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KALLELSE
Datum

2019-02-14

NORDANSTIGS
KOMMUN

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde
Tid

Måndagen den 25 februari 2019 klockan 18:00

Plats

Kulturhuset Bergsjögården

Kallade

Ledamöter kallas, ersättare och övriga för kännedom

Ärende
Val av justerare samt tid och plats för
protokollets justering.
Anette Nybom (S) och Lars Hed (M)
1.

Allmänhetens frågestund.
Dnr 2017-000186

2.

Ledamöternas frågestund.
Dnr 2017-000078

3.

Anpassning av styrmodellen till Agenda 2030.
Dnr 20 19-000086

4.

Plan- och bygglovtaxa 2019 Nordanstigs
kommun
Dnr 2018-000407

5.

Bolagspolicy för bolag ägda av Nordanstigs
kommun.
Dnr 2019-000035

6.

Ny bolagsordning för Nordanstigs Bostäder AB.
Dnr 20 19-000036

7.

Ny bolagsordning för Nordanstigs Fjärrvärme
AB.
Dnr 20 19-000037

Notering

NORDANSTIGS KOMMUN

Sida
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Kommunfullmäktige

Ärende
8.

Ny bolagsordning för Nordanstigs Fastighets
AB.
Dnr 20 19-000039

9.

Överföring av investeringsbudget från 2018 till
2019.
Dnr 2019-00002 1

10. Försäljning av fastigheten Bergsjö Kyrkby 9:39.
Dnr 2019-000030
11. Motion om köp av fastigheten Röde 2:15 i
Gnarp.
Dnr 2014-000521
12. Motion om gratis läxhjälp.
Dnr 20 16-000364
13. Motion om industriområdet Knoget i
Harmånger.
Dnr 20 18-000082
14. Interpellation om kostnader i samband med
utrivning av kraftverk/dammar i Gnarp.
Dnr 20 19-000100
15. Avsägelse från politiskt uppdrag som
nämndeman, Kristina Berglund (C).
Dnr 2018-000424
16. Val till Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd 2019-2022.
Dnr 20 18-000366
17. Val till Hälsinglands utbildningsförbund 20192022.
Dnr 20 18-000374
18. Val till styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB.
Dnr 2019-000017
19. Val av revisorer för Nordanstigs Bostäder AB.
Dnr 20 19-000074
20. Val av revisorer för Nordanstigs Fastighets AB.
Dnr 2019-000068
21. Val av revisorer för Nordanstigs Fjärrvirme
AB.
Dnr 2019-000067

Notering

NORDANSTIGS KOMMUN

Sida
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Kommunfullmäktige

Ärende
22. Val av revisorer för Nordanstigs
Kommunfastigheter AB.
Dnr 2019-000065
23. Val av revisorer för Nordanstig Vatten AB.
Dnr 20 19-000066
24.

Val av revisorer för MittSverige Vatten &
Avfall AB.
Dnr 2019-000063

25. Val av revisorer för Fiberstaden AB.
Dnr 20 19-000064
26. Val av revisorer för Visit Hälsingland
Gästrikland AB.
Dnr 20 19-000062
27. Val av revisorer för Hälsinglands
utbildningsförbund.
Dnr 2019-000070
28. Val av revisorer till Nordanstigs kommuns
samtliga stiftelser.
Dnr 20 19-000073
29. Val av revisorer för Gemensam nämnd för
hj älpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd.
Dnr 20 19-000072
30.

Val av revisorer för Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.
Dnr 20 19-000075

31. Val av revisorer för Överförmyndamämnden
Mitt.
Dnr 2019-000076
32. Val av styrelse för Nordanstigs Bostäder AB.
Dnr 2019-000054
33. Val av styrelse för Nordanstigs Fastighets AB.
Dnr 20 19-000055
34. Val av styrelse för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Dnr 20 19-000056
35. Val av styrelse för Nordanstigs
Kommunfastigheter AB.
Dnr 2019-000058

Notering

NORDANSTIGS KOMMUN

Sida
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Kommunfullmäktige

Ärende
36.

Notering

Val av styrelse för Nordanstig Vatten AB.
Dnr 2019-000057

37. Val till styrelsen för MittSverige Vatten &
Avfall AB.
Dnr 2019-000060
38. Val till styrelse för Fiberstaden AB.
Dnr 20 19-000059
39. Val till styrelse för Visit Hälsingland
Gästrikland AB.
Dnr 2019-00006 1
40. Inkommen Motion om alkolås på kommunens
fordon.
Dnr 2019-000047
41.

