NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Tisdag 18 oktober 2016 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Ordföranden informerar.

4.

Kommunchefen informerar.

5.

Information från ledningsutskottets verksamheter.

6.

Information från utbildningsutskottets verksamheter.

7.

Information från omsorgsutskottets verksamheter.

8.

Ekonomirapport.

9.

Uppföljning av Åtgärdspaketet.

10.

Skattesats 2017 för Nordanstigs kommun.

11.

Budget 2017-2020 för Nordanstigs kommun.

12.

Riktlinjer för investeringar.

13.

Upptagande av lån Nordanstigs Fjärrvärme AB.

14.

Bolagsordning LB Kiel Gnarp AB, namnbyte till
Nordanstigs Kommunfastigheter AB.

15.

Revidering av bolagsordning för Visit Hälsingland
Gästrikland.

16.

Försäljning del av fastigheten Högen 11:3 i Bergsjö.

17.

Remiss: Tematiskt tillägg för dubbelspår på
Ostkustbanan, Hudiksvalls kommun.

18.

Fördelning av tillsynsansvar enligt Lag om
sprängämnesprekursorer.

19.

Besök av KPMG: Trygghetsboende.
Helene Ersson

20.

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning,
IFO.

21.

Utredning behov av särskilt förordnad vårdnadshavare. Myu
§ 261
Utredning behov av särskilt förordnad vårdnadshavare. Myu
§ 262
Utredning behov av särskilt förordnad vårdnadshavare. Myu
§ 263
Vårdnadsöverflytt.

22.
23.
24.
25.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Thomas von Wachenfeldt (C)

26.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Margareta Lindqvist (M)

27.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Kent Hammarström (S)

28.

Sammanträdesdagar 2017.

29.

Redovisning av ej avslutade motioner.

30.

Redovisning av delegationsbeslut.

31.

Delgivningar.

32.

Information och övriga ärenden.

Kl. 10:00

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: Jan-Ola Hall (SD).

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
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 5
Information från ledningsutskottets verksamheter.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 6
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Eva Fors informerar om aktuella ärenden.
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ÄRENDE 7
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 8
Ekonomirapport.
Ekonomienheten presenterar en ekonomirapport per september 2016
för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 9
Uppföljning av Åtgärdspaketet.
Kommunstyrelsen får en uppföljande redovisning av Åtgärdspaketet.

ÄRENDE 10
Skattesats 2017 för Nordanstigs kommun.
Fullmäktige ska varje år besluta om skattesatsen för nästkommande år.

ÄRENDE 11
Budget 2017-2020 för Nordanstigs kommun.
Fullmäktige har att fastställa budget 2017-2020 samt investeringsramar
för 2017-2020.

ÄRENDE 12
Riktlinjer för investeringar.
Ekonomienheten har tagit fram ett förslag till riktlinjer för investeringar.
Nordanstigs kommun har från och med 1 januari 2016 infört ny
huvudregel för redovisning av anläggningstillgångar, K3, vilket krävs av
Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, (RKR 11:4).
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FORTS. ÄRENDE 12
Detta nya regelverk kräver nya riktlinjer för investeringar där nuvarande
regler uppdaterats och förtydligats till ovanstående rekommendation.
Förändringar gentemot tidigare regler är för att aktivera en investering
av:


inventarier ska anskaffningsvärdet överstiga ett prisbasbelopp
(2016 = 44 300 kr exklusive moms). Tidigare regel var ett halvt
prisbasbelopp. Samt lika som tidigare en varaktighet av tre år.



Komponenter i fastigheter ska anskaffningsvärdet överstiga
2,5 prisbasbelopp (2016 = 110 750 kr kr exklusive moms). Belopp
därunder redovisas som en driftkostnad över resultaträkningen.

Dessutom innehåller riktlinjerna förtydliganden hur tolkning ska göras
avseende drift kontra investering samt beskriver hur budgetering,
uppföljning och kontakter mellan kommun och förvaltare av
fastigheterna ska ske.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att anta Riktlinjer för investeringar (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2016-09-06).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta Riktlinjer för investeringar.

