NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Tisdag 15 augusti 2017 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.

Redovisning enligt årscykeln för Utbildning.

7.

Information från omsorgsutskottets verksamheter.

8.

Ekonomirapport.

9.

Uppföljning av uppdrag för en budget i balans.

10.

Medfinansiering av Bergsjö IF:s konstgräsplan.

11.

Finansiering av nytt tak, Gällsta IK.

12.

Finansiering Nordanstigsgalan.

13.

Överföring av Vattenkraft till Nordanstigs Fjärrvärme.

14.

Omprövning av beviljat projektbidrag 2014, Bergsjö
Hassela Rödakorskrets.

15.

Riktlinjer för läsplattor för förtroendevalda.

16.

Uppföljning av kommunens miljömål.

17.

Förslag att kontraktera ett Jourfamiljehem.

18.

Motion om ny budget och redovisningsprincip.

19.

Motion om investering i klimatomställning.

20.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Natrix Öjemark (C).

21.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Tina Torstensson (L).

22.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Lisbeth
Lagerborg (L).

23.

Val av kommunens ombud, Inera AB.

24.

Redovisning av delegationsbeslut.

25.

Information och övriga ärenden.

26.

Verksamhetsbesök: Sörfjärden.

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: Tor Tolander (M).

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
Redovisning enligt årscykeln för Utbildning.
Utbildningschef Eva Fors redovisar enligt årscykeln för
Utbildningsverksamheten.
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ÄRENDE 7
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Ordförande Åke Bertils (S) informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 8
Ekonomirapport.
Ekonomienheten presenterar en ekonomirapport per juni 2017 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 9
Uppföljning av uppdrag för en budget i balans.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt förra sammanträde att uppdra till
verksamheten att till nästa sammanträde presentera förslag till åtgärder
för att få budget 2017 i balans.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt förra sammanträde att uppdra till
kommunchef Fredrik Pahlberg att till nästa sammanträde presentera
beslutsförslag med ekonomiska effekter som kommunstyrelsen kan ta
ställning till för att få budget 2017 i balans.
Kommunchef Fredrik Pahlberg lämnar följande rapport om arbetet:
Vård och omsorg – stänga E-huset på Hagängsgården ger 1 mnkr.
Besparingar inom bemanningen ger 1,2 mnkr.
Stimulansbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen ger
2,5 mnkr.
Hemtjänsten 250 tkr.
Social omsorg
Ingen nattvak på Ängbo ger 100 tkr.
Stimulansbidrag för ökad bemanning inom IFO ger 400 tkr.
Skolan
Ingen justeringspott för förskola, grundskola och fritidshem samt
begränsa möjligheten till extra stöd för barn i behov, ger 3,2 mnkr.
Totalt ger det en besparing på 8,6 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till utskotten att lämna förslag på
möjligheter till åtgärder för att sänka verksamhetens kostnader
(kommunstyrelsens protokoll § 129/2017).
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FORTS. ÄRENDE 9
Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar fortsätta
arbetet med att succesivt effektivisera hemtjänsten enligt befintlig plan.
Kommunen bistår marknaden med att snarast påbörja byggande av
trygghetsboende. Rusta upp och bygga ut Sörgården så att kommunen
efter omställningar i egen regi har cirka 80 platser särskilt boende
(omsorgsutskottets protokoll § 80/2017).

