KALLELSE
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Datum
NORDANSTIGS
KOMMUN

-

-

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde
Tid

Tisdagen den 12 mars 2019 klockan

Plats

Kommunkontoret i Bergsjö

Kallade

Ledamöter kallas, ersättare och övriga för kännedom

Ärende

Notering

Val av justerare
Anette Nybom (S)
1.

Godkännande av dagordn ing.
Dnr 2017-00035 1

2.

Ordföranden informerar.
Dnr 2018-000027

3.

Information från ledningsutskottets
verksamheter.
Dnr 2018-000028

4.

Information från utbildningsutskottets
verksamheter.
Dnr 2018-000029

5.

Information från omsorgsutskottets
verksamheter.
Dnr 2018-000030

6.

Redovisning Medborgarlöften 2018 och plan för Kl. 10:00
20 19-2020.
Dnr 2019-00013 1

7.

Verksamhetsuppföljning.
Dnr 20 19-000087

NORDANSTIGS KOMMUN

Sida

Kommunstyresen
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Ärende
8.

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs kommun.
Dnr 2019-000117

9.

Ekonomirapport.
Dnr 20 18-000067

10. Ansökan om oförändrad checkkredit 2019 för
Nordanstig Vatten AB
Dnr 20 19-000090
11. Justering av pris på måltidsabonnemang till
personer med biståndsbedömd matdistrubution
Dnr 20 19-000052
12. Bidrag för trygghetsboende.
Dnr 2018-000307
13. Detaljplan för Jättendals-Gärde 1:13 m.fl. i
Mellanfjärden.
Dnr 20 16-000223
14. Motion om medborgarbudget för större
samhörighet.
Dnr 2016-000047
15. Revisionsrapport Grundläggande granskning
avseende mål, ekonomistyrning och intern
kontroll.
Dnr 2019-000102
16. Remiss Organisation av enheten för
tillsynltillstånd alkohol och tobak.
Dnr 20 19-000103
17. Justering av period för delårsrapport.
Dnr 2019-000115
18. Lex Sarah utredning
Dnr 2018-0004 15
19. Avsägelse från politiskt uppdrag i
utbildningsutskottet.
Suzanne Hedberg (SD)
Dnr 20 19-000122
20. Redovisning av delegationsbeslut.
Dnr 2019-000004
21. Delgivningar.
Dnr 20 19-000005

Notering

NORDANSTIGS KOMMUN

Sida
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Kommunstyrelsen

Ärende

Notering

22. Information och övriga ärenden.
Dnr 20 19-000006

Om du har frågor kan du kontakta Kommunsekreterare Eva
Engström, eva.engstrom@nordanstig.se, 0652-361 03.
Om du har förhinder kontakta din partiföreträdare.
Ola Wigg
Ordförande

Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

6(20)

Sammantrådesdatum
NORDANS1IGS
KOMMUN

2019-02-18

§27

Dnr 2019-000090

Ansökan om oförändrad checkkredit 2019 för
Nordanstig Vatten AB.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilj a Nordanstig Vatten AB en oförändrad checkkredit på totalt 15 mnkr under
2019 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto.

Sammanfattning av ärendet
Nordanstig Vatten AB ansöker om fortsatt checkkredit inom Nordanstigs komm
uns
koncernkonto på 15 mnkr.
För att kunna hantera det likvida flödet under 2019 bör checkkrediten
på
internkontot hos Norcianstigs kommun bibehållas på 15 mnkr. Checkkredite
n ska
användas till de variationer som förekommer i in- och utbetalningar.
Enligt styrelsebeslut 2018-11-05, § 46, ansöker Nordanstig Vatten AB om
att
bibehålla befmtlig checkkredit på 15 mnkr.
Enligt kommunfullmäktigebeslut 2009-05-11 ska checkkrediten omvär
deras varje
ar.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beviljar Nordanstig Vatten AB
en oförändrad
checkkredit på totalt 15 mnkr under 2019 inom Nordanstigs kommuns
koncemkonto (Fredrik Pahibergs och Maria Pedersens tjänsteutlåtan
de
2019-01-24).
Yrkan den
Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det
antaget.

Justerandes sign
-

Utdragsbestyrkandi
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NOROANSTIGS
KOMMUN

2019-02-18

§ 28

Dnr 2019-000052

Justering av pris på måltidsabonnemang till personer
med biståndsbedömd matdistribution.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Höja priset per matlåda till 59 kr och fastställa priset för det vaifria tillägg
et
dryck och efterrätt till 5 respektive 10 kr per styck.
2. Förändringen ska gälla från och med 1 maj 2019 och från och med 2020
föreslås att priset förändras utifrån konsumentprisindex.

