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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Håkan Larsson (M).

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extra ärenden.

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport per september 2014
för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 5
Skattesats 2015.
Fullmäktige ska varje år besluta om skattesatsen för nästkommande år.
Ekonom Marianne Unborg föredrar ärendet utifrån de prognoser på
kommunens skatteintäkter som Sveriges kommuner och landsting har
lämnat.
2015
2016
2017
2018

517 mnkr
531 mnkr
541 mnkr
560 mnkr
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FORTS. ÄRENDE 5
En skattesänkning med 25 öre per skattekrona ger sänkta
skatteintäkter med 4 106 tkr under 2015.
En skattesänkning med 10 öre per skattekrona ger sänkta
skatteintäkter med 1 642 tkr under 2015.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar en skattesänkning med 10 öre per skattekrona för
2015.
Monica Olsson (S) yrkar att skattesatsen ska vara oförändrad.
Per-Ola Wadin (FP) yrkar en skattesänkning med 25 öre per
skattekrona för 2015.
Propositionsordning
Ordföranden utser sitt yrkande som huvudförslag.
Som motförslag ställer ordföranden proposition på Monica Olssons och
Per-Ola Wadins yrkanden och finner Per-Ola Wadins yrkande antaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på sitt och Per-Ola Wadins
yrkanden och finner sitt yrkande antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Sänka 2015 års skattesats med 10 öre till 22:51 kronor per
skattekrona.
Reservation
Monica Olsson (S) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 6
Upprustning av bro i Holm.
Utifrån en framställan från Holms kulturminnesförening beslutade
kommunstyrelsen 2014-05-15 att bidra med högst 50 000 kronor för
upprustning av bron vid Holm. Kostnaden skulle finansieras ur
kommunstyrelsens förfogandemedel. Förutsättningen var att
föreningen själva skulle utföra arbetet.
Föreningen har därefter insett att arbetets svårighetsgrad överstiger
kunskapsnivån i föreningen, och har därefter återigen upptagit
kontakter med kommunen.
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FORTS. ÄRENDE 6
Bron ägs av kommunen och det ligger i kommunens intresse att arbetet
utförs fackmannamässigt och att säkerheten inte ifrågasätts.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen beslutar att bidra med
upp till 50 tkr för upprustning av bron vid Holm. Finansiering
föreslås ske via kommunstyrelsens förfogandemedel (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2014-04-15).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar bidra med
upp till 50 tkr för upprustning av bron vid Holm. Kostnaden
finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel
(ledningsutskottets protokoll § 85/2014).
3. Kommunstyrelsen beslutar att bidra med högst 50 tkr för
upprustning av bron vid Holm. Kostnaden finansieras ur
kommunstyrelsens förfogandemedel (kommunstyrelsens protokoll
§ 132/2014).
4. Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar upphäva
tidigare kommunstyrelsebeslut från 2014-05-15 och omfördela
50 tkr från investeringsobjektet kommunstyrelsens ospecificerade
till reparation av bron vid Holm (Mats Widoffs tjänsteutlåtande
2014-09-04).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Upphäva kommunstyrelsebeslut § 132/2014-05-15.
2. Omfördela 50 tkr från investeringsobjektet kommunstyrelsens
ospecificerade till reparation av bron vid Holm.
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ÄRENDE 7
Deltagande i projekt Mitt Gävleborg, Hälsingland & Gästrikland.
På initiativ av Landshövdingen Barbro Holmberg har ett projekt startas,
Mitt Gävleborg, Hälsingland & Gästrikland, det första steget mot de
närmaste 250 åren. Projektet riktar sig mot samtliga tio kommuner i
länet.
Projektet ska leda till att vi visar upp goda exempel och utveckla dessa
vidare så att vi fortsatt kan vara en attraktiv plats att bo och verka i.
Startskottet går 25 november på Cirkus i Stockholm.
Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet och föreslår att
kommunen avsätter 60 tkr till projektet samt att finansiering sker genom
kommunstyrelsens förfogandemedel.
Beslutsunderlag
Näringslivsenheten föreslår att Nordanstigs kommun deltar fullt ut i
projektet och att medel avsätts till resa, hotell och biljetter för ca
50 personer till en ungefärlig kostnad av 110 000 kronor samt
ytterligare 50 000 kronor som ska användas i det fortsatta arbetet
(Anders Nordéns tjänsteutlåtande 2014-09-17).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Medfinansiera projektet Mitt Gävleborg, Hälsingland och
Gästrikland med 60 tkr.
2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel.

