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KALLELSE
Datum

NORDANSTIGS
KOMMUN

-

-

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde
Tid

Tisdagen den 20 mars 2018 klockan 09:00

Plats

Kommunkontoret i Bergsjö

Kallade

Ledamöter kallas, ersättare och övriga för kännedom

Ärende
Val av justerare
Förslag: Sven-Erik Sjölund (S)
1.

Godkännande av dagordning
Dnr 2017-00035 1

2.

Ordföranden informerar.
Dnr 2018-000027

3.

Information från ledningsutskottets
verksamheter.
Dnr 20 18-000028

4.

Information från utbildningskottets
verksamheter.
Dnr 2018-000029

5.

Redovisning enligt Årshjulet för
utbildningsverksamheten.
Dnr 20 17-000374

6.

Information från omsorgsutskottets
verksamheter.
Dnr 2018-000030

Notering

NORDANSTIGS KOMMUN

Sida
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Kommunstyrelsen

7.

Verksamhetsuppföljning, kommunstyrelsen
2018.
Dnr 20 18-000036

8.

Årsredovisning 2017 för Nordanstigs kommun
Dnr 2018-000080

9.

Redovisning av Tnternkontrollrapport 2017 och
Internkontrollplan 2018
Dnr 20 18-000059

10. Ekonomirapport.
Dnr 2018-000067
11. Förslag till åtgärder budget 2018 för
utbildningsutskottet
Dnr 20 18-000038
12. Ombudgetering av investeringar 2017
Dnr 2018-000068
13. Information om ny organisation för
deltidsbrandkåren.
Dnr 20 18-000058
14. Inköp av mark i Mellanfjärden, Dvästa 5:37.
Dnr 20 18-000087
15. Försäljning av fastigheter inom
exploateringsområdet Morängsviken
Delegation att teckna avtal.
Dnr 2017-000277

-

16. Förslag till försäljning av Fröstuna gamla skola.
Dnr 2017-000436
17. Likabehandlingspolicy
Dnr 20 18-000008
18. Projekt varumärket Hälsingland
Dnr 2018-000089
19. Instruktion för kommunchef.
Dnr 20 17-000439
20. Förslag till justering av den tidigare
organisationen kommunledningskontoret.
Dnr 2018-000073

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

21. Konstarv efter Gunnar Greiber.
Dnr 20 17-000352
22. Årsredovisning 2017 för Nordanstigs Bostäder
AB.
Dnr 2018-000104
23. Årsredovisning 2017 för Nordanstigs Fastighets
AB
Dnr 2018-000105
24. Årsredovisning 2017 för Nordanstigs
Fjärrvärme AB
Dnr 2018-000106
25. Årsredovisning 2017 för Nordanstig Vatten AB.
Dnr 2018-000 107
26. Årsredovisning 2017 för MittSverige Vatten &
Avfall AB.
Dnr 2018-000108
27. Frågor från revisionen om IT-sikerhet m.m.
Dnr 2018-000110
28. Revisionsrapport Granskning av hemtjänst
Dnr 20 17-000485
29. Organisation för fiskevårdsprojektet.
Dnr 20 18-000070
30. Arvoden till funktionirer vid EU-val och
allmänna val.
Dnr 2018-000 109
31. Rekvirera 2018 års stimulansmedel för ökad
bemanning inom äldreomsorgen.
Dnr 20 18-000083
32. Sammanställning av ej verkställda beslut enligt
SoL och LSS
Dnr 20 17-000458
33. Redovisning av delegationsbeslut.
Dnr 20 18-000033
34. Delgivningar.
Dnr 2018-000034
35. Information och övriga ärenden.
Dnr 20 18-000035

Sida
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NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Om du har frågor kan du kontakta Komrnunsekreterare Eva
Engström, eva.engstrom@nordanstig.se, 0652-361 03.
Om du har förhinder kontakta din partiföretridare.
Monica Olsson
Ordförande

Sida
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Nordanstigs kommun
KS Ledningsutskott

