MÖTESPROTOKOLL
Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

Plats och tid

mötesrum Flataklocken kl. 10:00

Beslutande ledamöter

Sten-Ove Danielsson (S) (ordförande)
Åke Nylén (S) (vice ordförande)
Birgitta Bolin (S)
Irené Melin (S)
Jan Filipsson (S)
Örjan Olsson (V)
Kjell Grip (KD) (2:e vice ordförande)
Leif Edh (VF) (3:e vice ordförande)
Flemström Magdalena (C) ersätter Hans-Erik Beck (M)

Ej tjänstgörande ersättare

Birgitta Sjögren (S) §§197-203, §§205-217
Gullbritt Engström (S) §§189-198, §204
Eva Wernström Persson (V)
Tomas Milling (M) §§189-198, §204
Linda Mattsson Bolin (VF)

Övriga närvarande

Dennis Hjalmarsson (SD) (Insynsplats)
Sara Henriksson (Kommunchef)
Elin Österlund Nyström (Nämndsekreterare)
Kent Ylvesson (Humanistisk förvaltningschef) §§190-191, §193, §204
Joakim Nertyk (KPMG) §190
Elin Rapp (Kommunsekreterare/kanslichef) §§192-193, §§199-202
Catharina Norberg (Ekonomichef) §§192-196, §217
Ove Skägg (Teknisk chef) §193, §197
Katarina Persson (Socialchef) §§193-194, §210
Anders Lindqvist (Verksamhetsutvecklare) §§197-198
Carina Nelltoft (Verksamhetschef) §203

Underskrifter

Sekreterare

.................................................
Elin Österlund Nyström

Ordförande

................................................
Sten-Ove Danielsson

……………………………………….

Justerande

................................................
Åke Nylén

……………………………………….
Magdalena Flemström

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ
Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsen
2018-10-09

Datum för anslags
uppsättande
Förvaringsplats för
protokollet
Underskrift

2018-10-16

Datum för anslags
nedtagande

2018-11-06

Ånge kommunhus
.................................................
Elin Österlund Nyström

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum

Kommunstyrelsen

Blad 2

2018-10-09
Annelie Axelsson (Näringslivschef) §§205-206
Erik Kristow (Personalchef) §210

Utses att justera

Åke Nylén
Magdalena Flemström

Justeringens plats och tid

Ånge kommunkontor , 2018-10-16 08:00

Protokollet omfattar

§§189-217

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum

Kommunstyrelsen

2018-10-09

ÄRENDELISTA
§189
§190
§191
§192
§193
§194
§195
§196
§197
§198
§199
§200
§201
§202
§203
§204
§205
§206
§207
§208
§209
§210
§211
§212
§213
§214
§215
§216
§217

Justerandes sign

Kontroll av jäv och intressekonflikt
Presentation av slutrapport för gymnasieskolans utveckling
Uppföljning av beslut - motion om giftfri förskola
Prioriterade aktiviteter för kommunstyrelsen 2019
Delårsrapport 2018
Omfördelning av socialnämndens investeringsbudget 2018
Taxeärende - Fakturaavgift
Redovisning om beloppsgränser
Förvärv av fastigheten Ånge 31:17
Fråga om köp av fastigheten Klaraborg 1:70 i Ånge
Förslag till svar på motion om införande av webb-tv-sändning av
kommunfullmäktige
Förslag till svar på revisionsrapport Granskning av införandet av
dataskyddsförordningen
Förändring av ersättningsmodell för årsarvoderade förtroendevalda på 40–50% av
heltid
Uppföljning av beslut - Hjälp till BRF och fastighetsägare att ordna laddplats för elbil
samt ny ERUF-ansökan inom e-mobilitet för Västernorrland 2018-2021
Förslag till svar på motion om hemtagningsteam – trygg övergång från
sjukhusvistelse
Förslag till svar på motion – Motion varje morgon på Ånges grundskolor
Rapport från utvecklingsenheten
Information om handlingsplan för näringslivsarbetet
Förslag till svar på remiss om betänkandet En utvecklad översiktsplanering. Del 1 Att
underlätta efterföljande planering och del 2 Kommunal reglering av
upplåtelseformer (SOU 2018:46)
Begäran om planändring Ånge Hålsnäset 1:66
Processplan för utveckling av Fränsta sim- och sporthall
Smartare bemanning – uppföljning av sommaren 2018
Underhållsplan för Vikbron
Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation i norr
Rapporter till kommunstyrelsen
Rapport från kommunchef
Redovisning av delgivningar
Redovisning av delegeringsbeslut
Extraärende - Skattesats för år 2019

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Mötesdatum

2018-10-09

§189

Kontroll av jäv och intressekonflikt (KS 18/8)
Beslut
Ingen närvarande anmäler jäv eller intressekonflikt.
Sammanfattning
Ordförande ställer frågan om någon närvarande ska lämna jäv eller intressekonflikt under
mötet.
Kommunstyrelse och nämnder har som rutin att inleda samtliga möten med en kontrollfråga
om jäv inför mötet.
Jäv enligt Kommunallagen 24 - 26 §:
En förtroendevald eller en anställd som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller
närvara vid handläggningen av ärendet, men får vidta åtgärder som inte någon annan kan
vidta utan att det blir förseningar.
Som förtroendevald eller anställd hos kommunen eller landstinget är jag jävig om:
• saken angår mig själv eller min make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan
närstående eller om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för mig
själv eller någon närstående,
• jag eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som
kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,
• ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som jag själv är knuten till,
• Jag har fört talan som ombud eller mot ersättning hjälpt någon i saken, eller
• det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till min
opartiskhet i ärendet.
Om jag känner till något som kan antas göra att jag är jävig, ska jag självmant ge det till
känna.
Den som jävet gäller får delta i prövningen av jävsfrågan endast om nämnden inte är beslutför
utan hen och någon annan inte kan tillkallas utan förseningar.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Mötesdatum
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§190

Presentation av slutrapport för gymnasieskolans utveckling (KS 17/86)
Beslut
Tacka för rapporten.
Sammanfattning
Joakim Nertyk, KPMG presenterar slutrapport för gymnasieskolans utveckling.
KPMG har fått i uppdrag att genomföra en studie med syfte att säkerställa att
Bobergsgymnasiet blir kvar genom att uppnå effektmålen:
1. Få en större andel av kommunens ungdomar att välja Bobergsgymnasiet,
2. Ett utbud av utbildningar som svarar mot kommunens kompetensförsörjningsbehov,
3. Få fler ungdomar från andra kommuner att välja Bobergsgymnasiet.
I slutrapporten presenteras resultaten med förslag till vilka åtgärder som kan vidtas för att
uppnå effektmålen. Förslag på riksrekryterande utbildning är tågmekaniker för underhåll av
tågset.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 4 september 2018, § 170 att slutrapport presenteras av
utredare Joakim Nertyk för kommunstyrelsen den 9 oktober.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
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§191