ÄRENDE 13
Upptagande av lån för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Nordanstigs kommun har vid årsskiftet 2016-2017 en fordran på
11 321 748,14 kronor på Nordanstigs Fjärrvärme. Den fordran som
kommunen har är reglerade genom tre reverser. Reverserna avser
bolagets övertagande av de fjärrvärmeanläggningar som fanns i
Bergsjö Närvärme KB och kommunen, tillskott av likvida medel vid
bildandet av bolaget Kf § 87/2010 samt pannbyte i anläggningen i
Strömsbruk Kf § 68/2015.
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FORTS. ÄRENDE 13
Nordanstigs Bostäder AB har en fordran på 2,3 mnkr. Fordran är
reglerad genom en revers som avser fjärrvärmebolagets övertagande
av de fjärrvärmeanläggningar som tidigare fanns i Nordanstigs
Bostäder AB.
Utifrån att Skatteverket under 2015 övervägde att inte medge
avdragsrätt för de räntekostnader som uppkommit under 2014 för
ovanstående reverser föreslås att ett lån upphandlas och placeras hos
extern långivare. Detta lån vidarebefordras därefter med reverser till
Nordanstigs Fjärrvärme AB. Därmed är räntekostnaderna avdragsgilla
för fjärrvärmebolaget. Ny revers planeras att gälla från och med
2017-01-01 till ett belopp av 11 321 748,14 kronor.
Ett administrativt påslag med 0,20 % motsvarande borgensprovision i
gällande ägardirektiv kommer att läggas på aktuell upplånad ränta.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beslutar
upphandla lån från kreditinstitut upp till 11 321 748,14 kr avseende
kommunens fordran på Nordanstigs Fjärrvärme AB. Uppdatera
kommunens fordran på Nordanstigs Fjärrvärme AB till en revers som
hänförs till del av upptagna lånet (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2016-09-05).
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till verksamheten att fortsätta bereda ärendet.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Upphandla lån från kreditinstitut upp till 11 321 748,14 kronor avseende
kommunens fordran på Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Uppdatera kommunens fordran på Nordanstigs Fjärrvärme AB till en
revers som hänförs till del av upptagna lånet.
Reservation
Håkan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet.
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ÄRENDE 14
Bolagsordning LB Kiel Gnarp AB, namnbyte till Nordanstigs
Kommunfastigheter AB.
Nordanstigs kommun löste leasingavtalet avseende Bergesta 31 mars
2016. Därmed övertog kommun LB Kiel Gnarp AB som har till föremål
för sin verksamhet att inom Nordanstigs kommun äga, förvärva,
bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter.
Staben har sammanställt bifogad bolagsordning.
Bolaget föreslås byta namn till Nordanstigs Kommunfastigheter AB.
Kommunen har upphandlat ett lån av Kommuninvest avseende
bolaget. Detta lån vidarebefordrar kommunen till bolaget genom en
revers.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beslutar
om namnbyte till Nordanstigs Kommunfastigheter AB. Anta
bolagsordning för Nordanstigs Kommunfastigheter AB. Anta upprättad
revers. Utse styrelse för Nordanstigs Kommunfastigheter AB. Utse
lekmannarevisor (er). Uppdra till firmatecknarna att underteckna
erforderliga handlingar (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2016-09-05).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Besluta om namnbyte till Nordanstigs Kommunfastigheter AB.
2. Anta bolagsordning för Nordanstigs Kommunfastigheter AB.
3. Anta upprättad revers.
4. Utse styrelse för Nordanstigs Kommunfastigheter AB.
5. Utse lekmannarevisor (er).
6. Uppdra till firmatecknarna att underteckna erforderliga handlingar.

ÄRENDE 15
Revidering av bolagsordning för Visit Hälsingland Gästrikland.
Nordanstigs kommun är delägare i bolaget Visit Hälsingland
Gästrikland tillsammans med Visit Glada Hudik AB och Visit Gävle AB.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-10-05

8 (16)

FORTS. ÄRENDE 15
Ett förslag till justering av bolagsordningen för Visit Hälsingland
Gästrikland har gemensamt utarbetats.
De punkter i bolagsordningen som föreslås ändras är § 9.6 och § 9.9
och gäller lekmannarevisorer.

ÄRENDE 16
Försäljning av del av fastigheten Högen 11:3 i Bergsjö.
Östlunds sport & hälsocenter AB har till Nordanstigs kommun framfört
sin önskan om att köpa del av den kommunägda fastigheten Högen
11:3. Arealen är ca 1500 m2.
Östlunds sport & hälsocenter AB har de senaste året satsat mycket och
nyligen byggt verksamheten. Tomas Östlund har anlitats av Svenska
Tyngdlyftningsförbundet för att hålla utbildningar för barn- och
ungdomstränare samt genomföra träningsläger för elit. Ett
internationellt företag inom branschen (Eleiko) avser använda Östlunds
sport & hälsocenter för utbildningar. Bergsjö har också blivit utsedd att
arrangera SM i tyngdlyftning 2017.
Syftet med det tänkta förvärvet är att bygga 4 mindre stugor för
övernattning i samband med arrangemang och träningsläger då det för
närvarande är brist på logi i närområdet.
GIS- och markingenjör Delshad Saleh och tf verksamhetschef Thord
Wannberg föredrar ärendet och föreslår ett tillägg till beslutet, att priset
har utformats utifrån att kommunen ser ett marknadsföringsvärde av att
verksamheten utökas.
Beslutsunderlag
Teknik & hållbarhet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att till
Thomas Östlund sälja en del av fastigheten Högen 11:3 enligt skiss
och efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen, att
godkänna upprättat köpekontrakt samt att priset fastställs till 90 kr/m²
(Mats Widofffs tjänsteutlåtande 2016-09-13).
Yrkanden
Håkan Larsson (M) yrkar bifall till Thord Wannbergs tilläggsförslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner
det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 16
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja en del av fastigheten Högen 11:3 enligt skiss till Östlunds
sport & hälsocenter AB, efter Lantmäteriverkets godkännande av
förrättningen.
2. Godkänna upprättade köpehandlingar.
3. Fastställa priset till 90 kr/m². Priset har utformats utifrån att
kommunen ser ett marknadsföringsvärde av att verksamheten
utökas.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