SAM MANTRÄDESI

)LL

201 8-02-27

NOROANSTG5
KOMMUN

§ 39

Dnr 201 8-000059

Redovsn ing av Intern kontrollrapport 2017 och
Internkontrollplan 2018
KS Ledningsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna 2017 års internkontrollrapport.
2. Godkänna Internkontrollplan för 2018.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån verksamhetens genomförda kontroller har 2017 års internkontrollrapport
sammanställts. Varje verksamhet har sedan föreslagit internkontrollmoment för
2018 samt beskrivit riskerna för respektive moment.
Ledningsutskottet diskuterade delegationsbeslut som redovisas till
kommunstyrelsen och verksamheten berättade att det pågår en revidering av
delegationsredovisningen. Ett system håller på att byggas upp i Stratsys där det här
ska hanteras.
Bes 1 uts underlag
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner 2017 års
internkontrollrapport. Förvaltningen föreslår därutöver att respektive
verksamhetschefs föreslagna internkontrollmoment för 2018 godkänns.

Justerandes sign
-2
_..)
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Utdragsbestyrkande
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Nordanstigs kommun
KS Utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
SammantrdesdaIum

NODAN$TJGS

2018-02-26

KOMMUN

§ 20

Dnr 2018-000059

Redovisning av Internkontrollrapport 2017 och
nternkontroHpIan 2018
Utbildningsutskotts förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänne 2017
r
års
intemkontrollrapport. Förvaltningen föreslår därutöver att respe
ktive
verksamhetschefs föreslagna internkontrollmoment för
2018 godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån verksamhetens genomförda kontroller har 2017
års internkontrollrapport
sammanställts. Varje verksamhet har sedan föreslagit intem
kontrollmoment för
2018 samt beskrivit riskerna för respektive moment.
Beslutsunderlag
Godkänna Iriternkontrollrapporten för 2017.
Föreslå KS besluta att fastställa internkontrollför 2018
enligt förslag.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande
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Norcianstigs kommun
KS Omsorgsutskott
•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

2018-02-28

§

16

Dnr 201 8-000059

Redovisning av Internkontrollrapport 2017 och
internkontroHplan 2018
KS Omsorgsutskotts beslut

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen godkänner 2017 års
internkontrollrapport.
Förvaltningen föreslår därutöver att respektive verksamhetschefs föreslagna
internkontrollmoment för 2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet
Utifrån verksamhetens genomförda kontroller har 2017 års internkontrollrapport
sammanställts. Varje verksamhet har sedan föreslagit intemkontrollmoment för
2018 samt beskrivit riskerna för respektive moment.

lusterandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nordanstigs kommun
KS Utbildningsutskott

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-01-29

NORDANSTIGS
KOMMUN

§6

Dnr 2018-000038

Budget utbildningsutskottet
KS Utbildningsutskotts beslut
att uppdra till verksamheten att precisera icke lagstadgad verksamhet och kostnad
för den samma.
Att tacka för informationen

KS Utbildningsutskottsförslag
att kommunstyrelsen beslutar införa ett generellt anställningsstopp samt att endast
kommunstyrelsen beslutar om konsulter ska anlitas. Uppdra till verksamheten att
redovisa vem som bär ansvar när budgeten överskrids och vem som har rätt att
attestera när budgeten är slut

Sammanfattning av ärendet
Ekonomisk redovisning Yvonne Nilsson, ekonom redovisar en prognos för 20 1712-31.

Budget i balans 2018:
Handlingsplanen för Bringsta, Gnarp och Bergsjö 4-9
Strategi inför införandet av obligatorisk förskoleklass hösten 2018
Hur hanterar problemet om kommunen hamnar i en återtagandeplan
Nyanlända kontot

Yrkanden
Erik Eriksson Neu (S), yrkar att uppdra till verksamheten att precisera icke
lagstadgad verksamhet och kostnad för den samma.
Tor Tolander (M), tilläggsyrkande
Förberedelse inför åtagandeplan att uppdra till förvaltningen.
Att uppdra åt förvaltningen att precisera åtgärder som optimerar verksamheten mot
elevernas resultat utan övrig hänsyn.

Erik Eriksson Neu (S) yrkar avslag på Tor Tolanders (M) tilläggsyrkande.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att kommunstyrelsen inför ett generellt
anställningsstopp samt att endast kommunstyrelsen beslutar om konsulter ska
anlitas. Sven-Åke Eriksson vill även att verksamheten redovisar vem som bär
ansvar när budgeten överskrids och vem som har rätt att attestera när budgeten är
slut.
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Nordanstigs kommun
KS Utbildningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANSTGS
KOMMUN

2018-01-29

Tor Tolander (M) yrkar avslag på Sven-Åke Erikssons yrkande.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.