ÄRENDE 10
Medfinansiering av Bergsjö IF:s konstgräsplan.
Bergsjö IF söker en medfinansiering på 2 000 tkr från Nordanstigs
kommun för en investering på totalt 10 257 tkr inkl. moms för en
konstgräsplan, tre 100-meters löparbanor och en hoppgrop samt
tillhörande kringutrustning. Allmänna Arvsfonden är den största
finansiären av projektet och har beviljat 5 865 tkr.
Bergsjö IF vill anlägga en konstgräsplan för att kunna utöka sin
verksamhet och för att förbättra möjligheten att träna och spela fotboll
under den kalla årstiden. Investeringen beräknas till 10 257 tkr inkl.
moms. I den ingår även tre 100-meters löparbanor efter ena långsidan
en hoppgrop på en kortsida samt kringutrustning som stängsel,
belysning, målburar etc.
Föreningen har under lång tid planerat detta projekt och har redan
beviljats medel från flera fonder och finansiärer. Från Allmänna
Arvsfonden har de exempelvis fått 5 865 tkr. Totalt finns
medfinansieringsbeslut på drygt 7 800 tkr. Landsbygdsprogrammet har
indikerat ett positivt förhandsbesked, under förutsättning att kommunen
är delaktig.
Bergsjö IF vänder sig nu till Nordanstigs kommun för att kunna uppnå
den finansiering som behövs för att starta projektet.
Miljöaspekt måste tas i beaktning för dränering, och Nordanstigs
kommuns miljömål.
Beslutsunderlag
Näringslivsenheten föreslår att Nordanstigs kommun anslår
2 000 tkr i medfinansiering till Bergsjö IF: s konstgräs-projekt på
Trimavallen. (Fredrik Pahlberg och Tord Wannbergs tjänsteutlåtande
2017-06-09).
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FORTS. ÄRENDE 10
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Ulf Lövgren (S) yrkar avslag till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Ulf Lövgrens yrkanden och
finner sitt yrkande antaget.
Ledningsutskottets beslut
Att omfördela 800 tkr från projekt 11163 Ombyggnad av Hassela
Återvinningscentral till kommunstyrelsens ospecificerade investeringar.
Att omfördela 1 100 tkr från projekt 16204 Industriområdet Knoget till
kommunstyrelsens ospecificerade investeringar.
Att omfördela 100 tkr från projekt 14107 Reinvesteringar till
kommunstyrelsens ospecificerade investeringar.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Att avsätta 2 000 tkr från kommunstyrelsens ospecificerade
investeringar för medfinansiering till Bergsjö IF: s konstgräsprojekt på
Trimavallen.

ÄRENDE 11
Finansiering av nytt tak, Gällsta IK.
Kommunstyrelsen beviljade 2017-05-16 Gällsta IK 150 000 kr som
delfinansiering för ett nytt tak på den befintliga ishockeyhallen.
Sommaren 2016 lämnade Gällsta IK in en ansökan till
Landsbygdsprogrammet om bidrag till nämnda investering. Nu finns ett
förhandsbesked om att de kommer att få medel från
landsbygdsprogrammet under förutsättning att medfinansiering med
150 000 kr dvs. 25 % finns. Den summan har kommunstyrelsen redan
beslutat vid fördelningen av visionsbidraget. Beslutet om medel från
Landsbygdsprogrammet tas av Länsstyrelsen under hösten 2017. För
att rädda kommande säsong behöver föreningen snarast beställa och
byta taket.
Med ett banklån på 450 000 kr kan de genomföra bytet, men för att få
ett sådant behövs en borgen från kommunen.
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FORTS. ÄRENDE 11
Beslutsunderlag
Staben föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld
ingå borgen för Gällsta IKs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta
lånebelopp om 450 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
Borgensåtagandet gäller till och med 2027-12-31. Gällsta IK ska hålla
investeringar med borgensåtagande försäkrade under hela
borgenstiden. Uppdra till firmatecknare att underteckna
borgensförbindelsen (Fredrik Pahlberg och Tord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2017-06-05).
Yrkande
Stig Eng (C) och Ulf Lövgren (S) yrkar bifall till verksamheters förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Ulf Lövgrens yrkande och
finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Gällsta IKs låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 450 000 kr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader.
2. Borgensåtagandet gäller till och med 2017-12-31.
3. Gällsta IK ska hålla investeringar med borgensåtagande försäkrade
under hela borgenstiden.
4. Uppdra till firmatecknare att underteckna borgensförbindelsen.

