KALLELSE

L i
_

1(2)

Datum

201 9-03-22

NORDANSTIGS
KOMMUN

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde
Tid

Måndagen den 1 april 2019 klockan 18:00

Plats

Kulturhuset Bergsjögården

Kallade

Ledamöter kallas, ersättare och övriga för kännedom

Ärende

Val av justerare
Lisa Bergman-Östman (C) och
Per-Ola Wadin (L)
1

.

Allmänhetens frågestund.
Dnr 2017-000186

2.

Ledamöternas frågestund.
Dnr 20 17-000078

3.

Interpellation om Bergsjö Hälsocentral.
Dnr 2019-000190

4.

Interpellation om åtgärder för växande
besöksnäring.
Dnr 2019-000 192

5.

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs kommun.
Dnr 2019-000117

6.

Justering av period för delårsrapport.
Dnr 2019-000115

7.

Bidrag för trygghetsboende.
Dnr 2018-000307

Notering

NORDANSTIGS KOMMUN

Sida

2(2)

Kommuntuflmäktige

Ärende
8.

Detaljplan för Jättendals-Gärde 1 : 13 m.fl. i
Mellanfjärden.
Dnr 2016-000223

9.

Justering av pris på måltidsabonnemang till
personer med biståndsbedömd matdistribution.
Dnr 20 19-000052

Notering

10. Ansökan om oförändrad checkkredit 2019 för
Nordanstig Vatten AB.
Dnr 2019-000090
11

.

Motion om medborgarbudget för större
samhörighet.
Dnr 20 16-000047

12. Avsägning från politiskt uppdrag i fullmäktige,
Roger Sjöbom (SD).
Dnr 2019-000 153
13. Avsägelse från politiskt uppdrag,
Camilla Wrangfalk (SD).
Dnr 2019-000 156
14. Avsägelse av politiskt uppdrag,
Mikael Albom (SD).
Dnr 2019-000142
15. Avsägelse från politiskt uppdrag,
Thomas Hansson (SD).
Dnr 2019-00016 1
16. Avslutning av uppdrag som revisor,
Lars-Erik Trapp.
Dur 2019-000167
17. Inkommen Motion om motprestation vid
försörjningsstöd.
Dnr 2019-000 155

Om du har frågor kan du kontakta Kommunsekreterare Eva
Engström, eva.engstrom@nordanstig.se, 0652-36 1 03.
Om du har förhinder kontakta din partiföreträdare.
Carin Walldin
Ordförande

Nordanstigs kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum

2019-03-12

NORDANSTIGS
KOMMUN

§ 65

//c2$

Dnr 2019-000117

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1

.

Godkänna årsredovisning samt sammanställd redovisning för Nordanstigs
kommun 2018.

2. Fastställa balanskravsöverskottet 2018 till 9,2 mnkr.
3. Fastställa att 2017 års balanskravsunderskott om -6,8 mnkr är återställt i sin
helhet.

Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd att utarbeta ett förslag till
kemikalieplan.

Protokollsanteckning
Stig Eng (C), Sven-Erik Sjölund (5) och Eva Andersson (SD), begär att få följande
antecknat till protokollet när det gäller skrivningen i miljöboksiutet, sid 1 8, 3 st
“Framtiden vad behöver göras”
“Där framgår att en av de största miljöpåverkande källorna på vår miljö och klimat i
vår kommun är konsumtion av mejeriprodukter och kött. Vi ser denna produktion
av mjölk och kött som en viktig del av vårt kulturlandskap och våra öppna
odlingsmarker.
Stig Eng (C)
Sven-Erik Sjölund (S)
Eva Andersson (SD)”

Sammanfattning av ärendet
Ekonomikontoret har sammanställt bokslut samt årsredovisning för 201.
Kommunen visar ett positivt resultat på 5,6 mnkr (miljoner kronor) och ett
sammanställt resultat (koncernen) på 6,9 mnkr.
Kommunens överskott efter balanskravsutredning är 9,2 mnkr.
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Sammanträdesdatum

2019-03-12

NORDANSTIGS
KOMMUN

Forts. § 65
Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i bokslutet mot budget:
Verksamheter
Stab

2,6mnkr

Samhällsutveckling och kommunikation

4,9 mnkr

Teknik och hållbarhet

2,0 mnkr

Utbildning
Vård och omsorg
Social omsorg

-4,1 mnkr
-12,6 mnkr
-6,7 mnkr

Budgeterat resultat för kommunen är 8,8 mnkr. Årets resultat på 5,6 rnnkr avviker
mot budget med -3,2 mnkr.
Nordanstigs kommun har efter balanskravsutredning 2017 ett underskott om -6,8
mnkr att reglera. Regleringen ska ske senast tre år efter att det konstaterats, alltså
senast år 2020.

