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KALLELSE
Datum
NORDANSTIGS
KOMMUN

-

-

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde
Tid

Tisdagen den 7maj2019 klockan 08:15

Plats

Kommunkontoret i Bergsjö

Kallade

Ledamöter kallas, ersättare och övriga för kännedom

Ärende
Val av justerare
Carina Ohlson (C)
1.

Godkännande av dagordning.
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.

Verksamhetsuppföljning.
Dnr 20 19-000087

7.

Ekonomirapport. Utskottens redovisning av
förslag till åtgärder.
Dnr 20 18-000067

Notering

NORDANSTIGS KOMMUN

Sida

Kommunstyrelsen
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Ärende

Notering

8.

Information om GDPR.
Dnr 20 18-000058

9.

Avvakta med rivning av f.d biblioteket i Gnarp
Dnr 20 18-000225

10. Slutredovisning av bidrag för havsnära
planering KOMPIS
Dnr 20 16-000153
-

11. Överföring av tillsyn/tillstånd alkohol och tobak
till Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.
Dnr 2019-000103
12. Ansöknings- och tillsynsavgifter för
tobaksförsäljning.
Dnr 20 19-000222
13. Fördelning av Projekt- och Visionsbidrag 2019.
Dnr 2019-000250
14. Utbetalning av partistöd 2019.
Dnr 2019-0002 18
15. Begäran om godkännande för köp av fastigheten Kl. 13:00
Usbo-Berge 10:2.
Dnr 20 19-000223

16. Årsredovisning 2018 för Nordanstigs
Bostäder AB
Dnr 2019-000225
17. Årsredovisning 2018 för Nordanstigs
Fjärrvärme AB
Dnr 20 19-000227
18. Årsredovisning 2018 för Nordanstigs
Fastighets AB
Dnr 2019-000226
19. Årsredovisning 2018 för Nordanstigs
Kommunfastigheter AB
Dnr 20 19-000228
20. Årsredovisning 2018 för Fiberstaden AB.
Dnr 2019-00023 1
21. Årsredovisning 2018 för Nordanstig Vatten AB
Dnr 20 19-000229

NORDANSTIGS KOMMUN

Sida
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Kommunstyrelsen

Ärende

Notering

22. Årsredovisning 2018 för MittSverige Vatten &
Avfall AB
Dnr 20 19-000230
23. Årsredovisning 2018 för Ostkustbanan
2015 AB.
Dnr 2019-000221
24. Årsredovisning 2018 för Per och Anna Sundins
stipendiefond, Per-Olof Schönströms
minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond.
Dnr 2019-000239
25. Sammanställning 2018 för kommunens
stiftelser.
Dnr 2019-000220
26. Riktlinjer för gåvor, finansiella bidrag och
sponsring.
Dnr 20 19-000232
27. Biblioteksplan 2019-2020
Dnr 2019-000235
28. Redovisning av delegationsbeslut.
Dnr 2019-000004
29. Delgivningar.
Dnr 2019-000005
30. Information och övriga ärenden.
Dnr 2019-000006
31. Faderskapsutredning 2 kap 7 § första stycket.
Person 1
Dnr 2019-000248
32. Faderskapsutredning 2 kap 7 § första stycket.
Person 2
Dnr 2019-000249

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
Sammanträdesdatum

NOFDANSTIGS
KOMMUN

2019-04-15

§ 65

Dnr 2018-000225

Avvakta med rivning av f.d biblioteket i Gnarp
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar

Skjuta upp rivningen av före detta biblioteket (Säcken) i Gnarp och att rivningen
istället genomförs i samband med att en förskolebyggnad i Gnarps ska rivas.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade ( 178) 2018 att rivningen av det före detta biblioteket
(Säcken) i Gnarp ska genomföras senast 31juli 2019. Under andra halvåret 2018
diskuterades behovet av en ny förskola i Gnarp och kommunstyrelsen besökte då
förskolorna på orten. 1 kommunens lokalresursplan, som togs fram i slutet på 2018
och i början på 2019, föreslås att samtliga förskolebyggnader i Gnarp avyttras och
ersätts med en ny förskolebyggnad med plats för sex förskoleavdelningar. Då det
före detta biblioteket i Gnarp ligger i nära anslutning till Villervallans förskola, som
behöver rivas för att frigöra utrymme för skolgård till den nya förskolan, föreslår
förvaltningen att rivningarna av dessa båda byggnader samordnas i tid för att
minimera såväl kostnader som påverkan på miljön och tredje man.
Förvaltningen föreslår, med hänsyn till påverkan på miljön och berörda
verksamheter (förskolan Villervallan och återbruket Säcken), att rivningen av det
före detta biblioteket i Gnarp skjuts upp i avvaktan på att lokalresurspianen som
berör Gnarps förskolor antas. Förvaltningens förslag innebär att samtliga planerade
rivningar inom den aktuella fastigheten i Gnarp (Nordanstig Vallen 28:1) kommer
kunna genomföras samtidigt och efter att en ny förskola blivit uppförd i Gnarp.

Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att skjuta upp rivningen av det
före detta biblioteket (Säcken) i Unarp och beslutar att rivningen istället genomförs
i samband med att en förskole-byggnad i Gnarps ska rivas (Fredrik Pahlbergs och
EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande 2019-03-26).

Justerandes sign
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§ 69

4,
Dnr 2016-000153

Slutredovisning av bidrag för havsnära planering
KOMPIS

-

Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna informationen samt uppdra till verksamheten att inarbeta underlaget i
fortsatt utvecklingsarbete.
Sammanfattning av ärendet
Med finansiering frän Havs- och vattenmyndigheten har Nordanstigs kommun
deltagit i ett projekt med syfte att utarbeta planerings-underlag för hållbar
utveckling, båtturism och rörligt friluftsliv i Uppsala läns och Gävleborgs läns
skärgårdar.

Arbetet har bedrivits tillsammans med övriga kustkommuner i Gävleborgs och
Uppsala län, Region Gävleborg, Region Uppsala samt Upplandsstiftelen.
Kustkommunerna och regionerna i Uppsala och Gävleborgs län har under 2016 till
2018 gemensamt arbetat fram planeringsunderlag med hjälp av bidrag från Havsoch vattenmyndigheten förmedlade av länsstyrelserna.
Enhetschef Mats Widoff föredrar genomfört projekt samt beskrivning av fortsatta
utvecklingsaktiviteter i Nordanstigs kommun.

Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen
samt att inarbeta underlaget i fortsatt utvecklingsarbete (Fredrik Pahibergs och Mats
Widoffs tjänsteutlåtande 2019-02-26).

Justerandes sign
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samrnanträdesdatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

201 9-04-15

§ 75

Dnr 201 9-0001 03

Överföring av tillsyn/tillstånd alkohol och tobak till
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
Ledningsutskottets förslag

Fullmäktige beslutar
1. Överföra ansvaret för handläggning och tillsyn för alkohol, folköl, läkeme
del,
tobak och e-cigaretter från kommunstyrelsen till Norrhälsinglands miljöoch
räddningsnämnd.
2. Förändringen gäller från den 1juli 2019.
3. Reglementena för kommunstyrelsen och Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd ändras utifrån beslutet.
4. Avtalet mellan Hudiksvall och Nordanstig avseende köp av
alkoholhandläggning upphör 30juni 2019.
5. Avtalet mellan Hudilcsvall och Nordanstig gällande den gemensamma
nämnden
kompletteras med de nya uppdragen.
6. Kostnaderna för att bedriva verksamheten fördelas mellan Hudiksvalls
och
Nordanstigs kommuner enligt samma principer som gäller för övriga
verksamhet inom Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
Sammanfattning av ärendet
Den 1 jaiiuari 2003 bildade Hudilcsvall och Nordanstig en gemensam
nämnd,
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Syftet med nämnden
är att genom
samverkan, samordning och ökad effektivitet garantera kommuninvå
narna en
offentlig service av god kvalitet.
De senaste åren har frågan om tillståndsenhetens organisationstillhöri
ghet
diskuterats. 1 dag hanterar Hudiksvalls kommun beredningen av dessa
ärenden som
sedan Nordanstigs förvaltning fattar beslut om. Ett förslag har utarbet
ats om att
enheten för tillstånd och tillsyn för alkohol, folköl, tobak, e-cigaretter
och
läkemedel, ska flyttas till den gemensamma nämnden från 1juli
2019.
Ärendet har varit ute på remiss och samtliga remissinstanser är positiv
a till
förslaget.
Avtalet m samverkan i gemensam nämnd daterat 2010-09-24 mellan
Hudiksvalls
och Nordanstigs kommuner kompletteras med ansvar för alkohol,
folköl, läkemedel
och tobak under rubriken uppgifter § i avtalet.