ÄRENDE 12
Finansiering Nordanstigsgalan.
På förslag av kommunledningen vill Nordanstigs kommun
uppmärksamma innovativa företagare, engagerade ledare,
framgångsrika idrottare och inte minst medarbetare som varje dag gör
ett fantastiskt arbete.
För att lyfta vår lokala företagsamhet och det ideella engagemang som
finns i Nordanstig, föreslås att vi tillsammans med Nordanstigs
företagarförening arrangerar en gala på Gnarpsviljan den 7 oktober.
Vi vill lyfta fram allt som görs runt om i kommunen. Vår förhoppning är
att höja vi-känslan och hitta ambassadörer för kommunen.
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FORTS. ÄRENDE 12
Under galan kommer ett antal av ”kommunens stjärnor” att koras enligt
kategorier nedan;
Årets företagare, Årets ledare, Årets förening, Årets idrottare,
Årets kulturprofil, Årets Nordanstigare, Årets medarbetare och
Årets arkitekt.
Ansvariga för projektet är Alf Bohlin och Barbro Björklund.
Som en del i finansieringen föreslår Samhällsutveckling och
kommunikation att 200 tkr anslås till genomförandet. Övriga finansiärer
är Nordanstigs företagarförening samt sponsring av bland annat
Nordanstigs Bostäder, Handelsbanken med flera. En viss självkostnad
genom biljettköp blir nödvändig för att finansiera Nordanstigs Galan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar anslå 200 tkr till genomförandet av
Nordanstigs Galan genom kommunstyrelsens förfogandemedel. (Tord
Wannberg och Barbro Björklunds tjänsteutlåtande 2017-06-07)
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamheters förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anslå 200 tkr till genomförandet av Nordanstigs Galan genom
kommunstyrelsens förfogandemedel.

ÄRENDE 13
Överföring av Vattenkraft till Nordanstigs Fjärrvärme.
Nordanstigs kommun har köpt två kraftverk i Gnarpsån i syfte att riva
dessa för att återskapa fria vandringsvägar för fisken. Under tiden
tillstånd för utrivning utreds drivs kraftverken för elproduktion. Detta har
hittills har skett av Nordanstigs bostäder på Nordanstigs kommuns
uppdrag.
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FORTS. ÄRENDE 13
Skatteverket har påpekat att det ej är lämpligt för en kommun att
bedriva energiproduktion då Nordanstigs kommun ej skattar för
verksamheten.
Genom att överföra kraftverken till ett kommunalt bolag, i detta fall
Nordanstigs Fjärrvärme, kan beskattning av energiproduktion ske.
Driften av kraftverken bör i normala fall generera ett visst överskott.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att Milsbro och Gällsta kraftverk överförs genom
uthyrning med självkostnadspris till Nordanstigs fjärrvärme AB. (Fredrik
Pahlberg och Mats Widoff tjänsteutlåtande 2017-06-02)
Ledningsutskottet förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Att Milsbro och Gällsta kraftverk överförs genom uthyrning med
självkostnadspris till Nordanstigs Fjärrvärme AB. Uppdra till
förvaltningen att redovisa en ekonomisk redovisning för intäkter och
kostnader för Milsbro och Gällsta kraftverk.