Uppföljning av beslut - motion om giftfri förskola (KS 17/162)
Beslut
Tacka för rapporten.
Sammanfattning
Uppföljning av kommunstyrelsens beslut den 13 mars 2018.
Humanistisk förvaltningschef Kent Ylvesson redovisar att tillsatt arbetsgrupp har tagit fram
förslag till handlingsplan för giftfri förskola. Förutom handlinsplanen ska en webbutbildning
för alla medarbetare inom förskolan, oavsett förvaltningstillhörighet, genomföras.
Eva Mörk Månsson, s har den 20 april 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola. Hon
skriver att det finns en stor mängd kemiska ämnen i vår vardag. Barnen är mest utsatta och
extra känsliga för exponering av farliga kemikalier som exempelvis hormonstörande ämnen.
Barnen är i vardagen omgivna av leksaker och myskuddar av material som är kända för att
läcka skadliga kemikalier. Det handlar om leksaker av mjuk plast, gammal elektronik som
används som leksaker, förkläden och att barnen får mat från metallkonserver.
Eva Mörk Månsson menar att om det arbetas med en giftfri miljö i förskolorna kan det även
påverka miljön positivt för barnen på andra platser genom att arbetet sprids till föräldrar. Hon
yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar att:
- Ta fram en handlingsplan för giftfri förskola som inkluderar såväl tidsplan som uppskattning
av kostnader
- Utifrån handlingsplanen avsätta medel för att giftsanera förskolorna i Ånge kommun
Förvaltningschef Kent Ylvesson ger i sitt yttrande information om att förskolorna redan nu
vid nyinköp av leksaker och material har en inriktning att dessa ska vara giftfria. Han
konstaterar också att för att fullt ut lyckas med att ha enbart giftfritt material i förskolorna så
bör fler förvaltningar samverka i projekt och för att ta fram handlingsplan.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktige beslutade 23 april 2018, § 34 att bifalla motionen. Kommunens
ledningsgrupp har fått i uppdrag att ta fram underlag för en handlingsplan för giftfri förskola.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§192

Prioriterade aktiviteter för kommunstyrelsen 2019 (KS 18/5)
Beslut
Anta förslag till prioriterade aktiviteter för kommunstyrelsen 2019.
Sammanfattning
Elin Rapp, kanslichef presenterar förslag till prioriterade aktiviteter för kommunstyrelsen
2019.
Mål för kommunstyrelsen 2018 beslutades av kommunfullmäktige i juni. Kommunstyrelsen
ska nu sätta prioriterade aktiviteter kring målen:
- God tillgänglighet av kommunal service för medborgarna
- Medborgarna ska uppleva fortsatt trygghet
- Minska och förhindra utanförskap/fler till jobb och utbildning
- Säkerställa kommunens och företagens behov av kompetens
- Ånge kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare
- Företagarna ska uppleva ett positivt företagsklimat
- Befolkningsutvecklingen är viktig och kommunen ska ha ett positivt flyttnetto.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2018, § 86 om fortsatt beredning
av ärendet till kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober.
Beslutsunderlag
 Förslag till kommunstyrelsens prioriterade aktiviteter 2019
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mötesdatum
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§193

Delårsrapport 2018 (KS 18/288)
Beslut
1. Godkänna upprättad delårsrapport, per den 31 augusti 2018 för kommunstyrelsen.
2. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättad delårsrapport, per den 31 augusti 2018,
för kommunen och de kommunala bolagen.
3. Föreslå kommunfullmäktige att justera socialnämndens budget med 930 000 kronor med
anledning av att kommunen fått statsbidrag för ensamkommande som enligt reglerna ska
bokföras som generellt statsbidrag.
4. Rapport om kommunens och koncernens finansverksamhet, 2018-08-31, godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Målbedömning för de strategiska målen ”Goda förutsättningar att bo och leva i Ånge
kommun. Att ha service, kommunikationer, idrott, kultur och en rik fritid som ökar
trivselfaktorn” och ”Utbildningsmöjligheter med hög kvalitet genom hela kedjan från förskola
till vuxnas lärande. Att kunna tillgodose arbetslivets efterfrågan på kompetens” justeras till
”knappt uppfylld”. Efter komplettering med alla bedömningar blev den sammantagna
bedömningen förändrad.
Samtliga förvaltningar redovisar vid sammanträdet ekonomiskt läge samt besparingsåtgärder.
Enligt lagen om kommunal redovisning är kommunen skyldig att minst en gång under
räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Ånge kommun upprättar från och med 2014
delårsrapport per den 31 augusti, tidigare upprättades delårsrapporten per den 30 juni.
Utöver delårsrapporten görs en tertialrapport efter april månads utgång och månadsrapporter
med prognos efter februari, mars, maj, september, oktober och november.
Syftet med delårsrapporten är en lägesbeskrivning och att ge en prognos angående helårets
resultat till kommunfullmäktige. Med stöd av detta underlag kan, om så behövs,
kommunfullmäktige fatta beslut om åtgärder som säkerställer en god ekonomisk hushållning.
Enligt kommunallagen ska ett negativt resultat återställas de närmaste tre åren.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2018, § 193 att:
1. Godkänna upprättad delårsrapport, per den 31 augusti 2018 för kommunstyrelsen.
2. Föreslå kommunfullmäktige att godkänna upprättad delårsrapport, per den 31 augusti 2017,

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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för kommunen och de kommunala bolagen.
3. Föreslå kommunfullmäktige att justera socialnämndens budget med 930 000 kronor med
anledning av att kommunen fått statsbidrag för ensamkommande som enligt reglerna ska
bokföras som generellt statsbidrag.
4. Rapport om kommunens och koncernens finansverksamhet, 2018-08-31, godkänns och
överlämnas till kommunfullmäktige.
Expedieras till
Revisionen
Beslutsunderlag
 Finanspolicy-20180831
 Delårsrapport per 2018-08-31. Förslag till kommunstyrelsen
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§194

Omfördelning av socialnämndens investeringsbudget 2018 (KS 17/18)
Beslut
1. Omfördela 100 000 kronor från posten verksamhetssystem till posten myndighetskrav.
2. Omfördela 170 000 kronor från posten gruppbostad till posten larm i särskilt boende.
Sammanfattning
Socialnämnden behöver omfördela investeringsmedel för 2018.
Socialnämndens förslag till omfördelning:
- Omfördela 100 000 kronor från posten verksamhetssystem till posten myndighetskrav
- Omfördela 170 000 kronor från posten gruppbostad till posten larm i särskilt boende.
Tidigare beslut
Socialnämnden beslutade den 25 juni 2018, § 119 att:
1. Godkänna omfördelning av investeringsmedel 130 000 kr från posten inventarier till ny
gruppbostad m.m. till posten myndighetskrav.
2. Föreslå kommunstyrelsen godkänna omfördelning av 100 000 kr från posten
verksamhetssystem till posten myndighetskrav.
Socialnämnden beslutade den 24 september, § 137 att:
1. Godkänna redovisningen av ekonomi, sjukskrivningar och nyckeltal för augusti 2018.
2. Föreslå kommunstyrelsen omfördela investeringsbudget 2018 för gru7ppbostad, till nya
larm i särskilt boende, 170 000 kr.
Expedieras till
Socialnämnden
Ekonomienheten
Beslutsunderlag
 Socialnämnden § 119 Omfördelning av investeringsbudget 2018
 § 137 Socialnämnden Redovisning av ekonomi, sjukskrivningar, nyckeltal
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§195