Sammanfattning av ärendet
Priset för matlådor, inki. dryck, till personer som beviljats mat-distribut
ion uppgår
sedan maj 2014 till 50 kr per låda. Ökade kostnader för produktion av
matlådorna,
till följd av stigande råvarupriser och löneökningar, gör en höjning till
59 kr per
låda nödvändig för att uppnå självkostnadspris (se bilaga 1). För att inte
höjningen
ska bli allt för kännbar för kunder med små marginaler föreslås att dryck
och
efterrätt blir valfria tillägg till ett pris på 5 respektive 10 kr per styck.
För att i
framtiden undvika kraftiga prisföriindringar föreslås att priset justera
s årligen med
hur konsumentprisindex utvecklas.

Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att höja priset
per matlåda
till 59 kr och fastställa priset för det valfria tillägget dryck och efterrä
tt till 5
respektive 10 kr per styck. Förvaltningen föreslår att förändringen
ska gälla från och
med 1 maj 2019 och från och med 2020 föreslås att priset förändras
utifrån
konsumentprisindex (Fredrik Pahlbergs och EvaLinda Grensmans
tjänsteutlåtande
2019-01-21).

Yrkanden
Ordföranden Stig Eng (C), med bifall av Ola Wigg (S), yrkar bifall
till att priserna
ska justeras årligen enligt konsumentprisindex.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det
antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkanda
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet
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NORDANS11GS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrdesdatum

-

2019o2-18

§ 30

//.2& 9

Dnr 2018-000307

Bidrag för trygghetsboende.
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till verksamheten att inför kommunstyrelsens sammanträde komplettera
handlingarna med ett policydokument.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Införa ett driftbidrag för värdperson till aktörer som driver trygghetsbostäder.
2. Bidraget betalas ut, efter prövning, årligen med ‘4-del av prisbasbelopp per
bostad.
3.

Kravet för att få bidraget är att man uppfyller Boverkets kriterier för
investeringsbidrag till trygghetsbostäder.

4.

2018 och 2019 års bidrag fmansieras ur budgetpost benämnd
omställningskostnader

5. Efterföljande år fmansieras i kommande mål och budget som ett bestående
bidrag.
6. Delegera till kommunstyrelsen att pröva och bevilja bidraget årligen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunens kostnad för särskilt boende för äldre (SÄBO) ökar. Kostnaden
kommer att öka när behovet kulminerar vid åren 2030 2032. Kostnaden kommer
att öka mer än förväntade skatteintäkter vilket medför att denna bör begränsas. Ett
bra alternativ istället för SÄBO är att de äldre bor i tillgängliga bostäder i form av
trygghetsbostäder. Dessa bostäder kommer att minska behovet av SABO, vilket
innebär en kostnadsbegränsning för kommunen samtidigt som boendekvaliteten för
de äldre ökar.
-

Därför föreslås ett driftsbidrag som en drivmotor till att aktörer uppför
trygghetsboenden i Nordanstigs kommun.
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.

Justerandes sign
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Utdragsbestyrlcande

H/o

/

Nordaristigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

2019-0218

Forts. § 30

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kom
munstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att Nordanstigs kom
mun inför ett driftbidrag för
värdperson till aktörer som driver trygghetsbostäd
er,att bidraget betalas ut, efter
prövning, årligen med ¼-del av prisbasbelopp
per bostad,att kravet för att få
bidraget ar att man uppfyller Boverkets kriterier
för investeringsbidrag till
trygghetsbostäder,att 2018 och 2019 års bidra
g finansieras ur budgetpost benämnd
omställningskostnader,att efterföljande år finan
sieras i kommande mål och budget
som ett bestående bidrag samtatt delegation ges
till verksamhetschef för
samhällsutveckling och kommunikation att
pröva och bevilja bidraget årligen
(Fredrik Pahibergs och Hans-Åke Oxelhöjd
s tjänsteutlåtande 2019-02-1 1).
Yrkanden
Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens försl
ag samt att verksamheten inför
kommunstyrelsens sammanträde kompletterar
handlingarna med ett förslag till
policydokument.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Wig
gs yrkande och finner det antaget.

Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANST1GS
KOMMUN

2019-02-18

§31

11(20)

//)?D

Dnr 2016-000223

Detaljplan för Jättendals-Gärde 1:13 m.fI. i
Mellanfjärden.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar

Anta detaljplanen och dess tillhörande handlingar för Jättendals-Garde 1:13
m.fl.