ÄRENDE 14
Yttrande beträffande omprövning av beviljat projektbidrag 2014
för Bergsjö Hassela Rödakorskrets.
Enligt beslut i kommunstyrelsen (2014-05-15 § 140) beviljades Bergsjö
Hassela Rödakorskrets ett bidrag på 20 000 kr för att arrangera en
integrationsdag på Bergjsöparken. Pengarna är utbetalda under 2015,
men av olika anledningar har evenemanget skjutits på framtiden. Röda
Korset arrangerade sedan tillsammans med bl.a.
Integrationsföreningen i Nordanstig, Rädda Barnen, och Somaliska
Föreningen en integrationsdag hösten 2016 med hjälp av
integrationsmedel.
Med anledning av detta vill Röda Korset istället använda pengarna till
att täcka omkostnader för en lagerlokal. I dagsläget finns det inte
möjlighet att ta emot exempelvis möbler för framtida behöv, eftersom
det saknas utrymmen att förvara dem i.
För närvarande har de tillgång till ett förråd i Bergsjö och har därmed
löst problemet tillfälligt.
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FORTS. ÄRENDE 14
Bergsjö Hassela Rödakorskrets vill nu revidera sin ursprungsansökan
om att arrangera en integrationsdag till att få använda de beviljade
bidraget på 20 000 kr till att täcka omkostnader för lokalhyra.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen avslår Bergsjö Hassela
Rödakorskrets begäran om omprövning och begära att de återbetalar
20 000 kr som utbetalades 2015-04-22 (Tord Wannberg och Monica
Enros tjänsteutlåtande 2017-06-09) .
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Att avslå Bergsjö Hassela Rödakorskrets begäran om omprövning och
begära att de återbetalar 20 000 kr som utbetalades 2015-04-22.

ÄRENDE 15
Riktlinjer för läsplattor för förtroendevalda
Under 2017 införs användning av läsplattor till förtroendevalda för att
spara in arbetstid och material för utskick av handlingar inför
sammanträden. Vi kommer att övergå till digitala kallelser och digitala
handlingar.
Införandet av läsplattor för distribution av politiska handlingar har
skapat en del nya situationer som inte omfattas av kommunens
regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare och
förtroendevalda i kommunen. Den här riktlinjen berättar vilka regler
som gäller för att underlätta för såväl förtroendevalda som
medarbetare. Regelverket ingår också som en introduktionsrutin för
nya användare av läsplatta. Reglerna gäller för alla som kommunen
utfärdar en läsplatta till, såväl medarbetare som politiskt förtroendevald.
Innan en läsplatta kvitteras ut, ska användaren ha tagit del av denna
riktlinje.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till Riktlinjer för
läsplattor i Nordanstigs kommun (Fredrik Pahlberg och Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2017-06-12).
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FORTS. ÄRENDE 15
Yrkande
Monica Olsson (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta riktlinjer för läsplattor i Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 16
Uppföljning av kommunens miljömål.
Nordanstigs kommun har ett stort antal miljörelaterade mål. Kommunen
har i miljömålsöverenskommelsen med Länsstyrelsen 29 åtgärder inom
miljö och klimat; varav tolv åtgärder är påbörjade, tolv åtgärder är
genomförda och fem åtgärder är inte påbörjade. Nordanstigs kommun
är medlem i Sveriges Ekokommuner och har åtagit sig att arbeta efter
hållbarhetsprinciperna och följa upp arbetet med ett antal gröna
nyckeltal. Nordanstig är i jämförelse med övriga kommuner bra på att
använda förnybar energi i offentliga lokaler samt i den kollektivtrafik
som förekommer. Kommunen behöver arbeta mer med att minska
tjänsteresor och öka andelen miljö-certifierade skolor och förskolor.
Uppföljningen i början av 2017 visade att vi har genomfört tolv
åtgärder, påbörjat tolv åtgärder och inte genomfört fem åtgärder.
De fem miljömålen som inte påbörjats är:
-

Implementera rese- och mötespolicy

-

Utforma och anta ett kulturmiljöprogram

-

Initiera en dialog med andra kommuner om en hållbar kust

-

Kartlägga förekomster av TBT (Tributyltenn) i småbåtshamnar

-

Se över vattenskyddsområdet för Bergsjö och Gnarps
vattentäkt.

Föredragande i ärendet teknik och miljöhandläggare Anna HesselgrenHeijbel.
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FORTS. ÄRENDE 16
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna uppföljningen av kommunens miljömål.

