrelsen i Sundsvall har under 2017
bistått nämnden med ekonomiska resurser som en del av
åtgärdsplanen som upprättades 2016.
Under 2018 finns det fortsatt ett behov av budgetförstärkning för att
nämnden ska kunna fullfölja arbetet med att nå en bra, effektiv och
rättssäker verksamhet.
Vidare ska det ekonomiska stöd som Kommunstyrelsen i Sundsvalls
kommun bistått nämnden med 2017 påföras nämndens budget 2018.
Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun har beslutat 2017-10-16 att
Överförmyndarnämnden Mitts begäran om extra resurser för planerat
utvecklingsarbete ska behandlas när det finns en handlingsplan.
Överförmyndarkontoret vill uppmärksamma Överförmyndarnämnden
Mitt att budgeten för 2018 gäller under förutsättning att samtliga
samverkans kommuner beslutar om budgetförstärkningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna
Överförmyndarnämnden Mitts begäran om budgetförstärkning för 2018
om 3,5 mnkr. Nordanstigs kommuns andel uppgår till totalt 248 tkr
enligt fördelningsnyckel. Finansiering sker inom 2018 års budgetram
för Överförmyndarnämnden Mitt. (Fredrik Pahlberg och Björn Hylenius
tjänsteutlåtande 2017-11-16)
Ledningsutskottets förslag
fullmäktige beslutar
1. Godkänna Överförmyndarnämnden Mitts begäran om
budgetförstärkning för 2018 om 3,5 mnkr.
2. Nordanstigs kommuns andel uppgår till totalt 248 tkr enligt
fördelningsnyckel.
3. Finansiering sker inom 2018 års budgetram för
Överförmyndarnämnden Mitt.
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ÄRENDE 11
Bidrag till stormskadad vågbrytare i Stocka.
Natten mellan 22 och 23 november uppstod skador på piren vid
inloppet till Stocka hamn. Piren/vågbrytaren är av hög ålder och under
senaste åren aktualiseras för upprustning. Medel har ännu inte beviljats
för upprustningen trots samfällighetsföreningens ansträngningar.
För att inte skadan skall förvärras skall akuta åtgärder vidtas och
avslutas i början av 2018.
Beslutsunderlag
Att bevilja Rönnskärs samfällighetsförening bidrag med 100 000 kr som
stöd till akuta förstärkningsåtgärder på piren/vågbrytaren efter
stormskadan. Finansieringen sker med 25 000 kr ur kommunstyrelsens
spontankassa 2017 och resterande 75 000 kr ur KS förfogandemedel
2018. (Tord Wannbergs tjänsteutlåtande 2017-11-23)
Ledningsutskottets beslut
1. Att bevilja Rönnskärs samfällighetsförening bidrag med 25 000
kr som stöd till akuta förstärkningsåtgärder på piren/vågbrytaren
efter stormskadan.
2. Finansieringen sker ur kommunstyrelsens spontankassa 2017.
3. Uppdra till förvaltningen att ansöka om medel hos MSB,
länsstyrelsen, fiskeriverket och fastighetsverket.
Ledningsutskottet förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja att resterande finansieringen sker med 75 000 kr ur
kommunstyrelsens förfogandemedel 2018.

ÄRENDE 12
Riktlinjer för Bostads- och lokalförsörjningsplan i Nordanstigs
kommun.
WSP har på uppdrag av Nordanstigs kommun sammanhållit arbetet
med att utarbeta en lokal- och bostadsförsörjningsplan. Arbetet har
bedrivits tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter
från samtliga verksamheter och Nordanstigs bostäder. Arbetsmöten
har också hållits med politikerna.
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FORTS. ÄRENDE 12
Bostadsförsörjningslagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 säger
att alla kommuner måste ha en aktualiserad plan när det gäller riktlinjer
för bostadsförsörjning. Dessa ska antas av kommunfullmäktige varje
mandatperiod.
Planen har varit på samråd med Länsstyrelsen och våra
grannkommuner i Hudiksvall och Sundsvall. Förslaget har fått svar av
Länsstyrelsen där vissa förbättringar föreslagits. Dessa har tagits
hänsyn till och arbetats in i planen.
Ledningsutskottet diskuterade Bostads- och lokalförsörjningsplanen
och kom fram till redaktionella ändringar.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget till riktlinjer
för bostads- och lokalförsörjning i Nordanstigs kommun. (Fredrik
Pahlberg och Tord Wannbergs tjänsteutlåtande 2017-11-29)
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslaget till riktlinjer för bostads- och lokalförsörjning i
Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 13
Markbyte genom fastighetsreglering mellan Nordanstigs kommun
och Nordanstigs Bostäder AB, Högen 11:13 i Bergsjö.
Nordanstigs Kommun fick 2017-05-17 erbjudande från Nordanstigs
Bostäder AB (NBAB) att köpa obebyggd mark. Erbjuden mark att köpa
framgår av bilaga ”Obebyggd mark” Förhandlingar har förts varvid
NBAB erbjöds fastigheten Högen 11:13 i byte. En opartisk värdering är
genomförd varefter hänsyn togs till kommande driftkostnader.
Nordanstigs Bostäder erhåller sexhundra tusen kronor (600 tkr) i
ersättning.
Styrelsen för NBAB har vid ett antal styrelsemöten diskuterat frågan om
den obebyggda marken som bolaget äger. NBAB:s revisorer har
framfört åsikten att obebyggd mark bör i någon form övergå till
kommun eftersom kommunen är skyldig att ha markreserv för framtida
utveckling. NBAB:s styrelse beslöt att erbjuda Nordanstigs Kommun att
köpa den obebyggda marken bolaget äger.
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FORTS. ÄRENDE 13
Beslutsunderlag
Samhällsutveckling & Kommunikation förslår att kommunfullmäktige
godkänner ”Överenskommelse om fastighetsreglering ”mellan
Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs Kommun.
Bevilja Nordanstigs bostäder AB sexhundra tusen kronor (600 tkr) i
ersättning
Finansiering sker ur investeringsbudget. (Fredrik Pahlberg och Tord
Wannbergs tjänsteutlåtande 2017-11-23)
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna ”Överenskommelse om fastighetsreglering ”mellan

Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs Kommun.
2. Bevilja Nordanstigs Bostäder AB sexhundra tusen kronor (600
tkr) i ersättning
3. Finansiering sker ur investeringsbudget.

ÄRENDE 14
Utökad investeringsbudget 2018-2019 för fiberutbyggnad i
Hassela, Stocka och Gnarp.
Verksamhetschef EvaLinda Grensman föredrog ärendet.
Ett möte med bredbandsgruppen och Fiberstaden 171214 har skett där
den här frågan har diskuterats. Ledningsutskottet diskuterade
fiberutbyggnaden och förslag på utbyggnadsplan för 2018-2019.
Ledningsutskottets beslut
Anta utbyggnadsplanen för fiberutbygganden 2018-2019.
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FORTS. ÄRENDE 14
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Öka investeringsbudgeten för fiberutbyggnaden 2018 med
23 mnkr.
2. Öka investeringsbudgeten för fiberutbyggnaden 2019 med
24 mnkr.

ÄRENDE 15
Begäran om godkännande av köp av bolag.
Nordanstigs Bostäder AB är eventuellt intresserade av att köpa
fastigheten Östanå 3:50 i Ilsbo. Då fastigheten ligger i ett separat
bolag, Ilsbobolaget AB, vill köparen sälja hela bolaget.
I Nordanstigs Bostäders ägardirektiv finns inskrivet att vid köp av aktier
i andra bolag ska fullmäktige ges möjlighet att ta ställning innan beslut
fattas av bolaget.

ÄRENDE 16
Instruktioner för kommunchef.
Ny kommunallag gäller från 1 januari 2018.
I den nya lagen regleras att kommunstyrelsen ska utse en direktör.
Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara
chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta
att direktören ska ha en annan benämning.
I Nordanstigs kommun är benämningen kommunchef.
Vidare ska kommunstyrelsen, i en instruktion, ska fastställa hur
kommunchefen ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen
ska även fastställa kommunchefens övriga uppgifter.
(KL 7 kap 1-2 §).
Kommunstyrelsens presidium har utarbetat ett förslag till instruktion
och föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget.
Yrkande
Monica Olsson (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
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FORTS. ÄRENDE 16
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottet diskuterade en del revideringar av förslaget för
instruktioner för Kommunchef och hittade två stycken som ska ändras:


Fastställa en ledningsorganisation för förvaltningens och
verksamheternas chefer men även samråda med verkställande
direktörerna i kommunens bolag.



Rollfördelning mellan kommunchef och kommunstyrelsens
ordförande. Kommunchefen representerar kommunen vid
externa kontakter på tjänstemannanivå eller annan som den
utser, och kommunstyrelsens ordförande sköter motsvarande
kontakter på politisk nivå eller annan som den utser.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar Anta förslag till instruktion för
kommunchefen i Nordanstigs kommun att gälla från 1 januari 2018.
(Monica Olsson och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-11-02)
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta det reviderade förslaget till instruktion för kommunchefen i
Nordanstigs kommun att gälla från 1 januari 2018.

ÄRENDE 17
Flytt av elever i åk 6 till Arthur Engbergskolan.
Utbildningsutskottet behandlar ärendet vid sitt sammanträde
22 januari 2018.

