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Datum
NORDANSTIGS
KOMMUN

-

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde
Tid

Tisdagen den 17 april 2018 klockan 09:00

Plats

Kornmunkontoret i Bergsjö

Kallade

Ledamöter kallas, ersättare och övriga för kännedom

Ärende

Val av justerare.
Förslag: Eva Andersson (SD)
1.

Godkännande av dagordning.
Dnr 2017-00035 1

2.

Ordföranden informerar.
Dnr 20 18-000027

3.

Information från ledningsutskottets
verksamheter.
Dnr 2018-000028

4.

Information från utbildningsutskottets
verksamheter.
Dnr 2018-000029

5.

Information från omsorgsutskottets
verksamheter.
Dnr 20 18-000030

6.

Verksamhetsuppföljning, kommunstyrelsen
2018.
Dnr 2018-000036

7.

Ekonomirapport.
Dnr 20 18-000067

Notering

NORDANSTIGS KOMMUN

Sida
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Ärende
8.

Kommunstyrelsens förklaring över anmärkning,
Arsredovisning 2017.
Dnr 2018-000080

9.

Årsredovisning 2017 för Fiberstaden AB.
Dnr 2018-000154

Notering

10. Årsredovisning 2017 för Hälsinglands
utbildningsförbund.
Dnr 2018-000114
11. Årsredovisning 2017 för Ostkustbanan 2015
AB.
Dnr 2018-000155
12. Uppförande av trygghetsboende i Bergsjö.
Dnr 20 18-000142
13. Ny väg Trimavallen.
Dnr 2018-0001 16
14.

Översyn av kommunala badplatser.
Dnr 20 18-000066

15. Utbetalning av Partistöd 2018.
Dnr 2018-000117
16. GDPR-ombud för Nordanstigs kommun.
Dnr 2018-000156
17. Avgifter för lunch och fika inom omsorgen.
Dnr 2018-000097
18. Projekt försörjningsstöd SKL.
Dnr 2018-000144
19. Verksamhetsuppföljning: Besök av Skolverket.
Dnr 2018-000058
20. Kompletteringsval i utbildningsutskottet (L).
Dnr 20 16-000284
21. Redovisning av delegationsbeslut.
Dnr 2018-000033
22. Delgivningar.
Dnr 20 18-000034
23. Information och övriga ärenden.
Dnr 2018-000035

Kl. 13:00
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Om du har frågor kan du kontakta Kommunsekreterare Eva
Engström, eva.engstrom @nordanstig.se, 0652-361 03.
Om du har förhinder kontakta din partiföreträdare.
Monica Olsson
Ordförande

••

Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantradesdatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

2018-03-27

§ 54

Dnr 201 8-000142

Uppförande av trygghetsboende i Bergsjö
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att genomföra en förstudie om att uppföra ett trygghetsb
ocnde om ca 36 lägenheter i
Bergsjö med kommunen som huvudman.
att förstudieri innefattar finansiering, placering,
upphandlingsform och
upplåtelse form.

att förstudien ska utföras på en byggnad som är berättiga
d till investeringsstöd.
att förstudien redovisas senast i september 2018 samt
alt förstudic, som inte innefattar ett komplett upphandl
ingsunderlag, finansieras
inom ram.

Sammanfattning av ärendet
Nordanstigs kommun är i behov av bostadslägenh
eter i form av trygghetsboende i
Bergsjö. Detta föreslås byggas i kommunal regi då
tidigare beslut ej verkställts. För
att ett bra hcslutsunderlag ska tas fram föres
lår verksamheten att en förstudie
genomförs.
Nordanstigs kommun står, liksom de flesta kommun
er i Sverige inför ett större
behov av bostäder för äldre personer. Målet för kom
munen är att så många som
möjligt ska kunna bo i sina egna hem så långt det
är möjligt och detta av flera skäl.

Bes 1 utsu nderl ag
Verksamheten föreslår kommunstyrelsen
alt genomföra en förstudie om att uppföra ett
trygghetsboende om ca 36 lägenheter i
Brgs

jö mcd kommunen som huvudman.

att förstudien innefattar finansiering, place
ring, upphandlingsform och
uppi åtelseform.

att förstudien ska utföras på en byggnad som är berä
ttigad till investeringsstöd.
att förstudien redovisas senast i septembe
r 2018 samt
att förstudie, som inte innefattar ett komplett upph
andlingsunderlag, finansieras
inom ram.

Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och
finner sitt yrkande antaget.
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Sammantrådesdatum
NOROANSTIGS
KOMMUN

2018-03-27
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§ 59

Dnr 201 8-000116

Ny väg Trimavallen
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till verksamheten att skriva ett tjänsteutlåtande om ärendet.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Att kommunen ställer marken till förfogande för Bergsjö IF att bygga vägen i
samråd med förvaltningen.
Ansökan om bygglov ska lämnas in.
Sammanfattning av ärendet
Inkommen handling från Stefan Lundholm konstgräsgruppen.
Bergsjö IF håller på med projektering gällande anläggande av ny konstgräsplan för
li-manna fotboll samt enklare friidrottsanläggning bestående av löparbana 100 m
med sportheläggning, längdhoppsgrop, höjdhopp, mm. Projektering av
anläggningen är nu så långt gången att vi har preliminär byggstart 9:e april.
Kontrakt är skrivna med markentreprenör, konstgräsleverantör,
rnarkvärmeleverantör. Förhandlingar pågår med leverantörer för belysning, cl,
stängsel samt andra mindre delar i entreprenaden. Investeringen kommer att betyda
en väsentlig ökning av anläggningens utnyttjande jämfört med idag då vi både
kommer att öka nyttjande per tidsenhet samt att anläggningen kommer att vara i
drift längre period av år. Tanken är att konsigräset skall kunna nyttjas från mitten
mars till november. Anläggningen konstrueras på sådant vis att
möjlighet finns, att i framtiden, driva fotbolisverksamhet året runt.
Enligt tidsplanen kommer det den 21 maj att påbörjas intransport av grusmaterial.
Det rör sig om ca 5000 kbm (ca 300 transporter bil och släp) som kommer att
transporteras från homotippen till trimavallen. Tillfartsväg som anvisats av
kommunen är genom centrala Bergsjö på Bergevägen höger vid husstation in på
Stationsvägen och sedan sista biten på Lönnbergsvägen. Den ökad belastning med
grustransporter kommer att skapa olägenhet för boende längs Stationsvägen samt att
40 extratungtransporter per dygn genom centrala Bergsjö på inget vis förbättrar
trafiksituationen i centrum.
Konstgräsgruppens förslag är att kommunen snarast tar beslut att verkställa tidigare
förslag att utföra ny vägsträckning för tillfart Trimavallen. Detta skulle kunna
utföras i samma entreprenad och under samma beslutsformer som övriga arbeten på
Trimavallen. Kontrakterad markentreprenör menar att vägen byggs på ca tre dagar
med den
maskinpark som ändå skall etableras. Vår tanke är att man delar upp byggnationen i
två etapper. 1 första läget bygger man en “skogsbilsväg” dit tungtransporten av

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

NordansUgs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NOROANSTIGS
KOMMUN

201 8-03-27

Fortsättning § 59
grusmaterial kan hänvisas. 1 etapp 2 Grusas vägen och iordningställs som
tillfartsväg för allmänheten.
Som en följd av åtgärden kan lönnbergsvägen helt stängas för trafik mellan
Trimavallen och skolan. Detta är en fördel med tanke på att barn under skoltid
kommer att använda vägen för utomhusaktiviteter för utomhusaktiviteter under
skol tid.
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Nordanstigs kommun
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS
KO MMUN

2018-03-27

§55

Dnr

Översyn av kommunala badpiatser.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Minska kommunens ansvar för kommunala insjöbad genom att inte längre,
inför
badsäsongen, låta dykare utföra bottenrensningar i anslutning till bryggo
r samt
besluta att uttjänta bryggor inte längre kommer att ersättas eller några latrintu
nnor
köpas in för insjöbaden. Detta för att skapa förutsättningar för förvaltningen
att
hålla sig inom heslutad driftbudget för verksamhetsområdet kommunala
bad under
2018.
Föreningar kan ansöka om ett drifthidrag på 4 tkr för ansvaret av eventuella
inköp
av latrintunnor och tömning av utedass och att ta hand om drift och skötse
l av de
olika insjöhadplatserna som är kommunal badplats.

