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§ 21

Dnr 2018-000407

Plan- och bygglovtaxa 2019 Nordanstigs kommun.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Med stöd av 12 kap. 10

§ plan- och bygglagen anta förslaget på ändring av taxa,

att timdebiteringen höjs med 100 kr för varje löneintervall
att Justeringsfaktor (N) höjs från 0,8 till 1,0, samt
att kostnaden för prövning av strandskyddsdispens ändras till fasta
kostnader
3 200 kr resp. 4 800 kr.

Sammanfattning av ärendet
Plan- och byggenheten har fått i uppdrag att justera taxeberäkningen
med avseende
på rimlighet, upplägg, självkostnads- och likställighetsprincipen. Det
nya förslaget
ska aktualisera taxan så att den ger täckning för nedlagd tid- och arbetsk
ostnad.
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullm
äktige besluta
att med stöd av 12 kap. l0 plan- och bygglagen anta förslaget på
ändring av taxa,
att timdebiteringen höjs med 100 kr för varje löneintervall att Justeri
ngsfaktor (N)
höjs från 0,8 till 1,0, samt att kostnaden för prövning av strandskyddsd
ispens ändras
till fasta kostnader 3200 kr resp. 4800 kr (byggnadsnämndens protok
oll § 116/2018).
Yrkanden
Tor Tolander (M) yrkar bifall till byggnadsnämndens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner
det antaget.
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§4

Dnr2018-000411

Fördelning av investeringsbudget 2019.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1.

Avvakta behandlingen av långtidspianen tills efter att kommunstyrelsen har
fått en redovisning av fastighetsutredningen.

2.

Fördela 2019 firs investeringsbudget enligt följande:

Föreslagna investeringar för 2019:
Reinvesteringar

1 000 tkr

Markköp

1 000 tkr

Välfärdsteknologi VoO

500 tkr

Möbler skola och förskola

200 tkr

Måltidsmiljö skolor (enbart möbler)
Städutrustning
Fastigheter
Fastighetsnära insamling
Vägbelysning
IT-investering infrastruktur
Ombyggnad kommunhus (MSB)

50 tkr
300 tkr
3 600 tkr
750 tkr
1 200 tkr
300 tkr
3 000 tkr

Deponier riskklass 1 Bergsjö Hassela

500 tkr

Ny väg och gång- och cykelväg

Z00 tkr

Ks ospecificerade investeringar

450 tkr

Bredband, nytt belopp

14 850 tkr

Totalt

28 000 tkr

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har sammanställt verksamheternas planerade investeringar
för
2019.
En plan har också gjorts för åren 2020—2022 inom den ram som
kommunfullmäktige tilldelat. Detta ingår i den långtidsplan som är på gång. 1
väntan på utredningsresultat avseende fastighetema i kommunen har några
stora
investeringar tagits med men lagts utan belopp och ej fastslagna i tid. Tanken
är att
efter presentation av utredningsresultatet få politiska direktiv om fortsättningen
.
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Forts.

§4

Arbetet med fiber tar längre tid än planerat. Und
er 2018 har endast drygt 9 miljoner
använts. 1 tidigare förslag till investeringsbudge
t för 2019 fanns drygt 24,8 miljoner
för att följa kommunfullmäktiges § 5 2018 om 38 miljo
ner extra till fiber under två
år. 1 förslaget till kommunfullmäktige om ombudge
teringar av investeringsmedel
föreslås därför att ombudgeteringen av fiber, dryg
t 8,2 miljoner, tilläggsbudgeteras
till 2020 istället för till 2019 som övriga investeri
ngar.
Detta medför också att förslag läggs om ändrade
totalramar för investeringarna för
2019 med minus 10 miljoner för att istället lägga
högre ram för 2020 med
2 miljoner och för 2021 med 8 miljoner. Detta speg
lar bättre troliga kostnader för
fiber under de närmaste åren. Totalramarna för
investeringar blir då 2019 28 000
tkr, 2020 22 000 tkr och 2021 28 000 tkr.
Verksamhetschef EvaLinda Grensman föredrar
de delar i investeringsbudgeten som
berör verksamheten Teknik och Hållbarhet.