Inkommen Motion om en extra idrottstimme
varje vecka i skolan.
Dnr 20 19-000048

42.

Inkommen Motion om mobilförbud i den
kommunala grundskolan.
Dnr 2019-000049

43.

Sammanställning av ej verkställda beslut enligt
SoLochLSS
Dnr 20 17-000458

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

Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesciatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

2019-02-05

§ 56

Dnr 2019-000086

Anpassning av styrmodellen till Agenda 2030.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anpassa styrmodellen så att kommunfullmäktiges mål utgår från målen
i
Agenda 2030.

Sammanfattning av ärendet
1 samband med att nya mål för kornmunfullmälctige processas fram för
innevarande
mandatperiod föreslås dessa kopplas till Agenda 2030, som ersätte
r nuvarande
“övergripande inriktningar”.
Globala målen ersatte den 1 januari 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 tillhöra
nde indikatorer.

Indikatorerna är mätbara, vilket innebär att vi kan följa upp och utvärd
era arbetet
med målen.
Agenda 2030 och Globala målen syftar till att skapa en hållbar utveck
ling. En
hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens behov utan att äventy
ra
kommande generationer.
De tre dimensionema av hållbar utveckling, det vill säga de ekonomiska,
sociala
och miljömässiga dimensionema.
Agenda 2030 kräver engagemang från olika aktörer som civilsamhälle
, kommuner
och landsting samt forskare och näringsliv.
Ansvaret för att genomföra målen vilar på varje medlemsiands
regering, men FN
kan bidra med stöd i genomförandet. Agenda 2030 är inte juridis
kt bindande, utan
en deklaration och ett frivilligt åtagande.

Då mycket av åtagandena i Agenda 2030 är sådant Nordanstigs
kommun ändå ska
arbeta med bör styrningen underlättas av att målen kopplas till Agend
a 2030.

Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att Kornmunfullmäktige beslutar att anpass
a styrmodellen så
att Kommunfullmäktiges mål utgår från målen i Agenda 2030 (Fredri
k Pahibergs
och Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2019-01-28).
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS

2019-02-05

KOMMUN

§ 37

Dnr 2018-000407

Plan- och bygglovtaxa 2019 Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsens 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 Justeringsfak
tor (N) höjs
från 0,8 till 1,0, samt att kostnaden för prövning av strandskyddsdispens
ändras till
fasta kostnader 3200 kr resp. 4800 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.
Beslutsunderlag
1. Byggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullm
äktige
besluta att med stöd av 12 kap. l0 plan- och bygglagen anta förslag
et 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 prövni
ng av
strandskyddsdispens ändras till fasta kostnader 3200 kr resp. 4800
kr
(byggnadsnämndens protokoll § 116/2018).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att med stöd av
12 kap. l0
plan- och bygglagen anta förslaget på ändring av taxa, att timdebitering
en 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 3200 kr resp. 4800 kr (ledningsutskottets protokoll 2 1/2019
).
§
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.

Justerandes sgi
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen
•

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdalum

2019-02-05

NORDANSTIGS
KOMMUN

§ 43

Dnr 2019-000035

Bolagspolicy för bolag ägda av Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Justera förslag till bolagspolicy i fjärde stycket under punkt 3.2.2 att gälla
kommunstyrelsens presidium samt generellt byta ut ordet dotterbolag till bolag.

Kommunstyrelsens 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 kommunala
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 optimalt nyttjande av
kommunens resurser. Inom ramen för kommunens totala verksamhet är
verksamheten i de kommunala bolagen inriktad mot affärsmässighet.
Behovet av en mer utvecklad helhetssyn, ett koncemperspektiv, avseende den
kommunala verksamheten oavsett associationsform (förvaltning eller bolag) är
nödvändigt för att kunna uppnå fastställda mål och bedriva verksamheten 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 relationen 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.
Verksamheten föreslår en redaktionell ändring i dokumentet att generellt byta ut
ordet dotterbolag till bolag.
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NOROANSTIGS
KOMMUN

2019-02-05

Forts. § 43

Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att anta ny bolagspolicy för
Nordanstigs konmiun (Fredrik Pahibergs och Björn Hylenius tjänsteutlåtande
2019-01: 15).
2.