Sammanfattning av ärendet
Minskad driftbudget gör att verksamhetsområdet kommunala bad behöve
r minska i
omfattning. Genom att inte längre uppdra till dykare att rensa botten vid
insjöhadplatserna och upphöra med att köpa in nya bryggor för att ersätta
uttjänta
bryggor samt inte längre ansvara för skötseln av utedassen vid insjöhadplalsc
rna
skulle årets drifthudget för kommunala bad kunna räcka till. Arets kostna
dskalkyl är
dock förknippad med en icke försumbar osäkerhet då det saknas upphan
dlat avtal
rörande skötseln av utedassen vid havsbaden. Förutsatt att kostnaden för
skötseln av
dessa utedass inte blir avsevärt högre än genomsnittet de senaste åren och
inga
andra oväntade större utgifter uppkommer väntas kostnaderna för komm
unala bad
2018 kunna rymmas inom beslutad driftbudget. 1 och med verkställandet
av beslutet
att uppföra vattentoalett i Sörtärden 2019 kommer behovet av en större driftbu
dget
för kommunala bad att än mer öka på grund av då tillkommande
lokalvårdskostnader samt kostnader till följd av brukningsavgifter för vatten
och
avlopp samt elförbrukning vid denna anläggning. 1 och med att förfalle
t vid flera
kommunala insöhadplatser, avseende t.ex. utedass och omklädningsrum,
blir allt
mer uppenbart ökar risken för att markägare kommer att avsluta sitt arrend
eavtal
med kommunen och kräva att marken återställs genom att de byggnaderna
som är
förknippade med den kommunala badplatsen tas bort. De kostnader sådana
krav
skulle medföra ryms på intet sätt inom årets driftbudget.
Bes 1 uts underlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att minska kommunens
ansvar
för kommunala insjöbad genom att inte längre, inför badsäsongen, låta dykare
utföra bottenrensningar i anslutning till bryggor samt besluta att uttjänta bryggo
r
inte längre kommer att ersättas eller några latrintunnor köpas in för insjöba
den.
Detta för att skapa förutsättningar för förvaltningen att hålla sig inom besluta
d
drifthudget för verksamhetsområdet kommunala bad under 2018.
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2018-03-28

§ 27

Dnr 2018-000097

/1

1

Avgifter för lunch och fika inom omsorgen
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa avgift till 15 kronor för kaffe/te, smörgås eller frukt.
att fastställa avgift till 50 kronor för lunch.

Sammanfattning av ärendet
Fastställa lika avgifter för fika och lunch inom omsorgen och underlätta fakturering.
Idag är det olika avgifter för de olika verksamheterna vid köp av fika och lunch. Det
bör vara enhetligt.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår kommunstyrelsen

att fastställa avgift till 15 kronor för kaffe/te, smörgås eller frukt.
att fastställa avgift till 50 kronor för lunch.
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§ 29

Dnr 2018-000144

Projekt försörjningsstöd SKL
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Att uppdra till verksamheten att delta i projektet tillsammans med SKL för att bryta
långvarigt bidragsmottagande inom försörjningsstöd och därmed arbeta för att
sänka kostnaderna inom försörjningsstöd.
Sammanfattning av ärendet
Många individer har ett långvarigt biståndsmottagande. Det behöver brytas
samtidigt som arbetet med ekonomiskt bistånd behöver utvecklas inför kommande
utmaningar inom välfärden. Syftet med projektet är att bidra till lägre kommunala
biståndskostnader och ett attraktivt och hållbart arbetsliv för personalen.
Det är oerhört viktigt, både för individen och för kommunen, att alltfler
biståndstagare får en förankring i arbetslivet och i samhället. Deltagande kommuner
åtar sig att vara medfinansiär i projektet. Kostnaden för kommunen kommer att vara
85 tkr per år under de tre år som projektet pågår. Start på projektet är maj 2017 men
kostnaderna kommer att ligga år 2018, 19 och 20.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår kommunstyrelsen

att uppdra till verksamheten att delta i projektet tillsammans med SKL för att bryta
långvarigt bidragsmottagande inom försörjningsstöd och därmed arbeta för att
sänka kostnaderna inom försörjningsstöd.
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