ÄRENDE 17
Förslag att kontraktera ett Jour Familjehem.
Ett tjänsteutlåtande från socialchef Kristina Berglund med förslag till
beslut att uppdra till förvaltningen att kontraktera ett jourhem för barn
och familjeenheten inom socialtjänsten.
Det finns ett behov att minska kostnaderna för placeringar av barn och
ungdomar då Individ och Familjeomsorgen idag har utökade kostnader
för placeringar inom HVB (hem för vård och boende) som inte ryms
inom budgetram.
Den planering som finns att minska kostnaderna för externa
placeringar av barn eller ungdomar inom Individ och Familjeomsorgen
har utmynnat i en lösning att kontraktera ett jourhem inom kommunen.
Kostnaderna för detta skulle kunna lösas inom befintlig budget.
Kostnaderna för jourhemmet med lön till en hemmavarande
jourmamma eller jourpappa och eventuella omkostnader beräknas
kosta som mest 600 tkr.
En placering under ett år för en ungdom med en placeringskostnad på
ex 2000 kr/dygn är 730 tkr.
Ett jourhem skulle kunna ta emot mer än en ungdom samtidigt.
Jourhemmet skulle kunna ta emot barn/ungdomar med kort varsel och
vara en mellanplacering för att socialtjänsten ska kunna ta kontakt med
andra myndigheter eller enheter för att arbeta för en gemensam
placering och därmed delad kostnad på en eventuell
behandlingsplacering. Detta gäller när det finns utökade behov som
exempelvis psykiatri eller LSS (Lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade).
Det ger också en möjlighet att placera vidare inom kommunens egna
familjehem på ett mer planerat sätt och man undviker därmed externa
och kostsamma placeringar.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslaget och uppdra till förvaltningen att kontraktera ett jourhem
för barn och familjeenheten inom socialtjänsten.
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ÄRENDE 18
Motion om ny budget och redovisningsprincip.
Daniel Arenholm (M) m.fl. har lämnat en motion där de föreslår att
kommunen tillför fullkostnadsmodellen till kommunens ekonomiska
redovisning, att fullkostnadsmodellen ska presenteras parallellt med
blandmodellen i redovisningen, att i finansiella mål (budget) och
redovisning, ange soliditeten inklusive samt exklusive
ansvarsförbindelse samt att soliditeten i redovisning och budget visas i
jämförelse med riksgenomsnittet.
Kommunens ekonomiska redovisning genomförs utifrån de gällande
redovisningsprinciperna för kommunal verksamhet samt utifrån
riktlinjerna enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Rutinerna kring redovisningen av de finansiella målen (budget) och
redovisningen kring soliditeten, inklusive samt exklusive
ansvarsförbindelsen, har nyligen ändrats i enlighet med motionens
förslag.
En ny redovisningslag håller på att utarbetas på riksnivå och kommer
troligen att träda i kraft under 2019. Förslaget är att avvakta den nya
lagen innan fler ändringar i redovisningen genomförs.
Beslutsunderlag
Staben föreslår följande som svar på motionen: Rutinerna kring
redovisningen av de finansiella målen (budget) och redovisningen kring
soliditeten, inklusive samt exklusive ansvarsförbindelsen, har nyligen
ändrats i enlighet med motionens förslag. Avvakta tills den nya
redovisningslagen träder ikraft innan fler ändringar i redovisningen
genomförs. Motionen kan därmed anses besvarad (Fredrik Pahlberg
och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-05-11)
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande svar på motionen:
1. Rutinerna kring redovisningen av de finansiella målen (budget) och
redovisningen kring soliditeten, inklusive samt exklusive
ansvarsförbindelsen, har nyligen ändrats i enlighet med motionens
förslag.
Avvakta tills den nya redovisningslagen träder ikraft innan fler
ändringar i redovisningen genomförs.
2. Motionen kan därmed anses besvarad.
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ÄRENDE 19
Motion om investering i klimatomställning.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige
uppdrar till kommunstyrelsen att ändra kommunens investeringspolicy
så att ägande i samtliga fonder som ägnar sig åt fossila bränslen
avinvesteras, till förmån för investeringar som bidrar till omställningen
till ett hållbart samhälle, att via Sveriges Kommuner och Landsting
verka för att pensionsförsäkringen KPA ska avinvestera sina
placeringar i fossila bolag samt att regelbundet och på ett transparent
sätt redovisa hur arbetet fortgår för att nå totalt fossilbränslefria
investeringar.
Beslutsunderlag
Staben föreslår följande som svar på motionen: Ett förslag till en
finanspolicy för kommunens verksamheter håller på att utarbetas.
Policyn ska hantera kommunens förvaltning av tillgångar och skulder. I
detta arbete kommer motionens intentioner att beaktas men även
andra etiska kriterier. När den nya finanspolicyn är antagen kan
kommunen på ett bättre sätt redovisa hur arbetet fortgår för att nå
fossilbränslefria investeringar. Verksamheten arbetar idag utifrån
kriterierna för ett hållbart samhälle och ekologisk hållbarhet och
planerar aktiviteter för att uppnå förbättringar inom bl.a. förnybar
energi. Motionen kan därmed anses besvarad (Fredrik Pahlberg och
Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-05-10).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande svar på motionen:
1. Ett förslag till en finanspolicy för kommunens verksamheter håller
på att utarbetas. Policyn ska hantera kommunens förvaltning av
tillgångar och skulder. I detta arbete kommer motionens intentioner
att beaktas men även andra etiska kriterier.
När den nya finanspolicyn är antagen kan kommunen på ett bättre
sätt redovisa hur arbetet fortgår för att nå fossilbränslefria
investeringar. Verksamheten arbetar idag utifrån kriterierna för ett
hållbart samhälle och ekologisk hållbarhet och planerar aktiviteter
för att uppnå förbättringar inom bl.a. förnybar energi.
2. Motionen kan därmed anses besvarad.
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ÄRENDE 20
Avsägelse från politiskt uppdrag, Natrix Öjemark (C).
Natrix Öjemark (C) har lämnat en skrivelse där han avsäger sig sina
samtliga politiska uppdrag.
Kommunstyrelsen har godkänt avsägelsen samt valt ny ledamot och
vice ordförande i BRÅ- och Folkhälsorådet för återstoden av
mandatperioden 2015-2018.
Kvar är att välja ny ledamot i Bredbandsgruppen och ny ersättare i
utbildningsutskottet.