ÄRENDE 8
Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.
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ÄRENDE 9
Remiss: Strategi för jämställdhetsintegrering i Gävleborgs län
2014-2016.
Länsstyrelsen Gävleborg har lämnat en remiss: Strategi för
jämställdhetsintegrering i Gävleborgs län 2014-2016. Strategin har
tagits fram på uppdrag av regeringen i samverkan med representanter
från bl.a. offentliga aktörer, akademin och ideella organisationer i länet.
Synpunkter över remissen ska lämnas senast 3 november 2014.
Förslag till beslut
Anta förslag till yttrande över remissen Strategi för
jämställdhetsintegrering i Gävleborgs län 2014-2016.

ÄRENDE 10
Tionde skolår.
Verksamhetscheferna för grundskolan och gymnasieskolan fick av den
tidigare kommunchefen i uppdrag att utreda för- och nackdelar med en
sådan förändring.
Vi vet att den verksamhet som vi erbjudit eleverna fram till nu under
lång tid har uppvisat mycket goda resultat och ser därför inga skäl för
att ändra ett vinnande koncept. Det vi föreslår är att vi från och med
läsåret 15/16 erbjuder eleverna exakt samma verksamhet men
organiserad som en förlängning av grundskolan. Skälen för att
genomföra en sådan förändring är framför allt följande:





i den gymnasiala verksamhet som vi idag erbjuder kan eleverna
bara läsa upp underkända kurser – det är inte tillåtet att läsa upp
en godkänd kurs för att få ett högre betyg vilket skulle vara
möjligt om vi i stället erbjuder ett extra grundskoleår.
vi ser också på sikt större möjligheter att erbjuda insatser
tidigare än idag
att detta är ett sätt att öka grundskolans incitament för att lyckas
med sitt uppdrag.
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FORTS. ÄRENDE 10
Beslutsunderlag
Verksamhetscheferna föreslår att till läsåret 2015/16 inom
grundskolans ram inrätta ett extra tionde skolår för de studerande som
efter årskurs 9 inte blivit behöriga att söka ett nationellt
gymnasieprogram. Till läsåret 2015/16 avskaffa den gymnasiala
individuella preparandutbildning som vi idag anordnar i egen regi (Eva
Fors och Ronny Spångbergs tjänsteutlåtande 2014-09-19).
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Till läsåret 2015/16 inom grundskolans ram inrätta ett extra
tionde skolår för de studerande som efter årskurs 9 inte blivit
behöriga att söka ett nationellt gymnasieprogram.
2. Till läsåret 2015/16 avskaffa den gymnasiala individuella
preparandutbildning som vi idag anordnar i egen regi.

ÄRENDE 11
Revidering: Överenskommelse om samverkan kring personer med
psykisk funktionsnedsättning.
Överenskommelsen om samverkan för personer med psykisk
funktionsnedsättning hanteras på facknämndsnivå eftersom alla
kommuner fick delegation från sina fullmäktige att hantera
revideringarna på nämndsnivå 2013.
En handlingsplan ska däremot antas. Den ligger för närvarande hos
SKL och Socialstyrelsen för förhandsgranskning. Svar därifrån
förväntas senast 30 september. Facknämnderna kan förbereda ett
beslut men vara beredda på att den kan komma att justeras. Det finns
inga krav på att den ska vara antagen av nämnd men det är ändå bra
om det görs.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslaget till handlingsplan för samverkan kring personer med
psykisk funktionsnedsättning.
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ÄRENDE 12
Riktlinjer för serveringstillstånd.
Enligt alkohollagen (2010:1622) framgår att alla kommuner i landet
skall ha egna riktlinjer för serveringstillstånd.
Riktlinjerna skall efter det de blivit antagna skickas till Länsstyrelsen.
Genom riktlinjerna säkerställs att alla som ansöker om ett
serveringstillstånd i förväg får veta vad som förväntas av dem samt
vilka lokala tolkningar av lagen som görs i kommunen.
Genom riktlinjerna ges kommunen möjlighet att besluta om mer
specifika tolkningar av alkohollagens regler. Det är därför av stor vikt
att riktlinjerna antas av kommunens högsta beslutande instans.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att anta föreslagna
riktlinjer för serveringstillstånd (Marika Almströms tjänsteutlåtande
2014-08-11). informerar i ärendet.
Myndighetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta föreslagna riktlinjer för serveringstillstånd, daterade 2014-08-11.