Besi utsunderlag
1.

Kommunstyrelsen beslutar återemittera ärendet
till verksamheten för att
inarbeta investeringar för trygghetsboende, Särs
kilt boende (SÄBO) och
öppettider på biblioteket (kommunstyrelsens proto
koll § 260/2018).
2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen
beslutar om 2019 års investering
enligt listan nedan samt hänskjuta diskussionen
av långtidspianen till efter
redovisning av fastighetsutredningen (Fredrik
Pahlbergs och Marianne
lJnborgs tjänsteutlåtande 2019-01-17).
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Dnr 2019-000021

Överföring del av investeringsbudget från 2018 till 2019
och 2020.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar

Godkänna ombudgetering av följande investeringar från 2018 till 2019:
Industriområdet Knoget
3 280 tkr
Utemiljö skolor och förskolor
48 tkr
Laddstationer till elbilar
Inred tandläkarkorridoren
Allaktivitetshus

77 tkr
1 030 tkr
477 tkr

Ombyggnation på Hagängsgården

5 311 tkr

Ventilation Arthur Engbergskolan

900 tkr

Ventilation Bergsjögården

2 200 tkr

Totalt fr5.n 2018 till 2019

13 323 tkr

Godkänna ombudgetering av investering i fiber från 2018 till 2020:
Bredband
8 302 tkr
Totalt från 2018 till 2020
8 302 tkr
Hela ombudgeteringen från 2018 är

21 625 tkr

Ändra totalramen för investeringar då bredbandsutbyggnaden som
beslutades i Kf § 5/2018:
2019
Från 38 000 tkr
Till 28 000 tkr
2020
Från 20 000 tkr
Till 22 000 tkr
2021

Från 20 000 tkr

Till 28 000 tkr

Sammanfattning av ärendet
Investeringarna för 2018 redovisas i tre dokument. Ett kalkylblad som innehå
ller
samtliga investeringar. Ett textdokument där orsaken till ombudgetenngarna
beskrivs och där förvaltningen begär att de investeringar som ännu inte är
färdigställda ska ombudgeteras. Ett där slutredovisning görs.
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Forts. § 6
De investeringar som ej är färdigställda och där ombudgeterin
g till 2019 önskas är:
Industriområdet Knoget
3 280 tkr
Utemiljö skolor och förskolor
48 tkr
Laddstationer till elbilar
Inred tandlilicarkorridoren
Allaktivitetshus

77 tkr
1 030 tkr
477 tkr

Ombyggnation på Hagängsgården

5 311 tkr

Ventilation Arthur Engbergskolan

900 tkr

Ventilation Bergsjögården

2 200 tkr

Totalt från 2018 till 2019

13 323 tkr
Arbetet med bredband tar längre tid än de två år som besluta
des i
kommunfullmäktige § 5 2018. Med anledning av det önskas
ombudgeteringen av
fiber ske till 2020 istället för till 2019.
Bredband

8 302 tkr

Totalt från 2018 till 2020

8 302 tkr

Hela ombudgeteringen från 2018 är
21 625 tkr
Utsträckningen i tid av arbetet med bredbandsinvester
ingar innebär att även den
budget som funnits för 2019 bör skjutas framåt i tiden.
10 miljoner behöver flyttas från 2019 och framåt. Två miljon
er bör läggas till 2020
och 8 miljoner bör läggas till 2021. Detta speglar bättre
troliga kostnader för fiber
under de närmaste åren.
De nya totalramarna för investeringar blir då:
2019
Från 38 000 tkr
Till 28 000 tkr
2020
Från 20 000 tkr
Till 22 000 tkr
2021
Från 20 000 tkr
Till 28 000 tkr
Beslutsunderlag

Verksamheten föreslår att fullmäktige godkänner försl
aget till ombudgetering av
vissa investeringar från 2018 till 2019 (Fredrik Pahibergs
och Marianne Unborgs
tjänsteutlåtande 2019-01-17).
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Dnr 2019-000022

Kommunens återrapportering av genomförda åtgärder
enligt beslutat åtgärdsprogram för
vattenförvaltningscykeln 201 6-2021.
Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till Infrastruktur och rniljöutveckling att återrapportera komm
unens svar,
enligt bilaga 1, på vattenmyndigheternas frågor till kommunen senast
den 28
februari 2019.