Ordförande ställer proposition på Tor Tolanders (M) tilläggsyrkande och finner det
avslaget.

Ordförande ställer proposition på Sven-Åke Eriksson (C) yrkande och finner det
antaget.
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Nordanstigs kommun
KS Ledningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTQKOLL
Sammanträdesdatum

201 8-02-27

NORDANS11GS

§ 42

Dnr 2018-000068

Ombudgetering av investeringar 2017
KS Led ningsutskotts förslag
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av investeringar 2017.
Kommunfullmäktige godkänner
Ombudgetering av följande investeringar från 2017 till 2018:
Offentliga toaletter Sörfjärden
Fullmäktigesalen Bergsjö
Industriområdet Knoget
Totalt

300
150
1100
1 550

tkr
tkr
tkr
tkr

Sam manfattning av ärendet
Investeringarna för 2017 redovisas i två dokument, ett där de investeringar som är
färdigställda slutredovisas, ett där förvaltningen begär att de investeringa som ännu
inte är färdigställda ska ombudgeteras till 2018.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige godkänner ombudgetering av följande investeringar från 2017
till 2018:
Offentliga toaletter Sörfjärden

300 tkr

Fullmäktigesalen Bergsjö

150 tkr

Industriområdet Knoget

1100 tkr

Totalt

1 550 tkr

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen av investeringar 2017.

Justerandes sign
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Norcianstigs kommun
KS Ledningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

•
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Sammantradesdatum

2018-02-27

NOP.DANSTIGS
KOMMUN

• 7
§32

Dnr2OlS

00087

Inköp av mark i Mellanfjärden genom
fastighetsreglering Dvästa 5:37
KS Ledningsutskotts förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Förvärva 4620 kvm genom fastighetsreglering av del av Dvästa 5:37 under
avstyckning i Jättendals församling, Nordanstigs kommun.
2. Godkänna köpekontraktet
3. Anslå 207 900 kr till förvärvet
4. Finansiering sker från investeringsbudget.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen gav dåvarande Kommunledningskontoret (KLK) 2011-04-11 i
uppdrag att genomföra en förprojektering och kostnadsberäkning av förlängning av
kustvägen i första hand sträckan Mellanfjärden Lönnånger samt föreslå
finansiering av genomförandet. 1 uppdraget ingick även en förstudie av sträckan
Lönnånger Morängsviken Stocka. Sträckan Mellanfjärden- Lönnånger har
aktualiserats men återförvisades pga att kostnaden för samfäflighetsdelägare
bedömdes för hög i förhållande till nyttan.
—

—

—

Kustvägsförlängningen finns inarbetad i gällande översiktsplan och är i högsta grad
aktuell som en för kommunen viktig utvecklingsfråga. 1 syfte att inom rimlig
framtida tillskapa en kustväg enl ovan föreslås att markreserv för ändamålet
påbörjas. Mark i del av LIS område enl bifogade kartor är nu möjlig att förvärva.
Vägkorridoren som nu föreslås inköpas är 12 m bred och c:a 385 m lång. Aktuellt
markområde är en del av fastställd LIS område därav priset.
Beslutsunderlag
Förvärva 4620 kvm genom fastighetsreglering av del av Dvästa 5:37 under
avstyckning i Jättendals församling, Nordanstigs kommun.
Godkänna köpekontraktet, Anslå 207 900 kr till förvärvet, Finansiering sker från
investeringsbudget.
Yrka n den
Stig Eng (C) och Monica Olsson (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Monicas yrkande och finner det antaget.