Taxeärende - Fakturaavgift (KS 18/295)
Beslut
Föreslå kommunfullmäktige införa avgift på kundfakturering från och med den 1 januari
2019. Avgiften läggs på alla kundfakturor som skrivs ut och skickas per post, ej e-fakturor
och autogiro. Avgiften är 20 kronor per faktura.
Sammanfattning
Kommunens portokostnad 2017 var över 600 000 kronor och till och med augusti 2018 är
kostnaden 435 000 kronor. En del av kostnaden är för utskick av kundfakturor ex barnomsorg,
äldreomsorg, vatten- och avlopp, renhållning, musikskola mm.
Antal skickade fakturor per verksamhetsområde och år:
Barnomsorg: 4 500 st
Äldreomsorg: 6 500 st
Vatten- och avlopp & renhållning: 26 000 st
Utöver dessa tillkommer en del diversefakturering.
En del av kunderna har redan idag e-faktura men för att minska kostnaderna för papper,
utskrift, kuvert och porto samt för att spara på miljön så är det önskvärt att fler väljer efaktura. De kommunala förvaltningarna kan vägleda sina kunder hur autogiro ordnas.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september, § 84 att föreslå
kommunfullmäktige införa avgift på kundfakturering från och med den 1 januari 2019.
Avgiften läggs på alla kundfakturor som skrivs ut och skickas per post, ej e-fakturor. Avgiften
är 20 kronor per faktura.
Kommunstyrelsen beslutade den 9 oktober 2018, § 195 att föreslå kommunfullmäktige införa
avgift på kundfakturering från och med den 1 januari 2019. Avgiften läggs på alla
kundfakturor som skrivs ut och skickas per post, ej e-fakturor och autogiro. Avgiften är 20
kronor per faktura.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§196

Redovisning om beloppsgränser (KS 18/2)
Beslut
Godkänna förslag till beloppsgränser.
Sammanfattning
Kommunchef Sara Jonsson och ekonomichef Catharina Norberg redovisar förslag till
beloppsgränser.
Beloppsgräns

Befattning

350 000 kr/betalning

Enhetschef

1 000 000 kr/betalning

Verksamhetschef

2 500 000 kr/betalning

Förvaltningschef

Obegränsat

Kommunchef

350 000 kr/betalning

Övriga utsedda attestanter

På uppdrag av revisorerna har KPMG genomfört en uppföljning av granskningar genomförda
år 2013–2015.
Revisionen har tagit del av kommunstyrelsens svar gällande granskningen. Även flera
nämnder har i sina svar hänvisat till kommunstyrelsens svar gällande nedanstående.
En av rekommendationerna var att kommunstyrelsen inför beloppsgränser i
leverantörsfakturasystemet. Av svaret framgår bl.a. att styrelse/nämnd har möjlighet att
fastställa beloppsgränser och att kommunstyrelsen avser att uppmana nämnderna att besluta
om beloppsgränser för attesträtt.
Revisorerna anser att beloppsgränser bör införas generellt och att systemstöd nyttjas som stöd
för att säkerställa följsamhet och minimera behovet av särskild uppföljning och kontroll.
Revisionen önskar därför förtydligande om;
1. Beloppsgränser avses att införas generellt?
2. Beloppsgränser i leverantörsfakturasystemet kommer att nyttjas?
3. Hur sker uppföljning och kontroll av nuvarande beslutade beloppsgränser?
Catharina Norberg, ekonomichef svarar att beloppsgränser ska införas generellt.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 4 september 2018, § 158 att:
1. Uppdra till ekonomichef Catharina Norberg och kommunchef Sara Jonsson att besluta om
beloppsgränser.
2. Rapport sker till kommunstyrelsen den 9 oktober.
Expedieras till
Revisionen
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§197

Förvärv av fastigheten Ånge 31:17 (KS 17/269)
Beslut
1. Godkänna förslag till köpekontrakt.
2. Föreslå kommunfullmäktige utöka tekniska nämndens investeringsbudget med 650 000
kronor för inköp av fastigheten Ånge 31:17.
Sammanfattning
Ägarna till fastigheten Ånge 31:17, Industrigatan 5 i Ånge har erbjudit kommunen att
förvärva fastigheten, som ingår i område för industriändamål i stadsplan från 1973-07-04.
Fastigheten är taxerad som småhusenhet, helårsbostad, med en sammanlagd areal
av 2190 m2.
Anders Lindqvist och Ove Skägg informerade kommunstyrelsen 2017-08-22, § 92 om ett
möjligt förvärv av fastigheten. Därefter har förhandlingar om villkor för ett förvärv
genomförts.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2018, § 87 att uppdra till
Kommunkansliet att upprätta förslag till köpekontrakt.

Beslutsunderlag
 Köpekontrakt Ånge 37 17
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§198

Fråga om köp av fastigheten Klaraborg 1:70 i Ånge (KS 18/291)
Beslut
Godkänna förslag till köpekontrakt.
Sammanfattning
En förfrågan har kommit in 2018-08-28 från ägare till grannfastighet om att få köpa
småhustomten Klaraborg 1:70. Avsikten med förfrågan är inte att bygga ett bostadshus på
tomten, utan att utöka tomtarealen för den egna angränsande fastigheten Klaraborg 1:69.
Kommunstyrelsen har 2004-04-20, § 57 fastställt priser för småhustomter och i samband
därmed beslutat att ”kravet på byggnadsskyldighet för småhus kan efter prövning tas bort”
samt att ”där man inte ska uppföra bostadshus samt vid förvärv av grannfastighet ska priset
kunna prövas av kommunstyrelsen”.
Senast 2013 försålde kommunen en annan småhustomt i samma område på samma sätt och då
till det sedan tidigare fastställda priset.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2018, § 88 att uppdra till
Kommunkansliet att upprätta förslag till köpekontrakt.
Expedieras till
Anders Lindqvist, verksamhetsutvecklare
Ove Skägg, teknisk chef
Beslutsunderlag
 Förfrågan om köp av fastigheten Klaraborg 1:70
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§199