Justerarides sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

201 9-04-15

NORØANSTIGS
KOMMUN

§ 76

Dnr 2019-000222

Ansöknings- och tillsynsavgifter för tobaksförsäljning
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta förslaget om tillståndsavgift för tobaksförsäljning.
2. Anta förslaget till tillsynsavgift för tobaksförsäljning.
3. Anta förslaget om tillståndsavgift för tillfällig försäljning av tobak.
4. Ta bort de befintliga tillsynsrabatterna.
5.

De nya avgifterna gäller från och med 1juli 2019.

6. Denna taxa ska årligen indexregleras enligt Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV).
7. E-cigaretterna får en tillsynsavgift på 1 290 kronor från och med den 1juli
2019 för att sedan följa indexregleringen.

Sammanfattning av ärendet
När den nya tobaksiagen träder i kraft den 1juli 2019 ändras reglerna för de som
säljer tobak. 1 stället för som nu när det är anmälningsplikt för försäljning av tobak
kommer med nya lagen en tillståndsplikt. Handläggningstiden för tobakstillstånd
bedöms till ca 80 % av handläggningstiden för serveringstillstånd av alkohol. Aven
tillsynen kommer att förändras och kräva mer arbete än vid nuvarande tobaksiag.

Förslag lämnas även om att taxan ska indexregleras.

Justerandes sign
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Kommunstyrelsens administration
Staben
Eva Engström
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eva.en9strom@nordansy.se
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Datum

Referens

2019-04-26

KS 2019-000218
113250

Fullmäktige

1

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyresen

2019-04—26
Nr.h.kort//
Dnr

Yttrande över utbetalning av partistöd för 2019.
Förslag till beslut
Staben föreslår att fullmäktige beslutar
Partistödet 2019 utbetalas till följande partier i fullmäktige enligt
fastställt belopp:
Moderaterna
54 tkr
Socialdemokraterna
114 tkr
Vänsterpartiet
44 tkr
Sverigedemokraterna
64 tkr
Nordanstigspartiet.se
24 tkr
Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd

Sammanfattning av ärendet
Partistödet betalas ut årligen i maj månad efter beslut av fullmäktige.
Vid fördelningen av partistödet ska fullmäktige beakta endast de
partier som är representerade i fullmäktige under verksamhetsåret.
Har ett parti flera platser utan att alla är bemannade kan det
mandatbundna partistödet minskas i motsvarande grad. Lyckas inte
partiet bemanna någon plats kan också grundstödet dras in.
Partierna ska årligen redovisa hur partistödet har använts.
Grundstödet är 14 000 kronor per parti och år. Mandatstödet är
10 000 kronor per mandat i fullmäktige och år.
Staben bedömer att samtliga 31 mandat i fullmäktige är bemannade
enligt Kommunallagen 4 kap 29-30 §. Även om en person i
fullmäktige har anmält sig som politisk vilde anses ändå mandatet
vara bemannat.
Fyra partier har lämnat in redovisningar för hur partistödet har
använts under 2018. Ett parti är nytt och har inte tidigare erhållit
partistöd och har därmed inget att redovisa. Tre partier har inte
lämnat in någon redovisning. Staben föreslår därför att partistödet
betalas ut till de partier som har inkommit med redovisningar samt
det nya partiet och att partistödet för övriga partier behandlas vid
senare tillfälle.