ÄRENDE 21
Kompletteringsval i utbildningsutskottet.
Kommunstyrelsen har valt Per-Ola Wadin (L) som ny ledamot i
utbildningsutskottet efter avgående Tina Torstensson (L).
Kommunstyrelsen har att välja ny ersättare efter Per-Ola Wadin (L) för
återstoden av mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 22
Avsägelse från politiskt uppdrag.
Lisbeth Lagerbord (L) har avsagts sig sitt uppdrag som ledamot i
omsorgsutskottet.
Kommunstyrelsen har att godkänna Lisbeth Lagerborgs avsägelse
samt välja ny ledamot i omsorgsutskottet för återstoden av
mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 23
Val av kommunens ombud, Inera AB.
Kommunstyrelsen har att utse kommunens ombud och en ersättare för
bolagsstämmor för Inera AB.
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ÄRENDE 24
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Handläggare Monica Enros:
Lotteritillstånd nr 7-10/2017.
Tilldelning av drifts- och underhållsbidrag.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S):
Omprövning av ärende Filmprojekt Filmstigen – Rädslor, hopp och
drömmar.
Teknisk handläggare Helena Malmqvist:
Bostadsanpassningsbidrag maj/ 2017.
Nyanställningar per maj 2017.
Ledningsutskottets protokoll §§ 101-130/2017.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 76-91/2017.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 60-69/2017.
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.

ÄRENDE 26
Verksamhetsbesök: Sörfjärden.