Förslag till svar på motion om införande av webb-tv-sändning av
kommunfullmäktige (KS 17/218)
Beslut
Föreslå kommunfullmäktige bifalla motionen, ambitionen är att webb-tv-sända
kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Dennis Hjalmarsson, sd samt Erik Thunefors (-) har lämnat en motion om införande av webbtv-sändning av kommunfullmäktige.
De skriver att kommunfullmäktiges möten sänds idag i webbradio för att ge möjlighet till
allmänheten att följa debatt och beslut. Radio har sina nackdelar speciellt då ingen refererar
sändningen och talar om för lyssnarna vad som i övrigt händer i fullmäktigesalen.
De yrkar att Ånge kommun inför webbtv-sända fullmäktigemöten.
Yttrande efter återremiss från Elin Rapp, kanslichef/kommunsekreterare:
Ånge kommun har tidigare haft webbradiosändning och visning av presentationsbilder under
sina sammanträden i kommunfullmäktige.
Frågan om att börja även med videosändning har diskuterats tidigare av presidiet och
gruppledarna. Då var den sammantagna bedömningen att det inte var intressant just då. Detta
på grund av att inte alla partirepresentanter ville ha bildsändning samt att det skulle medföra
ett utökat personalbehov samt investering i utrustning.
Nya dataskyddsförordningen innebär även hårdare restriktioner i hur man säkerställer
samtycke hos deltagare på mötet och hur kommunerna tillåts lagra gamla sändningar. Detta
kan åtgärdas genom att informera alla som besöker möteslokalen om att inspelning pågår.
Kameror behöver inte heller riktas mot åhörare, utan på presidiet och talarstolen.
Presidiet har för avsikt att göra en provsändning av kommunfullmäktige i oktober.
Kommunen har nu ett nytt avtal om playkanal för alla sändningar och filmer. Det innefattar en
tjänst med stöd till sändning av kommunfullmäktige. Den kan hantera presentation av video,
presentationer och redovisning av mötesdeltagare.
Teaterverkstan har visat intresse för att sköta webbsändningarna av fullmäktige, och på så vis
kan själva sändningen administreras på ett bra sätt.
Att införa webbtv-sändning skulle vidareutveckla servicen till medborgarna, och är en del av
det kommunen kan förmedla genom en egen playkanal. Övrigt material som kommer att
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läggas i kanalen är informationsfilmer, nyheter mm. Kanalen är ett viktigt verktyg för att
bygga kommunens varumärke.
Min rekommendation är därför att ta ställning till att det är en möjlighet för Ånge kommun att
webbtv-sända kommunfullmäktige.
Enligt kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2018 ställdes frågan om införande av webbtvsändning till kommunfullmäktiges ersättare och ledamöter vid sammanträdet den 26 februari
2018. Sammanlagt lämnades 21 svar. Av dessa var fyra personer negativt inställda till
webbtv-sändning och 17 personer positivt inställda.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 januari 2018, § 17 att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen. Kommunen ska avvakta med
införande av webb-tv-sändning av kommunfullmäktige tills effekterna av den nya
dataskyddsförordningen är kända.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2018, § 12 att uppdra till kommunsekreterare att
fråga om ledamöters och ersättares inställning till webb-tv-sändning av kommunfullmäktiges
sammanträden.
Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2018, § 75 att föreslå kommunfullmäktige anse
motionen besvarad. Intentionen i motionen är bra och kommunen ser positivt på att webbtvsända kommunfullmäktiges sammanträden i framtiden. Fullmäktige som tillträder efter valet
bör få yttra sig i frågan. Man bör även avvakta tills effekterna av den nya
dataskyddsförordningen är kända.
Kommunfullmäktige beslutade den 23 april 2018, § 36 att ärendet återremitteras med
motivering att säkerställa hur den nya dataskyddsförordningen kommer påverka webb-tvsändning av fullmäktige.
Beslutsunderlag
 Motion angående införande av webb-tv-sändning av kommunfullmäktige
 Yttrande angående motion om webb-tv-sändning av kommunfullmäktige
Paragrafen är justerad
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§200

Förslag till svar på revisionsrapport Granskning av införandet av
dataskyddsförordningen (KS 18/243)
Beslut
Anta förslag till svar på revisionsrapport Granskning av införandet av
dataskyddsförordningen.
Sammanfattning
KPMG har på uppdrag av Ånge kommuns revisorer granskat hur kommunen har förberett sig
inför införandet av dataskyddsförordningen.
Den sammanfattade bedömningen är att det pågår ett arbete för att förbereda kommunen inför
införandet av dataskyddsförordningen. Då det saknas en strukturerad plan och uppföljning av
vilka åtgärder som behöver vidtas respektive är vidtagna går det inte att bedöma om
tillräckliga åtgärder har vidtagits.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen samt humanistiska
nämnden och socialnämnden
- Att inhämta en statusuppdatering där det tydligt framgår vad som återstår för att uppfylla
lagens krav
- Att utifrån sammanställning av kvarstående punkter lämna tidsbegränsat uppdrag till
förvaltningen att färdigställa arbetet samt att resurser avsätts
- Att följa upp att uppdraget genomförs enligt plan. Eftersom lagstiftningen har trätt i kraft
bedömer vi att detta måste ske skyndsamt
Sara Jonsson, kommunchef och Elin Rapp, kanslichef lämnar förslag till svar på
revisionsrapport.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2018, § 91 att föreslå
Kommunstyrelsen anta förslag till svar på revisionsrapport Granskning av införandet av
dataskyddsförordningen.
Expedieras till
Revisionen
Beslutsunderlag
 Revisionsrapport - Granskning av införandet av dataskyddsförordningen
 Förslag till svar på revisionsrapport angående införande av dataskyddslagstiftning
Paragrafen är justerad
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§201

Förändring av ersättningsmodell för årsarvoderade förtroendevalda på
40–50% av heltid (KS 14/250)
Beslut
Föreslå kommunfullmäktige:
1. För årsarvoderade förtroendevalda på 40–50% av heltid sänks arvodet till 25% av
kommunstyrelsens ordförandes arvode och förlorad arbetsförtjänst utbetalas för det politiska
uppdraget. Oppositionsrådsposten är undantagen. Detta gäller från och med 1 januari 2019.
Ersättningsmodellen utvärderas ett år efter införandet för att säkerställa att den inte innebär
ökade kostnader för kommunen.
2. Utbetala årsarvode enligt nuvarande ersättningsmodell för perioden 20181001–20181231
till av fullmäktige vald ny ordförande och vice ordförande i humanistiska nämnden.
Sammanfattning
Årsarvoderade förtroendevalda på 40–50% av heltid har ersättning där den förlorade
arbetsförtjänsten är inkluderad.
Nu föreslås det att arvodet sänks till 25% av kommunstyrelsens ordförandes arvode och att
förlorad arbetsförtjänst utbetalas för det politiska uppdraget.
En utvärdering ska ske efter ett år. Om det visar sig att denna modell blir dyrare för
kommunen så ska ärendet tas upp igen. Ändringen ska inte påverka kostnaden för kommunen
negativt och ersättningen till den förtroendevalda ska inte öka jämfört med nuvarande regler.
Oppositionsrådsposten ska inte omfattas av förändringen.
Tidigare beslut
Kommunfullmäktiges presidium beslutade den 1 november 2017, § 11 att uppdra till
Stefan Wallsten att inför mandatperioden 2019-2022:
Undersöka alternativ till nuvarande arvodesordning för de årsarvoderade
förtroendevalda på heltid eller minst 40 % av heltid.
Kommunfullmäktiges arvodeskommitté beslutade den 26 september, § 5 att förslå
kommunfullmäktige:
1. För årsarvoderade förtroendevalda på 40–50% av heltid sänks arvodet till 25% av
kommunstyrelsens ordförandes arvode och förlorad arbetsförtjänst utbetalas för det politiska
uppdraget. Oppositionsrådsposten är undantagen. Detta gäller från och med 1 januari 2019.
2. Utbetala årsarvode enligt nuvarande ersättningsmodell för perioden 20181001–20181231
till av fullmäktige vald ny ordförande och vice ordförande i humanistiska nämnden.
Reservation
Tord Sundqvist, m reserverar sig mot beslut om att sänka arvode för årsarvoderade
förtroendevalda på 40–50% av heltid.
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Beslutsunderlag
 Regler om stöd till det politiska arbetet i Ånge kommun samt dess bolag - Förslag
Paragrafen är justerad
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§202