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att anta ny bolagspolicy för
Nordanstigs kommun (ledniiigsutskottets protokoll § 15/2019).

Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag med justeringen under punkt
3.2.2, fjärde stycket, gälla kommunstyrelsens presidium.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22(39)

Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdaturn

2019-02-05

NORDANSTIGS
KOMMUN

§ 45

Dnr 2019-000036

Ny bolagsordning för Nordanstigs Bostäder AB.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar

1.

Anta ny bolagsordning för Nordanstigs Bostäder AB.

2. Uppdra till Nordanstigs Bostäder AB :s styrelse att fastställa den nya
bolagsordningen 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
kornmunfullmäktige 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 kommunfullmäktige 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 samhälisnytta
Ägarens krav
Mål med verksamheten
Ekonomiska mål
Specifika uppdrag
Rapportering
Beslutsunderlag

1.

Justerandes sign

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 Pahibergs och Björn Hylenius
tjänsteutlåtande 2019-01-17).

Utdragsbestyrkande
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

2019-02-05

Forts. § 45
2.

Ledningsutskottet beslutar återrernittera ägardirektiven till verksamheten för
fortsatt beredning. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta ny
bolagsordning för Nordanstigs Bostäder AB. Uppdra till Nordanstigs Bostäder
AB:s styrelse att fastställa den nya bolagsordningen på bolagsstämman
(ledningsutskottets protokoll § 16/2019).

Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.

tiusterandes sign
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANS1]GS
KOMMUN

2019-02-05

§ 46

Dnr 2019-000037

Ny bolagsordning för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1.

Anta ny bolagsordning för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
2. Uppdra till Nordanstigs Fjärrvärme AB:s styrelse att fastställa den nya
bolagsordningen på bolagsstämman.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet. För att respek
tive
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 aitar samt uttrycka ägarens krav på respektive bolag.
De dokumenteras i kommunens budget/verksamhetspian och är långsiktiga
och
uttrycks för en period om 3-4 år.
Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att kommunfullmäktige
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 samhällsnytt
a
Ägarens krav
Mål med verksamheten
Ekonomiska mål
Specifika uppdrag
Rapportering
Beslutsunderlag

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige besluta att anta ny bolagsordnin
g för
Nordanstigs Fjärrvärme AB, fastställa nytt ägardirektiv för bolaget samt
uppdra till Nordanstigs Fjärrvärme AB:s styrelse att besluta om ny
bolagsordning samt ägardirektiv i bolagsstämman (Fredrik Pahibergs
och
Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2019-01-17).
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

2019-02-05

Forts. § 46
2.

Ledningsutskottet beslutar återremittera ägardirektiven till verksamheten för
fortsatt beredning. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta ny
bolagsordning för Nordanstigs Fjärrvärme AB. Uppdra till Nordanstigs
Fjärrvärme AB:s styrelse att fastställa den nya bolagsordningen på
bolags stämman (ledningsutskottets protokoll § 17/2019).

Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

Propo&tionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.
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Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
NORDANSTIGS
KOMMUN

2019-02-05

§ 47

Dnr 2019-000039

Ny bolagsordning för Nordanstigs Fastighets AB.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta ny bolagsordning för Nordanstigs Fastighets AB.
2. Uppdra till Nordanstigs Fastighets AB:s styrelse att fastställa den nya
bolagsordningen 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/verksamhetspian och är långsiktiga och
uttrycks för en period om 3-4 år.
Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att kommunfullmäktige beslutar
om kommunens budget.
Kominunstyrelsen 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 samhälisnytta
Ägarens krav
Mål med verksamheten
Ekonomiska mål
Specifika uppdrag
Rapportering

Beslutsunderlag
1.

Justerandes sign

2V

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att anta ny bolagsordning för
Nordanstigs Fastighets AB, fastställa nytt ägardirektiv för bolaget samt uppdra
till Nordanstigs Fastighets AB:s styrelse att besluta om ny bolagsordning samt
ägardirektiv i bolagsstämman (Fredrik Pahibergs och Björn Hylenius
tjäisteutlåtande 2019-01-17).
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrdesdatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

2019-02-05

2.