Justerandes sign

utdragsbestyrkande

Nordanstigs kommun
KS Ledningsutskott

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

201 8-02-27

NORDANSTIGS
KOMMUN

§ 31

Försäljning av fastigheter inom exploateringsområdet
Morängsviken- Delegation att teckna avtal.
KS Ledningsutskotts förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Uppdra till kommunstyrelsen att påbörja försäljning av exploateringsområdet
Morängsviken.
2. Ge kommunstyrelsen rätt att teckna avtal om fastighetsförsäljning inom
exploateringsområdet. Rätten begränsas till exploateringsområdets fastigheter.
KS Ledningsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut delegera rätten att teckna avtal
om fastighetsförsälj ning inom exploateringsområdet till verksamhetschef för
samhällsutveckling & kommunikation. Delegationen begränsas till
exploateringsområdets fastigheter.
Sammanfattning av ärendet
Kommunsekreterare Eva Engström föredrog ärendet och föreslår att
komrriunfullmäktige beslutar
1. Uppdra till kommunstyrelsen att påbörja försäljning av exploateringsområdet
Morängsviken.
2. Ge kommunstyrelsen rätt att teckna avtal om fastighetsförsäljning inom
exploateringsområdet. Rätten begränsas till exploateringsområdets fastigheter.
Kommunsekreterare Eva Engström föreslår
Kommunstyrelsen beslutar
Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut delegera rätten att teckna avtal
om fastighetsförsäljning inom exploateringsområdet till verksamhetschef för
samhällsutveckling & kommunikation. Delegationen begränsas till
exploateringsområdets fastigheter.
Exploateringsområdet Morängsviken är klart för att under våren! försommaren
påbörja faktisk försäljning av fastigheterna. Då samtliga fastighetsförsäljningar ska
beslutas av kommunfullmäktige föreslås att detta utförs för hela området och att
slutföra försäljning och rätt att teckna avtal delegeras till en tjänsteman. Rätten att
teckna avtal begränsas till att exploateringskalkylen ger ett rimligt netto.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att försäljning av
exploateringsområdet Morängsviken påbörjas, att rätt att teckna avtal om

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Nordanstigs kommun
KS Ledningsutskott

SAMMANTRÅDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

201 8-02-27

NORDANSTIGS
KOMMUN

Fortsättning

§ 31

fastighetsköp inom exploateringsområdet delegeras till verksamhetschef för
samhällsutveckling & kommunikation samt att rätt till delegation begränsas till
exploateringsområdets fastigheter.
Yrkanden

Stig Eng (C) yrkar bifall till Eva Engströms förslag.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.

Justerandes sign
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Nordanstigs kommun
KS Ledningsutskott

SAM MANTRÄD ES PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-27

NOROANSTIGS
KOMMUN

§ 40

Dnr 2017-000436

Förslag till försäljning av Fröstuna gamla skola.
KS Ledningsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till mäklare att försälja fastighet Jättendals Annexhemman 1:2, Fröstuna
skola.
Reservation
Sandra Bjelkelöv (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Förvaltningens förslag efter utredning är att lägga ut fastighet, Jättendals
Annexhemman 1:2, Fröstuna skola till försäljning hos mäklare. Byggnaderna är på
totalt ca 2000 kvm. Tomtareal är 11 747 kvm. Byggnadens värde bör inte vara
utgångspunkt för ett försäljningspris, förvaltningen anser att nuvarande årskostnader
och eventuella arbetstillfällen som kan skapas efter en försäljning bör ligga till
grund för ett accepterat försäljningspris.
Bes 1 uts underlag
Förvaltningen föreslår att kommunen ger uppdrag till mäklare att försälja fastighet
Jättendals Annexhemman 1:2, Fröstuna skola.
Yrkanden
Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar avslag på verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs yrkanden och finner
verksamhetens förslag intaget.

[kierandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nordanstigs kommun
KS Ledningsutskott

7(27)
Sammantrådesdatum

2018-02-27

NORDANSTIGS
KOMMUN

§ 30

Dnr 201 8-000008

Likabehandlingspolicy
KS Ledningsutskotts förslag
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna förslaget till Likabehandlingspolicy.
Sammanfattning av ärendet
Syftet med likabehandlingspolicyn är att beskriva hur Nordanstigs kommun ska
arbeta systematiskt för att skapa lika rättigheter och möjligheter för medborgare,
medarbetare, elever, brukare, besökare samt samarbets- och avtalspartners.
Den syftar också till att skapa en samlad struktur kring förvaltningsuppdragets
omfattning.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige godkänner förslaget till
Likahehandlingspolicy.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Nordanstigs kommun
KS Ledningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-27

NORDANSTIGS
KOMMUN

§ 29

Dnr 201

Projekt varumärket Hälsingland
KS Ledningsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Att delta i “Platsvarumärkesprocess Hälsingland” under förutsättning att regionen
medfinansierar med 500 tkr.
2. Samt att kommunens delfinansiering om 40 000 kr finansieras genom
kommunstyrelsens förfogandemedel.
Sammanfattning av ärendet
Hälsingland är ett varumärke som behöver förstärkas. Kommunerna har därför enats
om att genomföra ett förstärkningsarbete av varumärket som benämns
“Platsvarumärkesprocess Hälsingland” Detta ärende innefattar beslut om att delta i
samt finansiering av projektet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontoret föreslår kommunstyrelsen besluta om att delta i
“Platsvarumärkesprocess Hälsingland” saint att kommunens delfinansiering om
40 000 kr finansieras genom kommunstyrelsens förfogandemedel.