Uppföljning av beslut - Hjälp till BRF och fastighetsägare att ordna
laddplats för elbil samt ny ERUF-ansökan inom e-mobilitet för
Västernorrland 2018-2021 (KS 18/20)
Beslut
Tacka för informationen.
Sammanfattning
Uppföljning av kommunstyrelsens beslut den 6 februari 2018.
Elin Rapp, kommunsekreterare/kanslichef återrapporterar. Ånge kommun har skickat in en
ansökan till Klimatklivet om el-laddplatser för besökare vid kommunhuset i Ånge och
Samservice i Fränsta. Om ansökan beviljas har kommunen sex månader att bedöma om
satsningen ska genomföras.
BioFuel Region ansöker om medfinansiering av en road show med informationsmöten om
elbilar och laddstolpar tillsammans med Länsstyrelsen som riktar sig till länets alla
bostadsrättsföreningar och fastighetsägare. De tänker skicka ut inbjudan till alla BRF i länet
och hålla möten i alla deltagande kommuner med målet att sporra fler av dem att investera i
laddplatser med stöd från Klimatklivet där det under våren finns goda möjligheter att få stöd
till detta.
BioFuel Region har samordnat detta med Energikontoret VN som inte har några planer på
liknande aktiviteter under 2018.
Omfattningen av vårens roadshow motsvarar ungefär en tredjedel av den förstudie de gjorde
hösten 2016 – så budgeten är 280 000 kronor.
Hälften av detta ska de söka från Landstinget Västernorrland och de kommuner som inte är
med i BioFuel Region får stå för en del av medfinansieringen. Ånge kommun är inte medlem.
Om turnén går till alla sju kommuner blir det cirka 20 000 kronor vardera för Ånge,
Kramfors, Sollefteå och Timrå. För Sundsvall och de andra kommunerna som är medlemmar
så tar de motsvarande medfinansiering från deras medlemsavgifter i Biofuel Region. Sollefteå
och Kramfors har beviljat 20 000 kr vardera, och Timrå har beviljat 10 000 kr.
Medfinansiering för att vara med i projektet ger: lön, rese- och möteskostnader för att kunna
arbeta med möten i kommunerna samt stöd till fastighetsägarna under våren och fram till sista
ansökningstillfället för Klimatklivet i september.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 23 januari 2018, § 16 att föreslå
kommunstyrelsen bevilja Biofuelregion 20 000 kr i bidrag för att stödja fastighetsägare och
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bostadsrättsföreningar att investera i laddplats för elbilar. Medlen tas ur kontot för
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
Kommunstyrelsen beslutade den 6 februari 2018, § 11 att bevilja Biofuelregion 20 000 kr i
bidrag för att stödja fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att investera i laddplats för
elbilar. Medlen tas ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

22 / 4

MÖTESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Mötesdatum

2018-10-09

§203

Förslag till svar på motion om hemtagningsteam – trygg övergång från
sjukhusvistelse (KS 18/52)
Beslut
Föreslå kommunfullmäktige anse motionen besvarad. Antalet hemtagningar är relativt få och
det därmed uppstår en alltför hög kostnad per insats att skapa hemtagningsteam.
Sammanfattning
Mona Hammarstedt, kd och Kjell Grip, kd har den 5 februari 2018 lämnat in en motion
hemtagningsteam.
Kristdemokraterna vill införa hemtagningsteam för att underlätta hemgången från sjukhuset
till det egna boendet. Teamet kan exempelvis bestå av undersköterskor, arbetsterapeuter
och/eller fysioterapeuter. För att skapa trygghet och god omsorg efter hemgång krävs effektiv
samordning mellan kommuner och landsting. Det vore extra värdefullt om kommunens
medicinskt ansvariga sjuksköterska (MAS) och om personal med medicinskt ansvarig för
rehabilitering (MAR) ingår i teamet.
Mona Hammarstedt, kd och Kjell Grip, kd föreslår:
- Att kommunfullmäktige beslutar om hemtagningsteam i Ånge kommun.
Carina Nelltoft, verksamhetschef och Marie Strömberg, medicinskt ansvarig sjuksköterska
svarar i yttrande:
I samband med införandet av lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälsooch sjukvård som trädde ikraft 2018-01-01, utarbetades det nya länsgemensamma rutiner för
samverkan kring patienter som skrivs ut från sjukhuset.
Samverkan har skett lokalt mellan Ånge kommun och primärvården, där lokala rutiner
utarbetats. I samverkansgruppen deltar Verksamhetschef och fast vårdkontakt på Ånge
hälsocentral och Fränsta vårdcentral, distriktsköterska, biståndshandläggare, enhetschef och
boendesamordnare från kommunen samt verksamhetschef kommunal hälso- och sjukvård och
MAS (Medicinskt ansvarig sjuksköterska).
Kravet att en SIP (samordnad individuell planering) ska upprättas har stärkts i lagstiftningen
och primärvårdens fasta vårdkontakt har huvudansvar att sammankalla till en SIP.
Verksamheten har diskuterat frågan om trygg hemgång, speciellt inom hemtjänst. För
närvarande har Socialnämnden för få hemgångar för att kunna frigöra personal i speciella
team. Dessutom är det inte möjligt att upprätta ett team då det råder brist på både
fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Tre av sex tjänster är tillsatta. Rekrytering har pågått
under flera månader. Det är även två sjukskötersketjänster vakanta.
Socialnämnden tar upp frågan om hemtagningsteam igen när bemanningen är stabil.
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Medicinskt ansvarig sjuksköterska kommer inte att ingå i teamet, då hennes funktion och
ansvar inte innebär att arbeta i direkt operativt arbete. Ånge kommun har inte någon anställd
MAR (medicinskt ansvarig rehabilitering).
Socialtjänsten kommer i hemtjänsten att prova ett nytt arbetssätt för att frigöra tid för
omvårdnadspersonal att möta upp patienter som skrivs ut från sjukhuset.
Omvårdnadspersonalen får då en viktigare roll i kartläggning av brukarens/patientens behov
och att samverka med biståndshandläggare, distriktssköterskor, fysioterapeuter och
arbetsterapeuter kring hjälpbehovet och insatserna. Det nya arbetssättet innebär att ca 80% av
personalen har fast planering/fasta rutter och ca 20 % har rutter med mer flexibel planering,
t.ex. mottagande från sjukhuset, larmanrop, ledsagning. Start hösten 2018 i
Ljungaverksgruppen på hemtjänst öst. Arbetssättet kommer att utvärderas efter sex månader.
Tidigare beslut
Socialnämnden beslutade den 27 augusti 2018, § 123 att föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige avslå motionen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2018, § 90 att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige avslå motionen eftersom antalet hemtagningar
är relativt få och det därmed uppstår en alltför hög kostnad per insats.
Beslutsunderlag
 Socialnämnden § 123 Motion hemtagningsteam – trygg övergång från sjukhusvistelse
 Motion om hemtagningsteam - trygg övergång från sjukhusvistelse
Paragrafen är justerad
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§204