Ledningsutskottet beslutar återremittera ägardirektiven till verksa
mheten för
fortsatt beredning. Ledningsutskottet före sl.r att fullmäktige besluta
r anta ny
bolagsordning för Nordanstigs Fastighets AB. Uppdra till Nordan
stigs
Fastighets AB:s styrelse att fastställa den nya bolagsordningen
på
bolags stämman (ledningsutskottets protokoll 18/2019).
§

Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner
det antaget.
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

2019-02-05

§ 39

Dnr 2019-000021

Överföring av investeringsbudget från 2018 till 2019.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna ombudgetering av följande investeringar från 2018 till 2019:
Industriområdet Knoget
3 280 tkr

Utemilj ö skolor och förskolor

48 tkr

Laddstationer till elbilar

77 tkr

Inred tandläkarkorridoren
Allaktivitetshus

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

Godkänna ombudgetering av investering i fiber från 2018 till 2020:
Bredband
8 302 tkr

Totalt från 2018 till 2020
Hela ombudgeteringen från 2018 ur

8 302 tkr
21 625 tkr

Ändra totalramen för investeringar då bredbandsutbyggnaden som besluta
des
iKf’5/2018:

2019

Från 38 000 tkr

Till 28 000 tkr

2020

Från 20000 tkr

Till 22 000 tkr

2021

Från 20 000 tkr

Till 28 000 tkr

Justerandes sign
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum

2019-02-05

NORDANSTIGS
KOMMUN

Forts. § 39

Sammanfattning av ärendet
Ekonomienheten har sammanställt slutredovisningar av 2018 års investeringar samt
verksamheternas önskemål om ombudgetering till 2019.

Beslutsunderlag
1.

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

2.

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till
ombudgetering av vissa investeringar från 2018 till 2019 (ledningsutskottets
protokoll § 6/20 19).

Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.

Justerandes sign
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-05

NOROANSTIGS
KOMMUN

§41

Dnr 2019-000030

Försäljning av fastigheten Bergsjö Kyrkby 9:39.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1.

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

2. Fastställa köpeskiffingen till 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 m2. Överenskommen köpeskilling (178 572 kr)
motsvarar 138 kronor per kvadratmeter.
Prissättningen är gjord utifrån den försäljningen som genomfördes av intilliggande
tomt för ett år sedan.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslåratt fullmäktige beslutar försälja fastigheten Bergsjö
Kyrby 9:39 i Bergsjö församling till Jan Ivar Sture Svensson Bergevägen 20 A,
82070 BERGSJÖ, Att: Fastställa köpeskillingen till 178 572 kr (Fredrik
Pahibergs och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2019-01-17).
2. Ledningsutskottet föreslår att fulllmäktige beslutar sälja fastigheten Bergsjö
Kyrby 9:39 i Bergsjö församling till Jan Ivar Sture Svensson Bergevägen 20 A,
829 21 BERGSJÖ. Fastställa köpeskillingen till 178 572 kronor. Godkänna
upprättat köpeavtal. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
köpehandlingama (ledningsutskottets protokoll § 12/2019).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.

Justerandes sin
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum
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KOM t1UN
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§ 241

Dnr 201 4-000521

Motion om köp av fastigheten Röde 2:15 i Gnarp.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avsluta motionen i avvaktan på besked om dragning av ny E4 och
Ny
ostkustbana genom Gnarps samhälle samt invänta nya detaljplaner
för
området.
2. Motionen är därmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Åke Bertils (S) och Anders Engström (S) har lämnat en motion där
de föreslår att
kommunen löser in fastigheten Röde 2:15 i Gnarp för att göra
den tillgänglig för
framtida tomt- och bostadsprojekteringar. Fastigheten kan tillsvid
are omvandlas till
grönområde.
Verksamhetens yttrande över motionen

En ny dragning av E4 genom Gnarp är planerad liksom ny dragni
ng av
ostkustbanan. Dessa stora projekt kommer att ha påverkan på
Gnarp som samhälle.
Samtidigt planeras för möjlighet till både industriområden och
bostadsområden i
Gnarp genom nya detaljplaner. 1 detta arbete kan motionens intenti
oner beaktas. 1
avvaktan på dessa stora projekt inom Gnarps samhälle föreslå
r staben att motionen
avslutas.

Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar avsluta motionen
i avvaktan på besked
om dragning av ny E4 och ny ostkustbana genom Gnarps samhä
lle samt
invänta nya detaljplaner för området. Motionen är därmed besvar
ad (Pahibergs
och Engströms tjänsteutlåtande (2018-07-06).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avsluta
motionen i avvaktan
på besked om dragning av ny E4 och Ny ostkustbana genom Gnarps
samhälle
samt invänta nya detaljplaner för området. Motionen är därmed
besvarad
(ledningsutskottets protokoll § 180/2018).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och
finner det antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen
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Sammanträdesdatum
NORDANSTIGS

2018-11-20

§ 243
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Dnr 2016-000364

Motion om gratis Iäxhjälp.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar

1. Uppdra till kommunstyrelsenlutbildningsutskottet att arbeta fram en plan på
hur medlen för läxhjälp på bästa sätt ska kunna användas för att kommunens
elever ska få bättre förutsättningar att nå målen i skolan och öka skolresultatet.
2. Motionen är därmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Ulrika Jonsäll (V) och Petra Modde (V) har lämnat en motion där de föreslår att
utbildningsutskottet får i uppdrag att omgående arbeta fram en plan för att på
samtliga kommunala skolor i någon form erbjuda läxhjälp till elever inom ramen
för eller i direkt anslutning till skoldagen under ledning av utbildade pedagoger.
Verksamhetens kommentarer:
Det är bra att elever erbjuds läxhjälp på skolan. Samtidigt måste skolorna fundera
över hur de arbetar med läxor. Det är viktigt att elever som riskerar att inte nå målen
får stöd i den ordinarie undervisningen. Läxhjälp ska anordnas vid sidan av den
ordinarie undervisningen och vara frivillig.
Tidigare i år omfattades både yngre och äldre elever av statsbidraget för läxhjäl
p.
Det betydde att kommuner och fristående huvudmän kunde söka bidrag för
elever
inom hela grundskolan eller motsvarande skolformer. Från 1juli 2018 har staten
reglerat läxhjälpen så att det endast gäller årskurs 8 och 9 samt att bidraget utgår
till
kommunerna generellt.

Beslutsuriderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till
komrnunstyrelsenlutbildningsutskottet att arbeta fram en plan på hur medlen
för läxhjälp på bästa sätt ska kunna användas för att kommunens elever ska
få
bättre förutsättningar att nå målen i skolan och öka skolresultatet. Motionen
är
därmed besvarad (Pahibergs och Engströms tjänsteutlåtande 2018-10-05).
2. Utbildningsutskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att fatta beslut
i
ärendet. 1 det fall gratis läxhjälp införs kommer stora ökade kostnader av extra
timmar för personal och extra skolskjuts att tillkomma (utbildningsutskotte
ts
protokoll § 98/2018).
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Yrkanden
Ulrika Jonsäll (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulrikas yrkande och verksamhetens förslag
till
yttrande och finner verksamhetens förslag till yttrande antaget.
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Dnr 2018-000082

Motion om industriområdet Knoget i Harmånger.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar

1. Verksamheten arbetar med att utveckla och färdigställa industriområdet
Knoget i Harmånger. BLa. är en exploatering av området under upphandling.
2. Motionen kan därmed anses besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Carina Olsson (C) har lämnat in en motion där hon föreslår att kommunen
i
samarbete med Nordanstigs Bostäder AB planerar och färdigställer ett
industriområde i Harmånger. Området hon pekar ut är det så kallade Knoge
t, där det
redan idag finns förutsättningar för ett bra område både för tillverkningsindustri
och
för andra typer av verksamheter. Detta ska prioriteras och färdigställas inom ett
år.
Remissinstans bör vara företagarföreningen i Nordanstig.
Verksamhetens yttrande över mofionen
Arbetet med att färdigställa industriområdet Knoget pågår. En upphandling
kommer
att genomföras för att exploatera området. Planen är att arbetet ska komm
a igång
under hösten 2018.

Tanken är att företagslokaler ska byggas via tex kommunens fastighetsbola
g eller
bostadsbolag. Tidsplanen för denna utveckling av industriområdet är att
det ska
finnas tillgängliga lokaler inom de närmaste två åren.
Då arbetet med att färdigställa industriområdet pågår, föreslår verksamheten
att
motionen kan anses beviljad.
Beslutsunderlag

Justerandes sign

((())
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1.

Staben föreslår att fullmäktige kan besvara motionen enligt följande:
Verksamheten arbetar med att utveckla och färdigställa industriområd
et
Knoget i Harmånger. Bl.a. är en exploatering av området under upphan
dling.
Motionen kan därmed anses beviljad (Pahibergs och Engströms
tjänsteutlåtande 2018-10-09).