Balanskravsutredningen 2018 om 9,2 nmkr överstiger 2017 års underskott om -6,8
mnkr, och kan därför anses återställt i sin helhet.
Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet samt två redaktionella ändringar på
sidorna 7 och 89.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning samt
sammanställd redovisning för Nordanstigs kommun 2018. Fastställa
balanskravsöverskottet 201 8 till 9,2 mrikr. Fastställa att 2017 års
balanskravsunderskott om -6,8 mnkr är återställt i sin helhet (Fredrik Pahibergs och
Björn Hylenius tjänsteutlåtande 20 19-02-25).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Carina Ohison (C), yrkar bifall till att godkänna
årsredovisning 201 8 för Nordanstigs kommun.
Carin Ohison (C) yrkar att Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd får i
uppdrag att utarbeta ett förslag till kemikalieplan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Carina Ohisons yrkanden och
finner dem antagna.
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NORDANSTIGS
KOMMUN

§ 75

Dnr2019-000115

Justering av period för delårsrapport.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Ändra Nordanstigs kommuns redovisningsperiod avseende delårsrapport till att
omfatta perioden januari augusti.
—

Sammanfattning av ärendet
Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som upprättats enligt 13 kap. 1
lagen (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning.

§

Styrelsen ska inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret
som delårsrapporten omfattar överlämna delårsrapporten till fullmäktige och
revisorer.
Lag (20 18:600).
Kommunens delårsrapport omfattar idag perioden januari-juni. Delårsrapport ska
upprättas minst en gång per år under räkenskapsåret för kommunens verksamhet
och ekonomi.
En delårsrapport ska upprättas på samma kvalitetsaspekter som gäller vid
upprättandet av årsredovisningen.
1 och med den nya kommunala redovisningslagen som trädde i kraft 1 januari 2019
är det krav på att kommunstyrelsen inom två månader från utgången
redovisningsperiod ska ha överlämnat delårsrapporten till kommunfullmäktige och
revisorer.
Med befintlig redovisningsperiod, januari-juni, innebär den nya lagen att
fullmäktige ska ha fått delårsrapporten av kommunstyrelsen senast sista augusti.
Hänsyn måste också tas till att förvaltningen till stor del har semester under juli
månad, vilket innebär att vi får mycket svårt att uppfylla lagkravet.
Ett byte av redovisningsperiod skulle innebära att kommunstyrelsen och
förvaltningen skulle ges bättre förutsättningar att överlänma delårsrapporten inom
angiven period, och därmed uppfylla nya lagkravet.
Beslutsunderlag
1 Staben föreslår att fullmäktige beslutar ändra Nordanstigs kommuns
redovisningsperiod avseende delårsrapport till att omfatta perioden januari
augusti (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2019-02-22).
.

—

2.

Politiska ledningsgruppen föreslår att fullmäktige beslutar ändra Nordanstigs
kommuns redovisningsperiod avseende delårsrapport till att omfatta perioden
januari augusti (politiska ledningsgruppens protokoll § 9/2019).
—
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NORDANSTIGS
KOMMUN

2019-03-12

Forts. § 75

Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till politiska ledningsgruppens förslag.

Propositionsordni ng
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs förslag och finner det antaget.
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§ 70

Dnr 201 8-000307

Bidrag för trygghetsboende.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1

Nordanstigs kornrriun inför ett driftbidrag för värdperson till aktörer som driver
trygghetsbostäder.

.

2.

Bidraget betalas ut, efter prövning, årligen med 1
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 finansieras ur budgetpost benämnd

omställningskostnader.
5. Efterföljande år finansieras 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 SABO är att de äldre bor i tillgängliga bostäder i form av
trygghetsbostäder. Dessa bostäder kommer att minska behovet av SÅBO, 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.
Beslutsunderlag
1 Kommunstyrelseförvaltningen föreslår konimunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att Nordanstigs kommun inför ett driftbidrag för
värdperson till aktörer som driver trygghetsbostäder, att bidraget betalas ut,
efter prövning, årligen med 1
%-del av prisbasbelopp per bostad, att kravet för
att få bidraget är att man uppfyller Boverkets kriterier för investeringsbidrag
till trygghetsbostäder, att 201 8 och 2019 års bidrag finansieras ur budgetpost
benämnd omställningskostnader, att efterföljande år finansieras i kommande
mål och budget som ett bestående bidrag samt att delegation ges till
verksamhetschef för samhällsutveckling och kommunikation att pröva och
bevilja bidraget årligen (Fredrik Pahibergs och Hans-Åke Oxelhöjds
tjänsteutlåtande 201902-18).
.
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Forts. § 70
2.

Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att inför
kommunstyrelsens sammanträde komplettera handlingarna med ett
policydokument (ledningsutskottets protokoll § 30/20 19).

3.

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att Nordanstigs kommun
inför ett driftbidrag för värdperson till aktörer som driver trygghetsbostäder,
att bidraget betalas ut, efter prövning, årligen med 1
4-del av prisbasbelopp per
bostad, att kravet för att få bidraget är att man uppfyller Boverkets kriterier
för investeringsbidrag till trygghetsbostäder, att 2018 och 2019 års bidrag
finansieras ur budgetpost benämnd omställningskostnader, att efterföljande år
finansieras i kommande mål och budget som ett bestående bidrag samt att
delegation ges till verksamhetschef för samhällsutveckling och
kommunikation att pröva och bevilja bidraget årligen (ledningsutskottets
protokoll § 30/2019).