Förslag till svar på motion – Motion varje morgon på Ånges grundskolor
(KS 17/315)
Beslut
Föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Skolorna arbetar däremot enligt motionens
intentioner med pulshöjande aktiviteter.
Sammanfattning
Jan Filipsson, s har den 3 oktober 2017 lämnat in en motion om motion varje morgon på
Ånges grundskolor.
Han skriver att forskningen om skolresultaten kontra rörelse och motion är rätt entydiga,
rörelse och motion höjer skolresultaten.
Jan Filipsson s, yrkar i motionen:
- Att alla elever i Ånges grundskola från förskoleklass till klass 9 varje skoldag har en
schemalagd lärarhandledd promenad på 20 minuter.
Johanna Fanberg, utvecklingsledare humanistiska förvaltningen skriver i yttrande:
”Intentionen i motionen är god och humanistiska förvaltningen, i enlighet med motionären, att
Ånge Kommun ska sträva efter att öka den fysiska aktiviteten hos våra elever.
Till detta läsår har grundskolorna fått en ny stadieindelad timplan för årskurs 1-6, vilken styr
vår verksamhet mer än tidigare. Bland annat måste vi förlägga mer undervisning i lägre
åldrar. Detta medför att mer undervisning ska planeras in under befintliga skoldagar eftersom
skolornas start- och stopptid styrs av tider för skolskjuts. Detta leder till att vi i dagsläget inte
får plats med en promenad på schemat varje dag utan vi möter önskan om mer fysisk aktivitet
på följande sätt:
Några skolor kör pulshöjande aktiviteter, 10 minuter varje morgon för alla elever.
Vi kommer att starta upp ett samarbete med SISU för alla skolor 1-5, samarbetet kommer
bland annat att leda utbildning för pedagoger, tips på aktiviteter att genomföra med elever och
inköp av material som främjar fysisk aktivitet under raster.
Vi har ökat antalet lärarledda aktiviteter under rasterna, till exempel lekar och prova på olika
idrottsaktiviteter.
Vid våra högstadieskolor schemalägger vi mer idrott och hälsa än vad timplanen säger. Vi
uppmanar lärare att planera in fysisk aktivitet under ordinarie lektion exempelvis en kort
pulshöjande aktivitet eller ”glospromenad”.”
Tidigare beslut
Humanistiska nämnden beslutade den 5 september 2018, § 115 att:
1. Föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen.
2. Skolorna arbetar nu enligt motionens intentioner med pulshöjande aktiviteter på
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skolgårdarna varje morgon.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september, § 89 att föreslå
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att avslå motionen. Skolorna arbetar däremot
enligt motionens intentioner med pulshöjande aktiviteter på skolgårdarna varje morgon.
Beslutsunderlag
 Motion - Motion varje morgon på Ånges grundskolor
 Yttrande på motion om morgonjympa
Paragrafen är justerad
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§205

Rapport från utvecklingsenheten (KS 18/15)
Beslut
Tacka för rapporten.
Sammanfattning
Annelie Axelsson, näringslivschef informerar om näringslivskontorets verksamhet.
Utvecklingsenheten rapporterar regelbundet till kommunstyrelsen om pågående verksamhet
och projekt.
Paragrafen är justerad
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§206

Information om handlingsplan för näringslivsarbetet (KS 18/307)
Beslut
Tacka för rapporten.
Sammanfattning
Annelie Axelsson informerar om pågående arbete tillsammans med företagarna att göra en
handlingsplan och skapa aktiviteter för att utveckla framtidens näringslivsarbete.
Fokusområdena som identifierats under arbetets gång är:
Kompetensförsörjning
Hållbara företagsutveckling
Information och dialog
Attraktionskraft/varumärke
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2018, § 103 att
1. Tacka för informationen.
2. Avstämning sker vid kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober.
Expedieras till
Annelie Axelsson
Paragrafen är justerad
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§207

Förslag till svar på remiss om betänkandet En utvecklad
översiktsplanering. Del 1 Att underlätta efterföljande planering och del 2
Kommunal reglering av upplåtelseformer (SOU 2018:46) (KS 18/256)
Beslut
Uppdra till kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 oktober att lämna svar på remiss om
betänkandet.
Sammanfattning
Bräcke och Ånge bygg- och miljökontor lämnar yttrande på betänkandet till
kommunstyrelsens arbetsutskott den 30 oktober.
Översiktsplaneutredningen föreslår i betänkandet En utvecklad översiktsplanering nya
bestämmelser för hur översiktsplanen ska kunna hållas aktuell och ge ett bra stöd för
efterföljande planering.
I del 1 av betänkandet föreslår utredningen att kommunen i början av varje mandatperiod ska
anta en planeringsstrategi. I strategin ska kommunfullmäktige ta ställning till om
översiktsplanen är aktuell och till kommunens fortsatta arbete med översiktsplaneringen. Att
kommunen tar fram en planeringsstrategi ska vara en förutsättning för att översiktsplanen ska
anses vara aktuell. Är planen inte aktuell ska det påverka kommunens arbete med detaljplaner.
Utredningen föreslår även att plan- och bygglagen ska förtydligas när det gäller
översiktsplanens innehåll. Förslagen syftar till att underlätta dialogen mellan staten och
kommunen om hur bebyggelsen ska utvecklas. Samtidigt föreslås att några av de nuvarande
kraven ska tas bort, vilket ska göra det enklare att ta fram en översiktsplan. En flexibel
standard om hur översiktsplanen ska utformas underlättar både för kommunen och för andra
aktörer.
I del 2 föreslår utredningen en helt ny lag som innebär att kommunen ska kunna bestämma att
bostäder som byggs på mark som kommunen eller ett kommunalt aktiebolag äger bara ska få
upplåtas med hyresrätt. Ett sådant beslut ska även gälla mot en ny ägare av marken. Det gör
det lättare för kommunen att säkerställa att marken kommer att bebyggas med hyresrätter, om
kommunen har satt upp detta som ett villkor i samband med försäljningen av marken.
Följ länken för att ta del av betänkande:
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/05/sou201846/
Tidigare beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2018, § 96 om fortsatt beredning
till kommunstyrelsens sammanträde den 9 oktober.
Justerandes sign
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Beslutsunderlag
 Remiss - Betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 1 Att underlätta
efterföljande planering (SOU 2018:46)
 Remiss - Betänkandet En utvecklad översiktsplanering Del 2 Kommunal reglering av
upplåtelseformer (SOU 2018:46)
Paragrafen är justerad
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§208

Begäran om planändring Ånge Hålsnäset 1:66 (KS 16/79)
Beslut
Föreslå kommunfullmäktige upphäva den del av detaljplanen (Haverö 1324, fastställd 197712-06) som omfattar fastigheten Hålsnäset 1:66.
Sammanfattning
Ärendet avser en ändring/upphävande av detaljplanen för fastigheten Hålsnäset 1:66.
Ägaren har för avsikt att sälja fastigheten. I nu gällande detaljplan är området betecknat med
A. detta innebär att bara kommun, landsting eller staten får äga och bedriva verksamhet där.
Det har tidigare varit en förskola på fastigheten. Förskolan är nedlagd sedan några år.
Berörda grannar, Länsstyrelsen i Västernorrland och Ånge kommun, har yttrat sig.
Länsstyrelsen har inget att invända mot upphävandet. Ånge kommun vill försäkra sig om att
man har ledningsrätt på fastigheten. Avtal har därför upprättats mellan Ånge kommun och
fastighetsägaren.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 22 mars 2016, § 43 att Bygg- och miljönämnden får i
uppdrag att vid eventuell försäljning ändra detaljplanen för fastigheten Hålsnäset 1:66 i
Östavall. Kostnaden för ändring av detaljplanen ska betalas av Ånge Fastighets & Industri
AB.
Bräcke och Ånge bygg- och miljönämnd beslutade den 4 maj 2018, 29 att Bygg- och
miljönämnden upphäver den del av detaljplanen (Haverö 1324, fastställd 1977-12-06) som
omfattar fastigheten Hålsnäset 1:66.
Beslutsunderlag
 Bräcke och Ånge Bygg- och miljönämnd § 29 Upphävande av del av detaljplan
Hålsnäset 1:66
 Plankarta för del av Östavalls samhälle
 Samrådsredogörelse - Upphävande av del av byggnadsplan för del av Östavall
samhälle i Haverö socken Ånge kommun Hålsnäset 1:66
 Tjänstemannaförslag - Upphävande av del av detaljplan i Östavall Hålsnäset 1:66
 Upphävande av del av byggnadsplan för del av Östavall samhälle i Haverö socken
Ånge kommun - Hålsnäset 1:66
Paragrafen är justerad
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§209