ÄRENDE 13
Ställningstagande om HR-PA-funktionen för Utbildningsförbundet
Hälsingland.
Kommunstyrelsen har tidigare lämnat ett uppdrag till kommunchefen att
utreda möjligheten för Nordanstigs kommun att sälja tjänsten HR/PALöneadministration till utbildningsförbundet. Skälet bakom detta var en
ambition om att uppnå en rättvis fördelning mellan de deltagande
kommunerna.
Kommunens ledningsgrupp och personalenheten har kommit fram till
att det främst ur ett kvalitéts- och effektivitetsperspektiv vore oklokt att
göra en sådan uppdelning av förbundets funktioner. Det skulle
innebära att Nordanstig sköter det löneadministrativa arbetet medan
Söderhamns kommun sedan hanterar löneutbetalning, redovisning och
bokföring.
Verksamheten anser att en sådan uppdelning kommer att leda till
många praktiska problem och att de arbetstillfällen det skulle skapa i
Nordanstig inte uppväger detta.
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FORTS. ÄRENDE 13
Förslage är att Söderhamns kommun får sköta hela den
löneadministrativa kedjan i sina system som redan är integrerade med
varandra.
Beslutunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen
göra en överenskommelse med Söderhamns kommun om att ta ansvar
även för utbildningsförbundets HR/PA-Löneadministration (Ronny
Spångbergs och Maritta Rudhs tjänsteutlåtande 2014-10-07).

ÄRENDE 14
Sammanträdesdagar 2015.
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens och fullmäktiges
sammanträden 2015 ska fastställas.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anta följande sammanträdesdatum för kommunstyrelsen under
2015:
8 januari
12 februari
19 mars
16 april
21 maj
11 juni
20 augusti
17 september
22 oktober
19 november
17 december
2. Uppdra till kommunstyrelsens presidium att upprätta en planering
för kommunstyrelsens verksamhetsår 2015.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande sammanträdesdatum för fullmäktige under 2015:
26 januari
2 mars
11 maj
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FORTS. ÄRENDE 14
8 juni
7 september
5 oktober
9 november
7 december
2. Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning.
3. Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2015.

ÄRENDE 15
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Eva Fors informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 16
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson:
Arrendeavtal med Tjärnviks Trä AB avseende fastigheten Gryttje 24:1 i
Nordanstigs kommun.
Avtal med Tjärnviks Trä AB om intrastrukturförvaltning och nyttjande av
industrispår.
Kommunchef Fredrik Pahlberg:
Omprövning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel: Endag för alla i
Nordanstig.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson
Övrig medelsförvaltning: Omsättning lån.
Socialchef David Lindqvist
Ekonomisk överenskommelse för medling och ungdomstjänst i
Hudiksvall, 2014-09-04.
IT-strateg Ronny Spångberg
Tjänster för intern/extern enkäthantering, 2014-08-22.
Verksamhetschef Eva Fors:
Avslag skolskjutsar + överklagningar.
Beslut om anpassad studiegång.
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FORTS. ÄRENDE 16
Handläggare Monica Enros:
Lotteritillstånd: Ilsbo SK.
Enhetschef Anders Nordén:
Fördelning av lokalt kommunalt aktivitetsstöd 2014.
Nya tillsvidareanställningar september 2014.§
Ledningsutskottets protokoll §§ 186-199/2014.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 131-140/2014.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 67-74/2014.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 74-86/2014.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 17
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Överförmyndarnämnden Mitt: 2014-09-09.
Nordanstig Vatten AB 2014-08-21.
MittSverige Vatten AB 2014-08-21.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2014-09-04.
Regionstyrelsen Gävleborg: 2014-09-05.
Övrigt
Bergsjö skola: Utvärdering av Uppstarten.
Länsstyrelsen Dalarnas län: Tillstånd till uppförande och drift av
vindkraft vid Jättendal, Månberget, Nordanstigs kommun.
Bert Karlsson: Skrivelse om att öppna ett asylboende i Nordanstigs
kommun.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.
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ÄRENDE 18
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp.