Sammanfattning av ärendet
Vattenmyndigheterna meddelade den 3 december att rapportering
av genomförda
åtgiirder enligt Vattenmyndighetemas åtgärdsprogram ska ske senast
den 28
februari (se bilaga 2). Enligt den av vattenmyndighetema föreslagna
arbetsgången
har Infrastruktur och milj öutveclding sammanställt svar från MittSv
erige Vatten &
Avfall AB, Norrhälsinge miljökontor samt Plan och bygg varefter
föredragning ska
ske för kommunstyrelse innan återrapportering till vattenmyndigh
eterna.
Den 15 december 2016 beslutade vattendelegationen vid Vatten-mynd
igheten för
Bottenhavets vattendistnkt om Förvaltni ngsplan 2016—2021 för Botten
havets
vattendistrikt, med tillhörande fttgärds-program. Enligt åtgärdsprogra
mmet ska
distriktets kommuner senast i februari varje år rapportera till Vatten
myndigheten
vilka åtgärder som genomförts under föregående är i syfte att säkerst
älla att
miljökvalitetsnormerna för vatten inom kommunens verksamhetso
mråde kan följas.
Denna s.k. återrapportering kommer att utgöra underlag till bedöm
ningar av
åtgärdernas effekt i relation till de miljökvalitetsnormer som
ska följas.
Rapporteringen ger också en helhetsbild över åtgärdsarbetet och
utgör ett värdefullt
underlag för återkoppling till kommunen om hur åtgärdsarbetet
fortskrider i relation
till mniljökvalitetsnormerna för vatten.
Beslutsunderlag

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra
till Infrastruktur och
niiljöutveclding att återrapportera kommunens svar (se bilaga
1) på
vattenmyndighetemas frågor till kommunen senast den 28 februa
ri (EvaLinda
Grensmans tjänsteutlåtande 2019-01-08).
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Dnr 2019-000030

Försäljning av fastigheten Bergsjö Kyrkby 9:39.
Ledningsutskottets förslag

Fullmäktige beslutar
1.

Sälja fastigheten Bergsjö Kyrby 9:39 i Bergsjö församling till 620720-75 12
Jan Ivar Sture Svensson Bergevägen 20 A, 829 21 BERGSJÖ.

2.

Fastställa köpeskillingen tifi 178 572 kronor.

3.

Godkänna upprättat köpeavtal

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

Sammanfattning av ärendet

Jan Svensson har gjort en framställan att få förvärva fastigheten Bergsjö Kyrkby
9:39 i Bergsjö.
Tomten har en areal om 1 294 m
. Överenskommen köpeskilling (178 572 kr)
2
motsvarar 138 kronor per kvadratmeter.
Prissättningen är gjord utifrån den försäljningen som genomfördes av intilliggande
tomt för ett år sedan.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslåratt fullmäktige beslutar försälja fastigheten Bergsjö Kyrby
9:39 i Bergsjö församling till 620720-75 12 Jan Ivar Sture Svensson Bergevägen 20
A, 82070 BERGSJÖ, Att: Fastställa köpeskillingen till 178 572 kr (Fredrik
Pahlbergs och Hans-Ake 0 xelhöjds tjänsteutlåtande 2019-01-17).
Yrkanden

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
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§ 14

Dnr 2019-000028

AvsktsfärkIaring om samverkan i inköps- och
upphandU ngsfrågor.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. 1nriktniigen för ett samarbete inom upphandlings-/inköpsområdet i södra
Norrland ska ske i form av ett välstrukturerat nätverkssamarbete.
2.