Fredrik Pahlberg
Kommunchef

Eva Engström
Kommunsekreterare

b

Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

•
NORDANSTJGS
OMUN

2019-04-15

§

/

Dnr 2019 000223

Begäran om godkännande för köp av fastigheten
lisbo-Berge 10:2.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna att Nordanstigs Bostäder AB köper fastigheten fisbo-Berge 10:2 i fisbo.

Sammanfattning av ärendet
Nordanstigs Bostäder AB har lämnat en förfrågan till kommunfullmäktige om de
kan köpa fastigheten flsbo-Berge 10:2 vid Skolbacken 6, i lisbo.

Justerandes sign
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANSTJGS
KOMMUN

201 9-04-15

§ 78

Dnr 2019-000225

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs Bostäder AB
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar

Ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret
varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenhetema samt redovisa detta för fullmäktige.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisningen för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har inkommit med årsredovisning för
verksamhetsåret 2018.

Bolaget visar ett positivt resultat med 1 334 437 kronor.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit
under verksamhetsåret varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för
fullmäktige.
Ändamålet för bolagets verksamhet är att bolaget ska i allmännyttigt syfte och med
iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip
främja bostadsförsörjningen i Nordanstigs kommun och erbjuda hyresgästerna
möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas
enigt affärsmässiga principer.

Justerandes sign
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-15

NOROANSTTGS
KOMMUN

§ 79

Dnr 2019-000227

Årsredovisnirig 2018 för Nordanstigs Fjärrvärme AB
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar

Ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret
varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar

Godkänna årsredovisningen för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har inkommit med årsredovisning för
verksamhetsåret 2018.

Bolaget visar ett positivt resultat med 895 kronor.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit
under verksamhetsåret varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för
fullmäktige.
Ändamålet för bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder tillhandahålla
miljövänliga och dnftsäkra varor och tjänster till konkurrenskraftiga priser enligt
gällande särlagstiftning.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

201 9-04-15

§ 80

Dnr 2019-000226

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs Fastighets AB
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret
varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.

Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar

Godkänna årsredovisningen för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har inkommit med årsredovisning för
verksamhetsåret 2018.
Bolaget visar ett negativt resultat med 33 tkr.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit
under verksamhetsåret varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen frö de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för
fullmäktige.
Ändamålet för bolagets verksamhet är att främja lokalförsörjningen i Nordanstigs
kommun. Äga, förvalta och bygga fastigheter för industriändamål. Främja
turismverksamheten i Nordanstigs kommun. Verksamheten ska bedrivas på
affärsmässiga grunder under beaktande av lokaliseringsprincipen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NOROANSTIGS
KOMMUN

2019-04-15

§81

Dnr 2019-000228

Årsreciovisning 2018 för Nordanstigs
Kommunfastigheter AB
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret
varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisningen för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Nordanstigs Kommunfastigheter AB har inkommit med
årsredovisning för verksamhetsåret 2018.
Bolaget visar ett positivt resultat med 27 tkr.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit
under verksamhetsåret varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen frö de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för
fullmäktige.
Ändamålet för bolagets verksamhet är att inom Nordanstigs kommun äga, förvärva,
bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter.
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2019-04-15

NORDANSTTGS
KOMMUN

§ 82

Dnr 2019-000231

Årsredovisning 2018 för Fiberstaden AB.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar

Ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret
varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar

Godkänna årsredovisningen för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Fiberstaden AB har inkommit med årsredovisning för verksamhetsåret
2018.

Bolaget visar ett positivt resultat med 6 465 589 kronor.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit
under verksamhetsåret varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen frö de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för
fullmäktige.
Föremålet för bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala
lokaliserings-, likställighets-, och självkostnadsprinciperna stimulera fortsatt
bredbandsutveckling inom Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner genom att
sänka etableringströskeln avseende 1T-infrastruktur och bidrag till effektiv
konkurrens inom området för elektronisk kommunikation till förmån för enskilda
privatpersoner, näringsliv och myndigheter inom Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner.
Med iakttagande av samma kommunalrättsliga principer är ändamålet vidare att
genom effektivisering och bättre resurshållning samordna och handha dels
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners interna TT-stöd, dels kommunernas
telefoniservice.