2.

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige s beslutar verksamheten
arbetar med
att utveckla och färdigställa industriområdet Knoget i Harmånger.
Bl.a. är en
exploatering av området under upphandling. Motionen kan därmed
anses
besvarad (ledningsutskottets protokoll § 179/2018).
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Dnr 2018-000366

Val till Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd 2019-2022.
Kommunfullmäktiges beslut
1.

Välja följande som ledamöter
Monica Olsson (S)
Kaj Engström (M)
Johan Akerlund (C)

2.

Välja följande som ersättare:
Bengt-Ola Olsson (S)
Vakarit (Samling för Nordanstig)
Carina Olsson (C)

3.

Valen avser mandatperioden 2019-2022.

Sammanfattning av ärendet
Fullmaktige har att välja tre ledamöter och tre ersättare
till
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 16/2018
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§116

Dnr 2018-000374

Val till Hälsinglands utbildningsförbund 201
92022.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Som ledamöter välja
Magnus Willing (S)
Lisa Bergman Östman (C)
Per-Ola Wadin (L)
2. Som ersättare välja
Vakant (S)
Pemilla Kardell (C)
Michael Wallin (M)
3. Valen avser mandatperioden 20 19-2022.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har att välja tre ledamöter och tre ersät
tare till
Hälsinglands utbildningsförbund för mandatperiod
en 20 19-2022.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll 19/2018.
§

Justerandes sign
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Nordanstigs kommun
Valberedningsnamn

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NOROANSTIGS
KOMMUN

2019-01 -03

§ 22

Dnr 201 9-000017

Val till styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB.
Valberedningsnämnds förslag
Fullmäktige beslutar
1. Välja Stig Eng (C) som ledamot och Ola Wigg (S) som ersättare.
2. Valet avser mandatperioden 20 19-2022.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till styrelsen för
Ostkustbanan 2015 AB.
Valet avser mandatperioden 20 19-2022.

lusterandes sign

Utdragsbestyrkande

25(26)

)q-3i
Lekmannarevisorernas förslag på fördelning av uppdrag.
Bolag
Nordanstigs Bostäder AB
Nordanstigs Fastighets AB
Nordanstigs Fjärrvärme AB
Nordanstig Vatten AB
Nordanstigs Kommunfastigheter AB
Fiberstaden AB
MittSverige Vatten & Avfall AB
Visit Hälsingland Gästrikland AB
Hälsinglands utbildningsförbund
Gemensam nämnd för
hjälpmedelsverksamheten och
FOU-Välfärd
Stiftelser (samtliga)
Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd
Överförmyndarnämnden Mitt

Ledamot
Barbro Walldin, Eva Nilsson
Michael Gradin
Michael Gradin
Pär Westberg
Michael Gradin
Pär Westberg
Pär Westberg
Michael Gradin
Katarina Lennare
Katarina Lennare

Ersättare
Pär Westberg
Eva Nilsson
Eva Nilsson
Katarina Lennare
Barbro Walldin
Katarina Lennare
Katarina Lennare
Eva Nilsson
Barbro Walldin
Michael Gradin

Pär Westberg
Michael Gradin

Michael Gradin
Pär Westberg

Katarina Lennare

Pär Westberg

Nordanstigs kommun
Valberedningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

2019-02-05

NOROANSTIGS
KOMMUN

§ 26

Dnr 2019-000054

Val av styrelse för Nordanstigs Bostäder AB.
Valberedningsnämndens förslag
Fullmäktige beslutar

1. Som ledamöter välja
Katarina Bylin (S)
Lars-Erik Trapp (M)
Ulf Lövgren (S)
Johan Norrby (SD)
Per-Åke Kardell (C)
2. Som ersättare välja
Sven-Åke Eriksson (C)
Peter Åström (L)
Vakant (Majoriteten)
3.

Som ordförande välja Katarina Bylin och som vice ordförande välja
Per-Åke Kardell.

4.

Valen avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
det val till kornmunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har att välja styrelse för Nordanstigs Bostäder AB.

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju Ledamöter med tre ersättare.
Fullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets
styrelse.
Styrelsen väljs för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Tor Tolander (M) yrkar att valet av ledamöter ska ske enligt proportionellt valsätt.
Omröstningsresultat
Med den majoritet som rådet i fullmäktige och grupperna av opposition innebär det
att den fjärde och femte ledamotpiatsen ska lottas mellan Majoriteten,
Oppositionsgruppen Samling för Nordanstig och Sverigedemokratema.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nordanstigs kommun
Valberedningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-02-05

NORDANSTIGS
KOMMUN

Forts.