Ge kommuncheferna i uppdrag att i samarbete med förbundsdirektören
förbereda för en avveckling av kommunalförbundet Inköp Gävleborg.

3.

Ge kommuncheferna i uppdrag att i samverkan med övriga intresserade
kommuner/region Gävleborg utarbeta ett beslutsunderlag som närmare
beskriver hur samarbetet ska bedrivas, en projektplan för genomförande
samt
ett förslag till övergripande samverkansavtal för samarbete i inköps
/upphandlingsfrågor.

Sammanfattning av ärendet
Genom Gävle kommuns begäran om utträde ur Inköp Gävleborg förändras
förutsättningarna negativt för de återstående ägarkommunema. Av den anledn
ingen
har ett utredningsarbete bedrivits för att dels utröna vilka konsekvenser det
skulle få
för återstående ägarkommuner och dels hur ett fortsatt samarbete inom
upphandlings-/inköpsområdet skulle kunna se ut. Den sammanvägda bedöm
ningen
är att det ur ekonomisk, innehålismässig och organisatorisk synvinkel vore bättre
att
avveckla kommunalförbundet Inköp Gävleborg och ersätta det med ett
välstrukturerat nätverkssamarbete reglerat i ett övergripande samverkansa
vtal. 1
nätverket samverkar man kring större upphandlingar där uppenbara skalför
delar
finns samt kring vissa specialistfunktioner. Mindre upphandlingar hanterar
kommunerna själva eller genom tjänsteköp av varandra. Avtal som teckna
s av
nationella upphandlingsorganisationer, ex Komrnentus (S KL) och Kamm
arkollegiet
är tänkta att kunna nttjas i större utsträckning än som hittills varit fallet.
Beslutsunderlag

Förvaltningen föreslr att kommunstyrelsen beslutar att inriktningen för
ett
samarbete inom upphandlings-/inköpsområdet i södra Norrland ska ske
i form av ett
välstrukturerat nätverkssamarbete, att ge kominuncheferna i uppdrag
att i samarbete
med förbundsdirektören förbereda för en avveckling av kommunalförbunde
t Inköp
Gävleborg, att ge kommuncheferna i uppdrag att i samverkan med övriga
intresserade kommuner/region Gävleborg utarbeta ett beslutsunderlag
som närmare
beskriver hur samarbetet ska bedrivas, en projektplan för genomförande
samt ett
förslag till övergripande samverkansavtal för samarbete i inköps
fupphandlingsfrågor (Fredrik Pahibergs tjänsteutlåtande 2019-01-15).
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Dnr 2019-000035

Bolagspolicy för bolag ägda av Nordanstigs kommun.
Ledningsutskottets förslag

Fullmäktige beslutar
Anta ny bolagspolicy för Nordanstigs kommun.

Sammanfattning av ärendet
Kommunen äger bolag och driver bolagsverksamhet för att förverkliga
kommunala
ändamål. Verksamheten som bedrivs i dessa bolag syftar till att skapa
nytta för
kommunen och kommuninvånarna.
De kommunala bolagen är liksom nämnder och förvaltningar till för
att bedriva
verksamhet inom ramen för det kommunala ändamålet och de komm
unala
befogenheterna. Förutom att gagna demokratiska intressen leder
en väl
sammanhållen kommunal organisation också till rationalitet, ökat
förtroende för
kommunens verksamheter och förbättrar möjligheterna för ett optima
lt nyttjande av
kommunens resurser. Inom ramen för kommunens totala verksamhet
är
verksamheten i de kommunala bolagen inriktad mot affärsmässigh
et.
Behovet av en mer utvecklad helhetssyn, ett koncernperspektiv,
avseende den
kommunala verksamheten oavsett associationsform (förvaltning
eller bolag) är
nödvändigt för att kunna uppnå fastställda mål och bedriva verksa
mheten med
största möjliga effektivitet.
Målsättningen för verksamheten inom kommunens totala organisation,
kommunkoncernen, skall vara att tillgodose intressen som gagnar
organisationen i
dess helhet och därigenom kommunmedlemmarna.
Alla former av suboptimeringar skall undvikas.
En, av kommunfullmäktige fastställd, tydlig bolagspolicy bidrar
till att skapa
förutsättningar för en fungerande ledning av den kommunala
bolagsverksamheten.
Denna bolagspolicy lägger fast de regler som skall gälla för relatio
nen mellan
kommunen och dess direkt och indirekt ägda bolag samt hur
frågor som gäller
bolagen skall hanteras inom kommunen i ett helhetsperspektiv.
Syftet är också att i så hög grad som möjligt utveckla gemensamma
förhållningssätt
och en gemensam kultur.

Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar anta ny bolagspolicy
för Nordanstigs
kommun (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius tjänsteutlåtande
2019-01-15).
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Dnr 201 9-000036

Ny bolagsordning och ägardirektiv för Nordanstigs
Bostäder AB.
Ledningsutskottets beslut
Återremittera ägardirektiven till verksamheten för fortsatt beredning.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta ny bolagsordning för Nordanstigs Bostäder AB.
2. Uppdra till Nordanstigs Bostäder AB:s styrelse att fastställa den nya
bolagsordning på bolagsstämman.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet. För att respektive
bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämman.
Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag formuleras. Dessa
ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål som
kommunfullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive bolag.
De dokumenteras i kommunens budget/verksamhetsplan och är långsiktiga och
uttrycks för en period om 3-4 år.
Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att komniunfullmäktige beslutar
om kommunens budget.
Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och att följa upp
lämnade ägardirektiv.
Ägardirektiven skall ha följande struktur:
Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets samhällsnytta
Ägarens krav
Mål med verksamheten
Ekonomiska mål
Specifika uppdrag
Rapportering
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar anta ny bolagsordning för
Nordanstigs Bostäder AB, fastställa nytt ägardirektiv för bolaget samt uppdra till
Nordanstigs Bostäder AB:s styrelse att besluta om ny bolagsordning samt
ägardirektiv i bolagsstämman (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius
tjänsteutlåtande 2019-01-17).
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Dnr2019-000037

Ny bolagsordning och ägardirektiv för Nordanstigs
Fjärrvärme AB.
Ledningsutskottets beslut
Återremittera ägardirektiven till verksamheten för fortsatt beredning.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta ny bolagsordning för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
2. Uppdra till Nordanstigs Fjärrvärme AB:s styrelse att fastställa den
nya
bolagsordning på bolagsstämman.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet.
För att respektive
bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämrnan.
Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag formuleras.
Dessa
ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål
som
kommunfullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive
bolag.
De dokumenteras i kommunens budget/verksamhetspian och är långsik
tiga och
uttrycks för en period om 3-4 år.
Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att komrnunfullm
äktige beslutar
om kommunens budget.
Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och
att följa upp
lämnade ägardirektiv.
Ägardirektiven skall ha följande struktur:
Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets samhii
llsnytta
Agarens krav
Mål med verksamheten
Ekonomiska mål
Specifika uppdrag
Rapportenng

Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige besluta att anta ny bolags
ordning för
Nordanstigs Fjärrvärme AB, fastställa nytt ägardirektiv för bolage
t samt uppdra till
Nordanstigs Fjärrvärme AE:s styrelse att besluta om ny bolagsordnin
g samt
ägardirektiv i bolagsstärnrnan (Fredrik Pahibergs och Björn Hyleni
us
tjänsteutlåtande 2019-01-17).
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§ 18

Dnr 2019-000039

Ny boagsordning och ägardirektiv för Nordanstigs
Fastighets AB.
Ledriingsutskottets beslut
Återremittera ägardirektiven till verksamheten för fortsatt beredning.