Jusierandes sign
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Nordanstigs kommun
KS Ledningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum

201 8-02-27

NORDANSTIGS
KOMMUN

§ 44

Dnr 201 7-000439

Instruktion för kommunchef.
KS Ledningsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till instruktion för kommunchefen i Nordanstigs kommun att gälla från
1januari 2018.
Reservation
Håkan Larsson (M) deltog inte i beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Ny kommunallag gäller från 1januari 2018.
1 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.
1 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.
(KL7 kap 1-2 §).
Kommunstyrelsens presidium har utarbetat ett förslag till instruktion och föreslår att
kommunstyrelsen antar förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till instruktion för kommunchefen i Nordanstigs kommun att gälla från
1januari 2018.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner sitt yrkande antaget.

Justerandes sign
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Nordanstigs kommun
KS Ledningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

201 802-27

NORDANSTIGS
KOMMUN

Dnr 201 8-000073

§ 43

Förslag till justering av den tidigare organisationen
gällande kommunledningskontoret.
KS Ledningsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Flytta 440 tkr, varav intäktsbudget är 1176 tkr samt kostnadsbudget 736 tkr från
Teknik och hållharhet till Samhällsutveckling och kommunikation.
Från
Ansvar
22
22
22
22
22
22
Teknik och

Slag
Enhet
3011
8410
46
8410
73
8410
36
0390
463
0392
463
0391
Hållbarhet

Till
Belopp, kr
Ansvar
Slag
Enhet
112
3011
2210
1076000
112
46
2210
438000
112
73
2210
38000
112
36
2210
100000
112
463
0115
50000
112
463
2210
210000
Samhällszttveckling och kommunikation

Sammanfattning av ärendet
Medel behöver flyttas om i 2018 års driftbudget.
Efter hudgetarbetet fattades beslut rörande Samhällsutveckling och kommunikation.
Med anledning av detta behöver medel flyttas till Samhällsutveckling och
kommunikation.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar flytta 440 tkr, varav
intäktsbudget är 1176 tkr samt kostnadsbudget 736 tkr från Teknik och hållharhet
till Samhällsutveckling och kommunikation.
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Nordanstigs kommun
KS Ledningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samn,anträdesdatum

201 8-02-27

NORDANSTIGS
KOMMUN

§ 33

1

Dnr 201 7-000352

Konstarv efter Gunnar Greiber.
KS Ledningsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar
-Inventering och urval ur donationen genomföres enligt tidigare plan, redovisning
sker senast 20180601

-250 verk väljs ut som representativ samling ur Gunnar Greibers donation
-100 verk erbjuds museer i geografisk närhet till Nordanstig som gåva.
-300 verk säljes under kommande 15 åren, inkomna medel tillföres fonden.
-Kvarvarande verk arkiveras
-Bildad fond föreslås vara aktiv under kommande 15 åren enligt särskilt regelverk.
-Utställning “Här är Gunnar” med kringaktiviteter anordnas under en månad f.o.ni.
september 2018.
-Inledande finansiering 250 tkr tas ur donationens medel
-Uppdra till Samhälisbyggnad & Kommunikation att till nästa Ledningsutskott söka
medfinansiering till planerad utställning med kringaktiviteter
Sammanfattning av ärendet
Vid information i rubricerat ärende från förarbete av Jöran Österman och i dialog
med verksamhetschef Hans-Ake Oxelhöjd och tf verksamhetschef Thord Wannberg
utarbetades ett förslag till fortsatt hantering:
Det stora antalet verk ;1105 st innebär att det uppskattningsvis kommer att behövas
en c:a tre månaders inventerings och urvalsarbete. Detta arbete skall vara klart före
1juni.
Sakkunnig Jöran Östermans bedömning av samlingen är att Kommunen skall infoga
ca 200-250 verk i sin kommunala konstsamling, fortfarande med inventarienummer
intakt. Urvalet skall utgöra en representativ samling av hela donationen och förslag
på urval utföres av Järan Österman i samband med inventeringen.
Nordanstigs kommun, erbjuder museer i omgivningen (Hälsinglands Museum,
Länsmuseet Gävle, Sundsvalls Museum) c.a 100 verk som gåva.
Ett antal av övriga verk bör säljas under kommande 15 åren förslagsvis 15-20 verk
per år. Inkomsterna från försäljningen går oavkortat till Gunnar Greibers fond för
kommunens konstnärliga verksamhet.
Övriga c:a 400 verk arkiveras under särskilda direktiv. Samtliga verk har sitt
inventarienummer bl.a. för framtida forskning.
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Fortsättning § 33