Justerandes sign

.5

Utdragsbestyrkande

(

28(34)

Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet
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2019-04-15
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Dnr2019 000229

Årsredovisning 2018 för Nordanstig Vatten AB
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret
varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.

Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisningen för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har inkommit med årsredovisning för
verksamhetsåret 2018.
Bolaget visar ett nollresultat.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit
under verksamhetsåret varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen frö de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för
fullmäktige.
Ändamålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla anläggningar för produktion
av allmänna vattentjänster.
Befogenhetsbegränsningar: Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av
samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet
istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska
säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med
bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de
befogenhetsbegränsancle principer som reglerar den kommunala förvaltningen.
Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning
författningsreglerade undantag så medger.
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Dnr 2019-000230

Årsredovisning 2018 för MittSverige Vatten & Avfall AB
Ledningsutskottets förslag
Kornmunstyrelsen beslutar
Ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret
varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.

Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisningen för 2018.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för MittSverige Vatten & Avfall AB har inkommit med årsredovisning för
verksamhetsåret 2018.
Bolaget visar ett nollresultat.
Kominunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit
under verksamhetsåret varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och
utförts inom ramen frö de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för
fullmäktige.
Bolagets syfte är att driva och utveckla vatten- och avloppshanteringen så att den
tillgodoser brukarnas behov av och högt ställda krav på VA-tjänster samt bidrag till
en långsiktig hållbar utveckling.
Befogenhetsbegränsningar: Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av
samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet
istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska
säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med
bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de
befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.
Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning
författningsreglerade undantag så medger.

Justerandes sigp

‘)—

Utdragsbestyrkande
c_—_

/

30(34)

Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

2019-04-15
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Unr 2019-000221

Årsredovisning 2018 för Ostkustbanan 2015 AB.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisningen för 2018.
Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB har inkommit med årsredovisning för
verksamhetsåret 2018.

Bolaget visar ett negativt resultat med 95 tkr.
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§ 86

Dnr 2019-000239

Årsreciovisning 2018 för Per och Anna Sundins
stipendiefond, Per-Olof Schönströms minnesfond och
Nordanstigs Näringslivsfond.
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till verksamheten att utreda om regelverket för Nordanstigs Nringslivsfond
kan ändras så att fonden avvecklas efter ett visst antal år.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar

Godkänna Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen Nordanstigs
Näringslivsfond, samt Sammanställningar för verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen
Per och Anna Katarina Sundins stipendiefond samt Stiftelsen Per-Olof Schönströms
minnesfond.
Sammanfattning av ärendet
Ekononaikontoret har upprättat Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 för
Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, samt Sammanställningar för
verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins stipendiefond
samt Stiftelsen Per-Olof Schönströms minnesfond.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige besluta att godkänna Årsredovisnin
g
för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, godkänna Sammanställning för
Stiftelsen Per och Aima Katarina Sundins stipendiefond samt godkänna
Sammanställning för Stiftelsen Per-Olof Schönströms mitmesfond (Fredrik
Pahibergs och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2019-04-08).
Yrkanden

Per-Ola Wadin (L) yrkar att ledningsutskottet uppdrar till verksamheten att utreda
om regelverket för Nordanstigs Näringslivsfond kan ändras så att fonden avvecklas
efter ett visst antal år..
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per-Ola Wadins yrkande och finner det antage
t.
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Dnr 2019-000220

Sammanställning 2018 för kommunens stiftelser.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar

Godkänna Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2018.

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret har upprättat Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2018.
Sammanställningen innefattar 16 stycken stiftelser som förvaltas av
kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen besluta att godkänna Sammanställning
Samförvaltade stiftelser 2018 (Fredrik Pahibergs och Björn Hylenius
tjänsteutlåtande 2019-04-08).
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Dnr 2019-000232

Riktllnjer för gåvor, finansiella bidrag och sponsring.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Mta förslag till Riktlinjer för mottagande av gåvor, finansiella bidrag och
sponsring.
Sammanfattning av ärendet
Verksamheten har upprättat ett förslag till Riktlinjer för mottagande av gåvor,
finansiella bidrag och sponsring.
Yrkanden
Tor Tolander (M) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget.
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