Processplan för utveckling av Fränsta sim- och sporthall (KS 16/245)
Beslut
Uppdra till Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten och Joakim Persson, vd ÅFA att lämna
beskrivning av ombyggnadsalternativ för 40 miljoner kronor till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde framförs önskemål om att tjänstemännen överlämnar en beskrivning
till kommunstyrelsen med vad som ingår i det alternativ som kostar cirka 40 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen vill att en bassäng för små barn ingår samt en beskrivning för
handikappanpassning.
Enligt antagen process- och tidplan lämnas förslag till inriktningsbeslut av kommunstyrelsens
arbetsutskott den 30 oktober 2018.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2018, § 94 att anta förslag till fortsatt tid- och
processplan för utveckling av Fränsta sim- och sporthall.
Expedieras till
Stefan Wallsten, chef utvecklingsenheten
Joakim Persson, vd ÅFA
Paragrafen är justerad
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§210

Smartare bemanning – uppföljning av sommaren 2018 (KS 16/3)
Beslut
1. Tacka för informationen.
2. Socialchef och personalchef återkommer till kommunstyrelsen den 18 december för
redovisning om planering inför sommaren 2019.
Sammanfattning
Socialchef Katarina Persson och personalchef Erik Kristow redovisar bemanningsläget under
semesterperioderna 2018 samt åtgärdsprogram för framtiden.

Expedieras till
Katarina Persson, socialchef
Erik Kristow, personalchef
Paragrafen är justerad
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§211

Underhållsplan för Vikbron (KS 16/370)
Beslut
1. Ånge kommun ställer sig bakom den finansieringsplan som föreningen gjort. Under två år
skjuter kommunen till 600 000 kronor. Medlen för 2018, 150 000 kronor, tas ur kontot för
kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
2. Ånge kommun vill tillsammans med Roggafors Finsta Vikens intresseförening diskutera
frågan om Vikbrons framtida underhåll.
Sammanfattning
Vid dagens sammanträde presenterar Sten-Ove Danielsson vad som framkommit vid det möte
med Roggafors Finsta Vikens intresseförening gällande finansiering av renovering av
Vikbron där även Kjell Grip, kd deltagit.
Insatsen som krävs är:
Ånge kommun - 150 000 kronor år 2018 och 450 000 kronor år 2019
Bygdemedel – 258 000 kronor år 2018 och 500 000 kronor år 2019
Länsstyrelsen Västernorrland – 926 000 kronor år 2018 och 950 000 kronor år 2019
Utöver denna renoveringskostnad bör det avsättas 100 000 kronor till årligt underhåll samt
cirka 200 000 kronor till kommande stora åtgärder. Ånge kommun behöver träffa
intresseföreningen för att komma överens ifråga om framtida underhåll av Vikbron.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 september informerar Sten-Ove Danielsson om de
diskussioner som förs kring finansiering av renovering och framtida underhåll av Vikbron.
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 26 juni redovisade kulturchef Peter Gunnarsson de
diskussioner som förts kring underhållsplan och finansiering av renoveringen av Vikbron.
Kommunstyrelsen anser inte att medfinansiering enligt det förslag som lämnats av Prime
Solutions AB är möjligt.
Arbetsgruppen för brådskande underhåll av Vikbron i Fränsta har i december 2016
sammanställt en kostnadskalkyl för de åtgärder som omedelbart måste utföras.
Till sin hjälp har arbetsgruppen Bengt Bergqvist, Peab och Karin Lundgren som rådgivare.
Den mest kostsamma och prioriterade åtgärden är att lyfta upp mittspannet och fixera detta
genom utbyte och komplettering av dragstag under spannet. Därefter kommer utbyte av
åldrade träbalkar i fackverket.
De prisuppgifter som redovisats har tagits fram genom att kontakta olika entreprenörer och
experter. Arbetsgruppen har också använt sig av en del uppgifter från Tyréns Rapport 2016-
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09-30, från inspektionen av bron hösten 2016. Inga kostnader för framtida löpande underhåll
av bron har tagits med. För att undvika stora framtida kostnader för reparationer måste ett
årligt belopp avsättas för framtida underhåll. Kostnader för reparation av brofästen och
underhåll av erosionsskydd finns inte heller med.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 4 november 2016, § 212 att bevilja Roggafors-Finnsta
Vikens intresseförening 160 000 kronor i bidrag till förvaltningsplan, inspektion och
underhållsplan för Vikbron. Medlen tas ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter.
Kommunstyrelsen beslutade den 26 juni 2018, § 144 att meddela intressegruppen för
Vikbrons bevarande att Ånge kommun kan avsätta 150 000 kronor årligen till underhåll av
Vikbron i det fall den kan byggas upp igen.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 25 september 2018, § 97 att föreslå
kommunstyrelsen att Ånge kommun ställer sig bakom den finansieringsplan som föreningen
gjort. Under två år skjuter kommunen till 600 000 kronor. Medlen för 2018, 150 000 kronor,
tas ur kontot för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter
Expedieras till
Ekonomienheten
Paragrafen är justerad
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§212

Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation i norr (KS
17/173)
Beslut
Föreslå kommunfullmäktige att:
1. Kollektivtrafikmyndigheten förvärvar 1/3 av aktierna i det blivande gemensamma bolaget
Bussgods I Norr AB
2. Det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB grundas med tidigare Bussgods i
Västerbotten AB som plattform för kommande fusion
3. Kollektivtrafikmyndigheten säljer Bussgods i Västernorrland AB enligt fastställd
köpeskilling till Bussgods i Norr AB
4. Ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i
Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion
under hösten 2018
5. Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare skjuter till ett aktieägartillskott om
1 200 000 kronor till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB
6. Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tecknar ett borgensåtagande om 3 000 000
kronor för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB
7. Resultat verksamhetsåret 2018 för Bussgods i Norrbotten AB, Bussgods i Västerbotten AB
samt Bussgods i Västernorrland AB belastar tidigare ägare för respektive bolag
8. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att alla medlemmar i Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län fattar likalydande beslut.
Sammanfattning
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 september redogör kommunchef Sara Jonsson för
hur långt länets övriga kommuner har kommit i beslutsprocessen.
Mot bakgrund av den förändrade ägarbilden för Bussgods i Norr AB behövs ett nytt
inriktningsbeslut.
I februari 2016 träffades presidierna i kollektivtrafikmyndigheterna och Länstrafikbolagen i
de fyra nordligaste länen i Luleå. I samband med detta gavs ett uppdrag till
vd/myndighetschefer att utreda möjligheterna att sammanföra bussgodsverksamheterna i de
fyra olika länen till en gemensam organisation. Bakgrunden till uppdraget var att tillgodose
behovet av godsleveranser i regionen och samordningsmöjligheter som kan innebära
kostnadsbesparingar, men också att en gemensam organisation skulle innebära bättre
möjligheter att möta marknadens behov och därigenom kunna öka försäljningen.
I de tre nordliga länen har likalydande inriktningsbeslut tagits i nödvändiga instanser.
Den gemensamma visionen var ett gemensamt ägt bussgodsbolag där trafikhuvudmännen i
Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland inledningsvis skulle äga 25 % av
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aktierna. I november 2017 beslutade Region Jämtland/Härjedalen att avveckla
bussgodsverksamheten i Jämtland.
Arbetet med att bilda ett gemensamt bussgodsbolag kom så långt att Bussgods i Västerbotten,
som skulle utgöra plattformen för fusionen, inledde processen med att byta namn och heter
numera Bussgods i Norr AB som också kommer att vara namnet på det gemensamma bolaget
efter genomförd fusion.
Förslag till beslut från Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län:
1. Kollektivtrafikmyndigheten förvärvar 1/3 av aktierna i det blivande gemensamma bolaget
Bussgods I Norr AB
2. Det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB grundas med tidigare Bussgods i
Västerbotten AB som plattform för kommande fusion
3. Kollektivtrafikmyndigheten säljer Bussgods i Västernorrland AB enligt fastställd
köpeskilling till Bussgods i Norr AB
4. Ge det gemensamma bolaget Bussgods i Norr AB tillåtelse att förvärva Bussgods i
Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB och därefter genomföra en formell fusion
under hösten 2018
5. Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare skjuter till ett aktieägartillskott om 1 200
000 kronor till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB
6. Kollektivtrafikmyndigheten som blivande ägare tecknar ett borgensåtagande om 3 000 000
kronor för checkkredit till det gemensamma bussgodsbolaget Bussgods i Norr AB
7. Resultat verksamhetsåret 2018 för Bussgods i Norrbotten AB, Bussgods i Västerbotten AB
samt Bussgods i Västernorrland AB belastar tidigare ägare för respektive bolag
8. Ovanstående beslut gäller under förutsättning att alla medlemmar i Kommunalförbundet
Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län fattar likalydande beslut.
Tidigare beslut
Kommunstyrelsen beslutade den 23 maj 2017, § 105 att:
Godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län köper
25 procent av aktierna för Bussgods Västerbotten AB (under namnändring) av Länstrafiken i
Västerbotten till en kostnad av 102 250 kr
Godkänna att köpeskillingen på 102 250 kr för 25 procent av aktierna i Bussgods
Västerbotten AB regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods Västernorrland AB
Godkänna att Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring) förvärvar Bussgods i
Västernorrland AB och Bussgods i Norrbotten AB
Godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län
tillskjuter ett aktieägartillskott till Bussgods i Västerbotten AB (under namnändring) om 1 000
000 kr
Godkänna att aktieägartillskottet regleras genom försäljningsvärdet från Bussgods
Västernorrland AB
Godkänna att Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län ingår ett
borgensåtagande avseende checkräkningskredit på 2 500 000 kr för Bussgods i Västerbotten
AB (under namnändring)
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Godkänna att ovanstående åtaganden gäller under förutsättning att samtliga medlemmar
beslutar anta dem.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 21 augusti 2018, § 74 att överlämna ärendet
till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.
Kommunstyrelsen beslutade den 4 september 2018, § 175 om fortsatt beredning av ärendet.
Beslutsunderlag
 Missiv - Beslut inför bildandet av en gemensam bussgodsorganisation i norr med
bilagor
Paragrafen är justerad
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§213

Rapporter till kommunstyrelsen (KS 18/16)
Beslut
Notera att inga rapporter lämnas.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har en stående punkt för att lämna rapporter.

Paragrafen är justerad
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§214

Rapport från kommunchef (KS 18/14)
Beslut
Tacka för informationen.
Sammanfattning
Kommunchef Sara Jonsson rapporterar:
- Länets kommunchefer och kommunalråd har bjudits in till information från
Mittuniversitetets rektor om de vårdutbildningar som pausats. Erik Kristow, personalchef
deltog från Ånge kommun vid informationen eftersom det sammanfaller med
kommunstyrelsens sammanträde
- Kompetensförsörjning: Personalchef Erik Kristow har påbörjat arbetet med att ta fram
kompetensförsörjningsstrategi för Ånge kommun
- Digitalisering: vid senaste ledardagen hölls workshop om digitaliseringsstart för
verksamhetsutveckling
- Lokalförsörjning: rapport lämnas till kommunstyrelsen i november. För tillfället ökar
förskolekön i Ånge och Fränsta
- IT-strateg Petra Malmberg informerar om verksamhet inom IT-avdelningen vid
kommunstyrelsens sammanträde i november
- Malgorzata Hammarberg, enhetschef och Rebecca Lindberg, verksamhetschef IFO
informerar om insatser inom ramen för bidrag för att stärka socioekonomiskt eftersatta
kommuner vid kommunstyrelsens sammanträde i november.
Paragrafen är justerad
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§215

Redovisning av delgivningar (KS 18/12)
Beslut
Godkänna redovisning av delgivningar och lägga den till handlingarna.
Sammanfattning
Rapport – Uppföljning av kommunernas tillståndsprövning och tillsyn enligt LBE för 2017 –
ks 18/313
Brev från Migrationsverket – Information om reviderad årsplanering och vidarebosättning –
ks 15/299-51
Beslut från Energimarknadsinspektionen – Nätkoncession för område; spänningshöjning – ks
17/398-3
Skrivelse angående minnesmärke för Tage Ståhlenberg RAF i Ånge kommun – ks 18/308
Protokoll styrelsemöte för Samordningsförbundet 2018-08-31 – ks 18/89-4
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§216

Redovisning av delegeringsbeslut (KS 18/11)
Beslut
Godkänna redovisning av delegeringsbeslut och lägga den till handlingarna.
Sammanfattning
Sara Jonsson, kommunchef:
Specialattest leasingfakturor för bilar, socialnämnden, § 15, ks 18/11
Kommunstyrelsens beslutsattestanter och ersättare, § 16, ks 18/11
Teckningsrätter av kommunala värdehandlingar och förbindelser samt mervärdesskatt och
arbetsgivardeklaration, § 3, ks 17/251
Catharina Norberg, ekonomichef
Avskrivning – Medelsbrist i dödsboanmälan 2018, § 2, ks 18/199
Gunilla Sjögren, fritidsassistent
Ansökan registrering för lotteri enligt 17 § lotterilagen, ks 18/300
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§217

Extraärende - Skattesats för år 2019 (KS 18/320)
Beslut
Föreslå kommunfullmäktige fastställa den kommunala skattesatsen till 23,33 per skattekrona
för 2019.
Sammanfattning
Enligt Kommunallagen ska kommunfullmäktige varje år fastställa skattesatsen för det
följande året. Kommunstyrelsen ska föreslå skattesatsen före oktober månads utgång.
Nuvarande skattesats för år 2018 är 23,33 per skattekrona.
Ekonomichef Catharina Norberg informerar om budgetprocessen. De år då val av fullmäktige
har hållits i hela landet ska budgeten fastställas av nyvalda fullmäktige. Enligt kommunalagen
får budgetförslag upprättas i november om det finns särskilda skäl för det. Styrelsen ska i så
fall före oktober månads utgång föreslå skattesatsen för den kommunalskatt som ingår i den
preliminära inkomstskatten det följande året. Kommunen befinner sig i ett ansträngt
ekonomiskt läge och ekonomichef anser att det därmed föreligger särskilda skäl att låta
nyvalda kommunfullmäktige fatta slutgiltigt beslut om budget för 2019 vid sitt sammanträde
den 26 november.
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