ÄRENDE 17
Remiss: Tematiskt tillägg för dubbelspår på Ostkustbanan,
Hudiksvalls kommun.
Nordanstigs kommun har möjlighet att yttra sig över Hudiksvalls
kommuns förslag till tematiskt tillägg för dubbelspår på Ostkustbanan.
Handlingarna finns att läsa på www.hudiksvall.se/okb
Synpunkter på förslaget kan lämnas senast 31 oktober 2016.
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till verksamheten att lämna förslag till yttrande till
kommunstyrelsens sammanträde 18 oktober 2016.

ÄRENDE 18
Fördelning av tillsynsansvar enligt Lag om
sprängämnesprekursorer.
Genom cirkulär 15:13 har Sveriges kommuner och landsting informerat
landets kommuner att de fått ett nytt tillsynsansvar.
Lagen kompletterar en EU-förordning och syftar till att minska
möjligheterna till hemtillverkning av sprängämnen. Bestämmelserna
har sin grund i EUs strategi för kampen mot terrorism och syftar till att
motverka olaglig tillverkning av sprängämnen genom att begränsa
privatpersoners tillgång till utgångsämnen för detta, så kallande
sprängämnesprekursorer.
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FORTS. ÄRENDE 18
Kommunfullmäktige behöver delegera detta tillsynsansvar till lämplig
nämnd, i detta fall Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun beslutar
att delegera tillsynsansvaret för lag (2014:799) om
sprängämnesprekursorer till Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd. Att komplettera 1 § andra stycket i taxan för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område mm. (Fredrik Pahlbergs
tjänstutlåtande 2016-09-22).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Delegera tillsynsansvaret enligt Lag om sprängämnesprekursorer
(2014:799) till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
2. Komplettera 1 § andra stycket i taxan för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område m.m.

ÄRENDE 19
Information om Trygghetsboende.
Helene Ersson, KPMG, besöker kommunstyrelsen för att informerar om
Trygghetsboende.

ÄRENDE 20
Revidering i arbets- och delegationsordningen, IFO.
Tjänsteutlåtande föreligger från socialchef David Lindqvist daterat
2016-09-05.
Förslag till ändring i § 20.15 f och g i arbets- och delegationsordningen
för kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun.
Av arbets- och delegationsordning upprättad 2013-07-01 och reviderad
2014-09-11 framgår av § 20.15 att beslut om utskrivning av
ensamkommande barn som placeras på kommunens egna hem för
vård och boende, HVB, är delegerat till ordförande i myndighetsutskott.
Vid ordförandes förhinder har vice ordförande eller ledamot som
nämnden förordnat delegation på detta beslut.
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FORTS. ÄRENDE 20
Beslut om inskrivning är enligt § 20.15 f delegerat till enhetschef/den
som förestår verksamheten.
I nuläget kan föreståndare skriva in ensamkommande barn/ungdomar
och endast ordförande i myndighetsutskott kan skriva ut.
Detta är administrativt och resursmässigt krävande vid utskrivning då
ordförande alltid måste informeras i ärendet/en utredning ska
sammanställas, ordförande ska göra bedömning om utskrivning är
lämpligt samt underteckna beslutet. Det kan ibland dra ut dagar på
tiden då barnet/den unge egentligen borde flyttat eller redan har flyttat
innan det skriftliga beslutet är klart.
Förslag till beslut:
Att myndighetsutskottet föreslår kommunstyrelsen om ändringar:
I delegationsordning § 20.15 g:
Beslut om utskrivning av ensamkommande barn som placeras på
kommunens egna hem för vård och boende eller mobila
team/stödboende delegeras till enhetschef/den som förestår
verksamheten.
I delegationsordning 20.15 f:
Beslut om inskrivning av ensamkommande barn som placeras på
kommunens egna hem för vård och boenden eller mobila
team/stödboende delegeras till enhetschef/den som förestår enheten.
Myndighetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
I delegationsordning § 20.15 g:
Beslut om utskrivning av ensamkommande barn som placeras på
kommunens egna hem för vård och boende eller mobila
team/stödboende delegeras till enhetschef/den som förestår
verksamheten.
I delegationsordning 20.15 f:
Beslut om inskrivning av ensamkommande barn som placeras på
kommunens egna hem för vård och boenden eller mobila
team/stödboende delegeras till enhetschef/den som förestår enheten.
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ÄRENDE 21
Utredning behov av särskild förordnad vårdnadshavare.
Myu § 261