Yrkanden

Stig Eng (C), med bifall av Carina Ohlson (C), yrkar bifall till ledningsutskottets
förslag samt föreslagen policy.

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

Justerandes sign

/

Utdragsbestyrkande

19(31)

Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-12

NORDANSTIGS
KOMMUN

§71

Dnr 2016-000223

Detaljplan för Jättendals-Gärde 1 :1 3 m.fI. 1
Mellantjärden.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta detaljplanen och dess tillhörande handlingar för Jättendals-Gärde 1 : 13 m.fl.
Jäv
Carina Ohison (C) anmälerjäv och deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Mellanfjärden finns det en verksamhet där markanvändningen bedrivs på ett
planstridigt sätt. Kommunstyrelsens ledningsutskott gav 2015-1 1-05 Plan- och
byggenheten i uppdrag att upprätta en ny detaljplan i syftet att tillåta verksamhet 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. Ytterligare
yttranden har kommit in och planen har bearbetats därefter. planenheten har nu
färdigställt ett nytt förslag för detaljplan, som är redo att antas.
Beslutsunderlag
1 Plan- och byggenheten föreslår för ledningsutskottet att godkänna detaljplanen
och dess tillhörande handlingar och låter detaljplanen antas (Hans-Åke
Oxelhöjds och Ola Tollins tjänsteutlåtande 2019-02-1 1).
.

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta detaljplanen och dess
tillhörande handlingar för Jättendals-Gärde 1 : 13 m.fl. (ledningsutskottets
protokoll § 31/2019).
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§ 69
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Dnr 201 9-000052

Justering av pris på måltidsabonnemang till personer
med biståndsbedömd matdistribution
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1

.

2.

Höja priset per matlåda till 59 kr och fastställa priset för det vaifria tillägget
dryck och efterrätt till 5 respektive 10 kr per styck.
Förändringen ska gälla från och med 1 maj 2019 och från och med 2020
föreslås att priset förändras utifrån konsument-prisindex.

Sammanfattning av ärendet
Priset för matlådor, inki. dryck, till personer som beviljats mat-distribution 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 vaifria tillägg till ett pris på 5 respektive 10 kr per styck. För att i
framtiden undvika kraftiga prisförändringar på matlådorna föreslås att priset
justeras 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 efterrätt 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
konsument-prisindex (Fredrik Pahlbergs och EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande
2019-01-21).
Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmiktige beslutar att höja priset per
matlåda till 59 kr och fastställa priset för det valfria tillägget dryck och efterrätt 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
konsument-prisindex (ledningsutskottets protokoll § 28/2019).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.

Justerandes sign

[

Utdragsbestyrkande

(

/1 cx J

Nordanstigs kommun
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-12

NORDANSI1GS

§ 68

Dnr 201 9-000090

Ansökan om oförändrad checkkredit 2019 för
Nordanstig Vatten AB
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Bevilja Nordanstig Vatten AB en oförändrad checkkredit på totalt 15 nmkr under
2019 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto.
Sammanfattning av ärendet
Nordanstig Vatten AB ansöker om fortsatt checkkredit inom Nordanstigs kommuns
koncernkonto på 15 mnkr.
För att kunna hantera det likvida flödet under 2019 bör checkkrediten på
internkontot hos Nordanstigs kommun bibehållas på 15 mnkr. Checkkrediten ska
användas till de variationer som förekommer i in- och utbetalningar.
Enligt styrelsebeslut 2018-1 1-05, § 46, ansöker Nordanstig Vatten AB om att
bibehålla befintlig checkkredit på 15 mnkr.
Enligt kommunfullmäktigebeslut 2009-05-1 1 ska checkkrediten omvärderas varje
ar.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beviljar Nordanstig Vatten AB en oförändrad
checkkredit på totalt 15 mnkr under 2019 inom Nordanstigs kornmuns
koncernkonto (Fredrik Pahlbergs och Maria Pedersens tjänsteutlåtande 2019 01 24).
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja Nordanstig Vatten AB en
oförändrad checkkredit på totalt 15 mnkr under 2019 inom Nordanstigs kommuns
koncernkonto (ledningsutskottets protokoll §27/20 19).
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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§ 72

Dnr 201 6-000047

Motion om medborgarbudget för större samhörghet.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1 nuläget inte inleda ett arbetssätt med Medborgarbudget och därmed avslå
motionen.

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

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att i nuläget inte inleda ett
arbetssätt med Medborgarbudget och därmed avslå motionen
(ledningsutskottets protokoll § 36/20 19).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Petter Bykvist (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Petter Bykvists yrkanden och
finner Stig Engs yrkande antaget.
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