Utställningen Här är Gunnar’ På många sätt är det unikt att en konstnär donerar
en stor samling av sitt livsverk till en liten landsortskommun med tillhörande medel
om ca 1,2 miljoner kr.
-

Vårt förslag är att denna donation skall uppmärksammas stort i kommunen och
komma kommuninvånarna till godo genom en stor utställning av Greibers konst på
flera platser i kommunen i lämpliga lokaler. Utställningen bör pågå under en månad
med start i september.
1 samband med utställningen kan de första stipendierna från fonden utdelas. En
trycksak hör produceras. En viktig del av utställningen skall vara riktade visningar
för skolbarn och andra grupper. Lärare bör få en lärarhandledning och information
under vårterminens slut.
1 samband med utställningen kan det vara lämpligt att göra kringarrangemang med
olika öppna föreläsningar kring konst och Gunnar Greibers måleri.
Genom utställningen, utdelandet av stipendier, föreläsningar, visningar för skolor
osv kommer Gunnar Greibers donation att märkas och uppmärksammas.
På en fysisk utställning kan det också vara möjligt med försäljning med undantag av
kommunens eget urval. Det kan också vara ett tillfälle att kommunala arbetsplatser
får välja ett antal verk som kan placeras i respektive lokal.
Planerna för en större utställningsproduktion bör sättas igång snarast. Vi tror
möjligheterna att få samarbetspartners till utställningen är goda, t ex med
näringslivet, regionen etc.
Den av fullmäktige bildade “Gunnar Greibers stipendiefond” föreslås av utredaren
avsättas till främjande av konsten och det konstnärliga arbetet inom Nordanstigs
Kommun enligt Else Nyströms testamente.
Beslutsunderlag

Samhällsbyggnad och kommunikation föreslår att
-Inventering och urval ur donationen genomföres enligt tidigare plan, redovisning
sker senast 20180601
-250 verk väljs ut som representativ samling ur Gunnar Greibers donation
-100 verk erbjuds museer i geografisk närhet till Nordanstig som gåva
-300 verk säljes under kommande 15 åren, inkomna medel tillföres fonden.
-Kvarvarande verk arkiveras
-Bildad fond föreslås vara aktiv under kommande 15 åren enligt särskilt regelverk.
-Utställning “Här är Gunnar” med kringaktiviteter anordnas under en månad f.o.m.
september 2018.
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Fortsättning

33

-Inledande finansiering 250 tkr tas ur donationens medel
-Uppdras till Samhälisbyggnad & Kommunikation att till nästa Ledningsutskott
söka medfinansiering till planerad utställning med kringaktiviteter
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§ 17

Dnr 201 7-000485’

Svar till revisionen på granskning av hemtjänst
KS Omsorgsutskotts beslut
Ha innehållet i KPMG:s granskningsrapport som en diskussionspunkt på nästa
omsorgsutskott då verksamhetschefen för vård och omsorg är närvarande.
Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen antar nedan förslag till svar på revisionens granskning av
hemtjänst.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen uppdrog under vintern 2017 till KPMG att granska hemtjänsten i
kommunen. Granskningen syftade till att bedöma om ledning och styrning av
hemtjänsten är effektiv och med tillräcklig intern kontroll.
Förvaltningen har lämnat förslag till svar avseende de rekommendationer och
förslag som lyfts fram i granskningsrapporten.
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§ 35