ÄRENDE 22
Utredning behov av särskild förordnad vårdnadshavare.
Myu § 262

ÄRENDE 23
Utredning behov av särskild förordnad vårdnadshavare.
Myu § 263

ÄRENDE 24
Vårdnadsöverflytt gällande namn xx
Gällande:
namn xxxx
personnr.
Adress xxxx
Vårdnadshavare:
namn xxxxx
Familjehem:
namn xxxxxx
Adress xxxx
Bakgrund:
När ett barn har varit placerad i samma familjehem i tre år ska
socialnämnden överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning
av vårdnaden enligt föräldrabalken 6:8. Aktuellt barn har varit placerat i
familjehemmet sedan 2013-01-03.
Vid övervägande framkommer behov av att utreda huruvida vårdnaden
om barnet ska flyttas över till familjehemmet.
Förslag till beslut till kommunstyrelsen:
Att hos Tingsrätten i Hudiksvall ansöka om stämning enligt 6 kap 8 §
Lag (1949:381) Föräldrabalken för barnet xxxxxxxx personnr xxxxx för
att makarna xxxxx (familjehemmets namn och personnr), utses till
särskilt förordnade vårdnadshavare.
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ÄRENDE 25
Avsägelse från politiskt uppdrag, Thomas von Wachelnfeldt (C).
Thomas von Wachelfeldt (C) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Kommunstyrelsen har att välja ny ledamot i utbildningsutskottet för
återstoden av mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 26
Avsägelse från politiskt uppdrag, Margareta Lindqvist (M).
Margareta Lindqvist (M) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Kommunstyrelsen har att välja ny ersättare i omsorgsutskottet för
återstoden av mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 27
Avsägelse från politiskt uppdrag, Kent Hammarström (S).
Kent Hammarström har avsagt sig sitt politiska uppdrag som
representant i Fiskevårdsgruppen.
Kommunstyrelsen har att välja ny representant i Fiskevårdsgruppen för
återstoden av mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 28
Sammanträdesdagar 2017.
Sammanträdesdagar ska fastställas för 2017 för kommunstyrelsen och
fullmäktige.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anta följande sammanträdesdatum för kommunstyrelsen under
2017:
17 januari
14 februari
14 mars
11 april
16 maj
13 juni
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15 augusti
12 september
10 oktober
14 november
12 december
2. Uppdra till kommunstyrelsens presidium att upprätta en planering
för kommunstyrelsens verksamhetsår 2017.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande sammanträdesdatum för fullmäktige under 2017:
6 februari
6 mars
3 april
8 maj
12 juni
4 september
2 oktober
6 november
4 december
2. Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning.
3. Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2017.

ÄRENDE 29
Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda.
Verksamheten har sammanställd beredningsläget för samtliga aktuella
motioner.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.
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ÄRENDE 30
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Handläggare Monica Enros:
Fördelning av lokalt kommunalt aktivitetsstöd.
Nya tillsvidareanställda september 2016.
Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för september 2016.
Ledningsutskottets protokoll §§ 147-171/2016.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 76-86/2016.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 241-263/2016.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 31
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Inköp Gävleborg: 2016-06-02.
Samordningsförbund Gävleborg 2016-08-25-26.
MittSverige Vatten AB 2016-08-24, 2016-09-21.
Nordanstig Vatten AB: 2016-08-24.
Föreningsstämma NTA skolutveckling ek. för. 2016-05-17.
Gemensam nämnd för FoU Välfärd, hjälpmedel, RegNet och HelGe
2016-09-02.
Hälsingerådet 2016-08-17.
Övrigt
Hälsinglands utbildningsförbund: Delårsrapport 2016-08-31.
Region Gävleborg: Rapport om färdtjänst och riksfärdtjänstens
utveckling perioden februari-juni 2016.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.
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FORTS. ÄRENDE 31
Från kommunstyrelsens förra sammanträde:
Delge kommunstyrelsen vilken instans som har handlagt tillstånd till
drift av Vade kraftverk i Harmångersån.

ÄRENDE 32
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