Ledningsutskottets förslag
Fullmälctige beslutar
1. Anta ny bolagsordniig för Nordanstigs Fastighets AB.
2. Uppdra till Nordanstigs Fastighets AB:s styrelse att fastställa den
nya
bolagsordning på bolagsstämman.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet.
För att respektive
bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämm
an.
Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag formul
eras. Dessa
ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål
som
komniunfullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive
bolag.
De dokumenteras i kommunens budgetlverksamhetsplan och är
långsiktiga och
uttrycks för en period om 3-4 år.
Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att kommunfullm
äktige beslutar
om kommunens budget.
Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv
och att följa upp
lämnade ägardirektiv.
Ägardirektiven skall ha följande struktur:
Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets samhä
lisnytta
Ägarens krav
Mål med verksamheten
Ekonomiska mål
Specifika uppdrag
Rapportering

Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att anta ny bolags
ordning för
Nordanstigs Fastighets AB, fastställa nytt ägardirektiv för bolage
t samt uppdra till
Nordanstigs Fastighets AB:s styrelse att besluta om ny bolags
ordning samt
ägardirektiv i bolagsstämman (Fredrik Pahibergs och Björn Hyleni
us
tjänsteutlåtande 2019-01-17).
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Dnr 201 9-000002

Utbildningskontrakt, borttaget statsbidrag
Omsorgsutskottets beslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att hitta en ekonomisk lösning så att verksamheten kan
fortsätta.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsförmedlingen har i sitt regleringsbrev inför 2019 fått uppdrag att avsluta
statsbidrag kopplat till insatsen Utbildningskontralct med arbete eller studier från
2019-01-01 även gällande pågående beslut. Nordanstigs kommun har via
Arbetsmarknadsenheten 6 ungdomar anställda på vardera 50% i kombination med
sina studier. Intäkterna i form av statsbidrag från Arbetsförmedlingen med 250
000:- (11 000:-/plats/månad) täcker större delen av deras lönekostnader.
Arbetsmarknadsenheten ser tre förslag till hantering av den uppkomna situationen
med borttagna statsbidrag om ca 250 000 kronor.
Omgående avsluta samtliga 6 personers anställning kopplade till studierna.
Anställningarna fortsätter som planerat och Arbetsmarknadsenheten tillskjuts medel
för att täcka kostnaderna.
Arbetsmarknadsenheten tillskjuts inte medel, budget hålls vilket då blir på
bekostnad av andra personers planerade insatser.
(Kristina Berglund och Bente Sandströms tjänsteutlåtande 2019-01-01)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar att hitta en ekonomisk lösning så att verksamheten kan
fortsätta.
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Dnr 2019-000025

Höjt kapacitetstak i avtal om kundval enligt LOV Corab
Omsorgsutskottets beslut
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Att höja CORAB Assistans AB kapacitetstak från 2000 timmar till 3000 timmar
från och med 20 19-03-01

Sammanfattning av ärendet
1 nu gällande avtal har CORAB Assistans AB ett kapacitetstak på
2000 timmar/månad. På företagets begäran önskar de höja sitt kapacitetstak till
3000 timmar/månad.
CORAB Assistans AB är privat utförare av hemtjänst i Nordanstigs kommun.
Enligt gällande förfrågningsunderlag ska ett kapacitetstak finnas som styr hur
många hemtjänsttimmar som företaget har möjlighet att utföra. Om företaget utför
så många timmar som kapacitetstaket säger har företaget möjlighet att säga nej till
fler kunder.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar
Att Höja CORAB Assistans AB kapacitetstak från 2000 timmar till 3000 timma
r
från och med 2019-03-01

Justerandes sign
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Ansök om utökat uppdrag att utföra hemtjäns
t enligt
LOV, Mitt Liv omsorgsspecialisten
Förslag till beslut
Att godkänna ML, Mitt Liv omsorgsspecialisten
AB att även utföra
serviceinsatser inom hemtjänst enligt LOV
Att ML, Mitt Liv omsorgsspecialisten AB från och
med 2019-03-01.