§

26

Valsedlar för de olika grupperna läggs i en valurna.
Vid lottningen för den fjärde ledamotplatsen vinner Sverigedemokraterna.
Vid lottningen för den femte ledamotpiatsen vinner Majoriteten.

Yrkanden
Stig Eng (C) föreslår Katarina Bylin (S) och Ulf Lövgren (S) som ledamöter med
Katarina Bylin som ordförande samt Sven-Åke Eriksson (C) som ersättare.
Tor Tolander (M) föreslår Lars-Erik Trapp (M) som ledamot och Peter Åström (L)
som ersättare.
Sandra Bjelkelöv (SD) föreslår Johan Norrby (SD) på fjärde mandatet.
Stig Eng (C) föreslår Per-Åke Kardell (C) på det femte mandatet samt som vice
ordf&ande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner dem antagna.

Justerandes sign
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Nordanstigs kommun
Valberedningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdalum

2019-02-05

NORDANSTIGS
KOMMUN

§ 27

Dnr 2019-000055

Val av styrelse för Nordanstigs Fastighets AB.
Valberedningsrtämndens förslag
Fullmäktige beslutar
1.

Som ledamöter välja
Stig Eng (C)
Ulf Lövgren (S)
Daniel Arenholm (M)

2. Som ersättare välja
Per-Åke Kardell (C)
3. Som ordförande välja Stig Eng och som vice ordförande välja Ulf Lövgren.
4. Valen avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet

Fullmäktige har att välja styrelse för Nordanstigs Fastighets AB.
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sex ledamöter med en till tre ersättare.
Fullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets
styrelse.
Styrelsen väljs för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Justerandes sign
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Nordanstigs kommun
Valberedningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

NOROANSTIGS
KOMMUN

2019-02-05

§ 28

Dnr 2019-000056

Val av styrelse för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Valberedriingsnämndens förslag
Fullmäktige beslutar
1.

Som ledamöter välja
Stig Eng (C)
Kent Hammarström (S)
Håkan Larsson (M)
Johan Norrby (SD)
Vakant (Samling för Nordanstig)

2.

Som ersättare välja
Per-Åke Kardell (C)
Kristoffer Johansson (S)
Vakant (Samling för Nordanstig)

3.

Valen avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie
bolagsstämma som följer efter nästa val till komrnunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har att välja styrelse för Nordanstigs Fjiirrvärme AB.
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med en till fem ersättare.
Fullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets
styrelse.
Styrelsen väljs för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Yrkanden
Tor Tolander (M) yrkar att valet av ledamöter ska ske enligt proportionellt valsätt.
Omröstningsresultat

Med den majoritet som rådet i fullmäktige och grupperna av opposition innebär det
att den fjärde och femte ledamotplatsen ska lottas mellan Majoriteten,
Oppositionsgruppen Samling för Nordanstig och Sverigedemokraterna.
Valsedlar för de olika grupperna läggs i en valurna.
Vid lottningen för den fjärde ledamotplatsen vinner Sverigedemokratema.
Vid lottningen för den femte ledamotplatsen vinner Samling för Nordanstig.

Justerandes sign
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Forts. § 28

Yrkanden
Stig Eng (C) föreslår sig själv och Kent Hammarström (S) som ledamöter med sig
själv som ordförande och Kent Hammarström som vice ordförande samt Per-Åke
Kardell (C) och Kristoffer Johansson (S) som ersättare.
Tor Tolander (M) föreslår Håkan Larsson (M) som ledamot.
Sandra Bjelkelöv (SD) föreslår Johan Norrby (SD) på fjärde mandatet.
Tor Tolander återkommer med förslag på det femte mandatet och en ersättare.

Justerandes sign
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Dnr2019-000058

Val av styrelse för Nordanstigs Kommunfastigheter AB.
Valberedningsnämndens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Som ledamöter välja
Ola Wigg (S)
Stig Eng (C)
Ulrika Jonsäll (V)
2.