Dnr 2018-000070

Organisation för fiskevårdsprojektet.
KS Ledningsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Att kommunens fiskevårdsarbete ska bedrivas i projektform med en styrgrupp,
projektgrupp och referensgrupp, och samtidigt beslutar att var och en av dessa
grupper ska fylla den funktion, och bestå av de namngivna föreningar och
organisationer, som anges i bilagan Fiskevårdsprojektets organisation.
Sammanfattning av ärendet
För att förbättra förvaltningen möjligheter att nå de mål som sätts av den politiskt
valda styrgruppen och göra det lättare att följa upp hur sådana mål uppfylls inom
ramen för kommunens fiskevårdsarbete föreslås att arbetet bedrivs på ett mer
organiserat sätt
Genom att arbeta i den föreslagiia projektformen, med tydligare beslutsvägar och ett
mer strukturerat arbete, väntas transparensen öka och möjligheten för intresserad
allmänhet att följa kommunens fiskevårdsarbete förbättras.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunens
fiskevårdsarbete ska bedrivas i projektform med en styrgrupp, projektgrupp och
referensgrupp, och samtidigt beslutar att var och en av dessa grupper ska fylla den
funktion, och bestå av de namngivna personer, som anges i bifogad bilaga.
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§
Arvoden till funktionärer vid EU-val och allmänna val.
Kommunfullmäktige behöver fastställa arvoden till funktionärer vid
EU-valen och vid de allmänna valen.
Tidigare har arvodena fastställts inför respektive valår. Förlaget är nu

att dessa arvoden ska följa övriga förtroendevaldas arvoden och
beräknas utifrån riksdagsmannaarvodet som för 2018 är 65 400 kronor.
Valnämndens förslag
Fullmäktige beslutar
Arvoden till funktionärer vid EU-valen och vid de allmänna valen ska
beräknas utifrån riksdagsmannaarvodet.
Följande beräkningsgrunder fastställs:

EU-valet

Alim. valet

Vallokaler öppna 12-13 timmar
Ordförande
0,037%
2018
2420kr

0,042%
2747kr

Vice ordförande
2018

0,032 %
2093kr

0,037 %
2420kr

Övriga ledamöter
2018

0,027 %
1766kr

0,032 %
2093kr

Extra medhjälpare
2018

0,0018 %
11 8kr/timme

-

Röstningslokaler öppna 6 timmar
Ledamöter
0,021 %
2018
1373kr

0,021 %
1373kr

Röstningslokaler öppna 4 timmar
Ledamöter
0,016 %
2018
1046kr

0,016 %
1046kr

Röstningslokaler öppna 2 timmar (institutionsröstning)
Ledamöter
0,010 %
2018
654kr
-
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§
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Dnr 201 8-000083

Rekvirera 2018 års stimulansmedel för ökad bemanni4
inom äldreomsorgen.
1
KS Omsorgsutskotts beslut
Förslag till beslut:

Kommunstyrelsen beslutar
Att rekvirera den summa som är tilldelad Nordanstigs kommun för ökad bemanning
inom äldreomsorgen för 2018
Sammanfattning av ärendet
Riksdagen har för budgetår 2018 beslutat om anslag och bemyndiganden om
ekonomiska åtaganden. Ett av regeringens beslut är stimulansbidrag inom
äldreområdet. Detta ska disponeras av socialstyrelsen (ap.5). Socialstyrelsen ska ta
fram en fördelningsnyckel för 2018 års stimulansmedel baserad på samma modell
som gällde för 2016. Enligt fördelningsnyckeln kan Nordanstigs kommun rekvirera
2479381kr.
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§

15

Dnr 201 7-000458

Icke verkställda beslut enligt SoL och LSS
KS Omsorgsutskotts beslut
Tackar man nej till en plats på ett Särskilt boende (Säbo) ska regelverket följas och
en ny biståndsbedömning ska göras.
Förslag till beslut:
Kommunfullmäktige beslutar
Att godkänna redovisningen av icke verkställda beslut för vård och omsorg kvartal
4, 2017
Sammanfattning av ärendet
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är
kommunen skyldig att rapportera till kommunfullmäktige när gynnande beslut
enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med gynnande beslut aves
ett beslut om en beviljad insats.
Av de icke verkställda besluten för kvartal 4, 2017 är det fem erbjudanden om
Särskilt boende där man tackat nej.
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