Sammanfattning av ärendet
Mitt Liv Omsorgsspecialisten ansökte augusti 2018
om att
fortsättningsvis bli godkända som utförare av Hem
tjänst kategori A
(omvårdnads insatser) enligt LOV i Nordanstigs
kommun. Mitt Liv
och Nordanstigs kommun ingick nytt avtal som börja
de att gälla
2019-01-07.
Mitt Liv, omsorgsspecialisten inkom 2019-01-2
2 med ansökan om
utökat uppdrag i form av att även bli godkända som
utförare av
kategori B (serviceinsatser).

Fredrik Pahiberg
Konimunchef

Beslutet ska skickas till

ML, Mitt Liv omsorgsspecialisten
Malm Rutström, Vård- och omsorgschef
Omsorgsutskottet

Malm Rutström
Vård- och Omsorgschef

NORDANSTIGS
KOMMUN

Kommunstyrelsens administration
Malm Rutström
0652-361 28
malin.rutstrom©nordanstig.se
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Kommuns

Kommunstyrelsen
—-

koft

Svar till arbetsmil

,rket beteckning 20181045947

Förslag till beslut
Att anta förslag till svar för att skicka till arbe
tsmilj överket enligt
medfölj ande bilaga.

Sammanfattning av ärendet
1 oktober 2018 hade dagliga verksamheten
Paletten tillsyn av
Arbetsmiljöverket efter en incident på verk
samheten.
Arbetsmiljöverket önskar i sitt inspektionsm
eddelande svar på ett
antal frågor som uppkom vid inspektionen.

Beskrivning av ärendet
Se inspektionsmeddelande.
Bilagor

Svar på arbetsmiljöverkets frågor vid insp
ektion på dagliga
verksamheten Paletten.

Fredrik Pahiberg
Kommunchef

Beslutet ska skickas till

Malm Rutström, Vård- och omsorgschef

Milin Rutström
Vård- och Omsorgschef
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Kvalitet & utveckling
Carina Nilsson
NOP.DANSTIGS
KOMMUN

carina.nilsson @ nordanstig.se
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Kommunfullmäktige
Dnr

Anpassning av styrmodellen till Agenda 2030
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anpassa
styrmodellen så att Kommunfullmäktiges mål utgår från målen i
Agenda 2030.

Sammanfattning av ärendet
1 samband med att nya mål för Kommunfullmäktige processas fram
för innevarande mandatperiod föreslås dessa kopplas till Agenda
2030, som ersätter nuvarande “övergripande inriktningar”.

Beskrivning av ärendet
Globala målen ersatte den 1januari 2016 de 8 millenniemålen som
FN och världens länder hade arbetat med sedan år 2000.
De 17 målen är indelade i 169 delmål och medel med tillhörande
indikatorer. Indikatorerna är mätbara, vilket innebär att vi kan följa
upp och utvärdera arbetet med målen.
Agenda 2030 och Globala målen syftar till att skapa en hållbar
utveckling. En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens
behov utan att äventyra kommande generationer.
De tre dimensionerna av hållbar utveckling, det vill säga de
ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna.
Agenda 2030 kräver engagemang från olika aktörer som
civilsamhälle, kommuner och landsting samt forskare och näringsliv.
Ansvaret för att genomföra målen vilar på varje medlemslands
regering, men FN kan bidra med stöd i genomförandet. Agenda 2030
är inte juridiskt bindande, utan en deklaration och ett frivilligt
åtagande.
Då mycket av åtagandena i Agenda 2030 är sådant Nordanstigs
kommun ändå ska arbeta med bör stymingen underlättas av att målen
kopplas till Agenda 2030.

Bilagor

‘[Ange bilagor här]”

Fredrik Pahlberg
Kommunchef

Mats Widoff
Enhetschef kvalitet och utveckling