Sammanfattning av ärendet
1 Mellanfjärden finns det en verksamhet där markanvändningen bedrivs på ett
planstridigt sätt. Kommunstyrelsens ledningsutskott gav 2015-11-05 Planoch
byggenheten i uppdrag att upprätta en ny detaljplan i syftet att tillåta verksa
mhet att
bedrivas inom planområdet. Mellan 2017-01-16 till 2017-02-06 var planen
ute på
samråd. Efter samrådet har kommunen haft dialog med berörda sakägare
för att
inhämta ytterligare åsikter det hölls också två stycken samrådsmöten. Under
perioden mellan 2018-07-16 till 2018-09-03 var planen på granskning. Ytterli
gare
yttranden har kommit in och planen har bearbetats därefter. planenheten
har nu
färdigställt ett nytt förslag för detaljplan, som är redo att antas.
Fysisk planerare Ola Tollin föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Plan- och byggenheten föres1r för ledningsutskottet att godkänna detaljp
lanen och
dess tillhörande handlingar och låter detaljplanen antas (Hans-Åke Oxelhö
jds och
Ola Tollins tjänsteutlåtande 2019-02-11).

Yrkanden
Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det
antaget.

Justerandes sign

lJtdragsbestyrkande

Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrclesdatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

2019-02-18

§ 36

Dnr 2016-000047

Motion om medborgarbudget för större sam
hörighet.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar

1 nuläget inte inleda ett arbetssätt med Medborgarbu
dget och därmed avslå
motionen.

Sammanfattning av ärendet
Petra Modée (V) och Ulrika Jonsäll (V) har lämnat
in en motion där de föreslår att
Nordanstigs kommun tar fram rutiner för, och anvä
nder sig av, förstärkt
medborgardialog i form av så kallad medborgarbudget
samt att medborgarbudgeten
används som ett verktyg i den årliga budgetprocesse
n.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att i nuläget inte inleda ett
arbetssätt med Medborgarbudget
samt att motionen därmed är besvarad (Fredrik Pahl
bergs och Eva Engströms
tjänstutlåtande 2019-02-04).

Yrkanden
Ola Wigg (S) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrka
nde och finne

r det antaget.

Juslerandes sign

Uldragsbestyrkande
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet
NORDAN5TIGS
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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2019-02-18

/Y2o
§ 37

Dnr 2019-000102

Revisionsrapport Grundläggande granskning avseende
mål, ekonomistyrning och intern kontroll..
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta verksamhetens förslag till yttrande över revisionens granskningsrapport
.

Sammanfattning av ärendet
Revisionen har länmat en rapport Grundläggande granskning av mål,
ekonomistyrning och intern kontroll.
Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de rekommenda
tioner
och förslag som lyfts fram i rapporten, företrädesvis de som framgår av rappor
tens
sammanfattning.
Staben har utarbetat ett förslag till yttrande över revisionsrapporten.
Komniunchef Fredrik Pahiberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag
till yttrande
över revisionens granskningsrapport (Fredrik Pahibergs tjänsteutlåtan
de
2019-02-15).
Yrkanden
Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och fmner
det antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträciesdatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

2019-02-18

§38

Dnr 2019-000103

Remiss gällande Organisation av enheten för
tillsyn/tillstånd alkohol och tobak.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta verksamhetens förslag till yttrande över remi
ssen.

Sammanfattning av ärendet
Hudiksvalls kommun har utarbetat ett förslag
till organisation av enheten för
tillsyn/tillstånd för alkohol och tobak.
Förslaget innebär att verksamheten för Nordansti
gs och Hudiksvalls kommuner
läggs över till den gemensamma nämnden Norr
hälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.
Kommunchef Fredrik Pahiberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslu
tar godkänna verksamhetens
förslag till yttrande över remissen (Fredrik Pahi
bergs tjänsteutlåtande 2019-02-15).
Yrkanden
Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens försl
ag.
Propositionsordni ng
Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs

Justerandes sign
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yrkande och finner det antaget.

-

Utdragsbestyrkande

//Z

Nordanstigs kommun
Omsorgsutskottet

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdaturn

NORDANSTtGS
KOMMUN

2019-02-19

§21

Dnr 2018-000415

Lex Sarah utredning
Omsorgsutskottets förslag till beslut
Att kommunstyrelsen beslutar att anta de föreslagn åtgär
a
derna och att händelsen
inte skickas vidare till Inspektionen för vård och oms
org (IVO) som en lex Sarah.
En återrapportering av vidtagna åtgärder skall ske till
omsorgsutskott och nämnd
inom 3 månader.

Sammanfattning av ärendet
Utredning av anmälan om missförhållande eller risk
för missförhållande inom
kommunens omsorg om funktionsbindrade enligt 14
kap 3-6 § SoL och 24b-24e
LSS utifrån en inkommen lex Sarah rapportering.
1 rapporteringen framgår att en brukare har blivit utsat
t för brister i bemötande vid
en av kommunens dagliga verksamheter.
En utredning med föreslagna åtgärder har gjorts av utred
are på kvalitet och
utvecklingsenheten.
Beslutsunderlag

Omsorgsutskottet föreslår
Att kommunstyrelsen antar de föreslagna åtgärdern
a och att händelsen inte skickas
vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som
en lex Sarah.
En återapportering av vidtagna åtgärder skall ske till
omsorgsutskott och nämnd
inom 3 månader.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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