ÄRENDE 18
Arbetsordning för ungdomsfullmäktige.
Utbildningsutskottet behandlar ärendet vid sitt sammanträde
22 januari 2018.
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ÄRENDE 19
Rutiner för skolpliktsbevakning.
Genomgång av förslagna rutiner.
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Antar de förslagna rutinerna.

ÄRENDE 20
Avveckling av Mobila teamet/Stödboende.
Mobila Teamet/Stödboendet har i dagsläget 9 ungdomar inskrivna i
verksamheten. I oktober hade man 11 ungdomar. Under Maj 2018
kommer 2 ungdomar att fylla 21 år, under juni 1 ungdom och under
hösten fyller ytterligare 1 ungdom 21 år.
Det innebär att efter juni kommer Mobila Teamet/Stödboendet endast
ha 6 ungdomar inskrivna i verksamheten.
För att verksamheten skall kunna klara sina kostnader behövs 9
ungdomar vara inskrivna i verksamheten. Verksamheten har 3
heltidsanställda.
Beslutsunderlag
Att Kommunstyrelsen ger i uppdrag till förvaltningen att avveckla
Mobila Teamet/Stödboendet (Tjänsteutlåtande skrivet av socialchef
Kristina Berglund daterat
2017-11-22).
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Att uppdra till förvaltningen att avveckla Mobila Teamet/Stödboendet.
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ÄRENDE 21
Tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning.
Utifrån den nya lagstiftningen som träder i kraft från 20180101 gällande
utskrivningsklar patient från slutenvård till ordinär bostad har
Nordanstigs kommun startat upp projekt "trygg hemgång".
Detta startade 20171101. I och med detta har nya beslutsformer tagits
fram. De nya besluten är "utredande hemtjänst dag/kväll/natt/helg".
I dessa beslut ingår de som biståndshandläggare redan idag har
delegation på att fatta beslut om. För att tydliggöra att
biståndshandläggare har delegation på detta ges förslag på tillägg till
nuvarande delegation.
Beslutsunderlag
Att göra tillägg i delegationsordningen enligt följande:


Beslut enligt SoL(Socialtjänstlagen) kp 4 § 1 om utredande hjälp
i hemmet dag Delegat Biståndshandläggare



Beslut enligt SoL kp 4 § 1 om utredande hjälp i hemmet kväll
Delegat Biståndshandläggare



Beslut enligt SoL kp 4 § 1 om utredande hjälp i hemmet natt
Delegat Biståndshandläggare



Beslut enligt SoL kp 4 § 1 om utredande hjälp i hemmet helg
Delegat Biståndshandläggare



Beslut enligt SoL Kap 4 § 1 om tillfällig hjälp i hemmet
Enhetschef

Tjänsteutlåtande skrivet av verksamhetschef Malin Rutström daterat
2017-12-08.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Att anta ovanstående punkter på tillägg i delegationsordningen.
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ÄRENDE 22
Avsägelse från politiskt uppdrag, Michael Löfdahl (M).
Michael Löfdahl (M) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Kommunstyrelsen har att godkänna Michael Löfdahls avsägelse samt
välja ny ledamot i BRÅ- och Folkhälsorådet, ny ledamot i Kulturrådet
samt ny ersättare i Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg.
Valen avser återstoden av mandatperioden 2015-2018.
Yrkanden
Tor Tolander (M) föreslår Saga Tolander (M) som ny ledamot i
Kulturrådet samt föreslår att övriga val sker på kommunstyrelsens
nästa sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna Michael Löfdahls (M) avsägelse.
2. Välja Saga Tolander (M) som ny ledamot i Kulturrådet. Valet avser
återstoden av mandatperioden 2015-2018.
3. Val av ny ledamot i BRÅ- och Folkhälsorådet och ny ersättare i
Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg behandlas på
kommunstyrelsens nästa sammanträde.

ÄRENDE 23
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
MittSverige Vatten & Avfall 2017-11-01.
Nordanstig Vatten AB 2017-11-02.
Samordningsförbund Gävleborg 2017-11-24, 2017-12-12.
Överförmyndarnämnden Mitt 2017-11-06.
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FORTS. ÄRENDE 23
Övrigt
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Yttrande över den
parlamentariska översynen av samhällsbyggnadsområdet.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 24
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S):
Gallring av webbsända fullmäktigesammanträden.
Justering av datum för nya förfrågningsunderlaget för LOV i Hemtjänst.
Kommunchef Fredrik Pahlberg:
Tjänsteförrättande Vård- och omsorgschef under semester.
Handläggare Monica Enros:
Bidrag till ledarutbildning 2017.
Ledningsutskottets protokoll §§ 246-268/2017.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 143-152/2017.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 120-133/2017.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 25
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