Som ersättare välja
Lars-Erik Trapp (M)

3. Som ordförande välja Ola Wigg och som vice ordförande välja Stig Eng.
4. Styrelsen väljs för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den
ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har att välja styrelse för Nordanstigs Kommunfastigheter AB.
Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med högst fem ersättare.
Fullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets
styrelse.
Styrelsen väljs för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Yrkanden
Stig Eng (C) föreslår kommunstyrelsens presidium, Ola Wigg (S), sig själv och
Ulrika Jonsäll (V) som ledamöter med Ola Wigg som ordförande och sig själv som
vice ordförande.
Tor Tolander (M) föreslår Lars-Erik Trapp (M) som ersättare.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner dem antagna.

Justerandes sign
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§ 30

Dnr 2019-000057

Val av styrelse för Nordanstig Vatten AB.
Valberedningsnämndens förslag
Fullmäktige beslutar

1. Fastställa att styrelsen ska bestå av sju ledamöter.
2.

3.

Som ledamöter välja
Carina Ohison (C)
Kristoffer Johansson (S)
Britt Sjöberg (S)
Sven-Åke Eriksson (C)
Kaj Engström (M)
Peter Åström (L)
Johan Norrby (SD)
Som ordförande välja Carina Ohison och som vice ordförande välja Sven-

Åke Eriksson.
4.

Valen avses tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har att välja styrelse för Nordanstig Vatten AB.

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter.
Fullmäktige utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande i bolagets
styrelse.
Styrelsen väljs för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Yrkanden

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar att styrelsen ska beså av sju ledamöter.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs yrkande och finner det
antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkaflde
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§ 30

Yrkanden
Stig Eng (C) föresl5.r Carina Ohison (C), Kristoffer Johansson(S), Britt Sjöberg (S)
och Sven-Åke Eriksson (C) som ledamöter med Carina Ohison som ordförande och
Sven-Åke Eriksson som vice ordförande.
Tor Tolander (M) föreslår Kaj Engström (M) och Peter Åström (L) som ledamöter.
Saridra Bjelkelöv (SD) föreslår Johan Norrby (SD) som ledamot.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner dem antagna.

Justerandes sign

Utdragsbeslyrkande
.(‘
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§31

Dnr 2019-000060

Val till styrelsen för MittSverige Vatten & Avfall AB.
Valberedningsnämndens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Välja Carina Ohison (C) som ledamot och Sven-Åke Eriksson (C) som
ersättare.
2. Valen avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie
bolagsstämma som följer efter nästa val till komrnunfullmäktige.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare till styrelsen för MittSverige
Vatten & Avfall AB.
Valen avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val
till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Yrkanden
Stig Eng (C) föreslår Carina Ohlsson (C) som ledamot och Sven-Åke Eriksson (C)
som ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr 2019-000059

Val till styrelse för Fiberstaden AB.
Valberedningsriämndens förslag
Fullmäktige beslutar
1.

Välja Stig Eng (C) som ledamot och Rickhard Lindberg (S) som ersättare.
2. Valen avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare till styrelsen för
Fiberstaden AB.

Valen avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val
till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Yrkanden
Stig Eng (C) föreslår sig själv som ledamot och Rickhard Lindberg (S) som
ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§33

Dnr2019-000061

Val till styrelse för Visit Hälsingland Gästrikland AB.
Valberedningsnämndens förslag
Fullmäktige beslutar
Välja Stig Eng (C) som ledamot med Carin Walldin (S) som ersättare.
2. Valen avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
1.

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare till styrelsen för Visit
Hälsingland Gästrikland AB.
Styrelsen väljs för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter
det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den ordinarie bolagsstämma
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

Yrkanden
Stig Eng (C) föreslår sig själv som ledamot och Carin Walldin (S) som ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 271

//?

Dnr 2018-000079

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kvartaisrapport 3/20 18 gällande ej verkställ
da beslut SoL och LSS.
Sammanfattning av ärendet
Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (WO
) gällande ej verkställda
beslut för kvartalet 3/20 18.
SoL ÄO, äldreomsorg.
LSS OF, omsorg om personer med funktionshindrade
.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månad
er från beslutsdatum?
Svar: Ja =
9 ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg.
1 ärende gällande LSS OF, omsorg om personer med funk
tionshindrade.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkstä
llts inom tre månader
från datum för avbrott?
Svar: Nej.

Beslutsunderlag
Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att
godkänna kvartaisrapport
3/20 18 gällande ej verkställda beslut SoL och LSS (oms
orgsutskottets protokoll
100/2018).

Justerandes sign
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