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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Per-Ola Wadin (FP).

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

ÄRENDE 3
Ordföranden informerar.
Kommunstyrelsens ordförande informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 5
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport per september 2015
med prognos för helåret.
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ÄRENDE 6
Skattesats 2016 för Nordanstigs kommun.
Fullmäktige ska varje år besluta om skattesatsen för nästkommande år.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar att skattesatsen ska vara oförändrad.
Håkan Larsson (M) yrkar att skattesatsen ska sänkas med 10 öre per
skattekrona.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons och Håkan
Larssons yrkanden och finner Monica Olssons yrkande antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa skattesatsen för 2016 till 22:51 kronor per skattekrona, d.v.s.
oförändrad.
Reservationer
Håkan Larsson (M) och Jan-Ola Hall (SD) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 7
Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun.
Ledningsutskottet har uppdraget att bereda budget för 2016-2019 för
Nordanstigs kommun.
Vid dagens sammanträde ska förslag till budgetramar per verksamhet
lämnas vidare till kommunstyrelsen och fullmäktige för beslut.
Ekonom Marianne Unborg föredrar ny skatteprognos samt budgeterat
resultat för åren 2016-2019.
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till beslutspunkter utifrån
ledningsutskottets tidigare arbete.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottets protokoll § 155/2015.
2. Kommunchef Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2015-10-07.
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FORTS. ÄRENDE 7
Yrkanden
Håkan Larsson (M) yrkar under förslag till fullmäktige, punkt 3 tillägga
orden tills vidare till förslaget att Bergesta ska behållas som särskilt
boende.
Stig Eng (C) yrkar avslag på Håkan Larssons tillägg tills vidare till
förslaget att Bergesta ska behållas som särskilt boende.
Jan-Ola Hall (SD) yrkar under förslag till fullmäktige, punkt 4 a) att
vardera åren byts ut till senast.
Stig Eng (C) yrkar under förslag till fullmäktige, punkt 5 c) att
omställningskostnaden för 2016 minskas med 3 mnkr för att öka
resultatet.
Monica Olsson(S) yrkar under förslag till fullmäktige, punkt 5 c) att
2019 ska resultatet ligga orört samt att visions- och projektbidraget
vara 1,5 mnkr och kommunstyrelsens förfogandemedel 1 mnkr.
Jan-Ola Hall (SD) yrkar under förslag till fullmäktige, punkt 5 c) att 2019
ska 3 mnkr tas från resultatet och läggas till politiska satsningar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition utifrån förvaltningens sammanställning
av beslutspunkter till kommunstyrelsen:
Punkt 1
Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt 1 och finner den
antagen.
Punkt 2
Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt 2 och finner att
LSS-boendet i Hassela ska stängas under 2016.
Punkt 3
Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt 3 och finner den
antagen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition utifrån förvaltningens sammanställning
av beslutspunkter till fullmäktige:
Punkt 1-2
Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt 1-2 och finner dem
antagna.
Punkt 3
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons tilläggsyrkande tills
vidare, på förslagets punkt 3 och finner det ej antaget.
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FORTS. ÄRENDE 7
Punkt 4
Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt 4 a) och Jan-Ola
Halls yrkande att vardera åren byts ut till senast, och finner det ej
antaget.
Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt 4 b-d) och finner
dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt 4 e) och finner den
antagen med tillägget och destinerade bidrag.
Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt 4 f) och finner den
antagen.
Punkt 5
Ordföranden ställer proposition på förslagets punkt 5 a-b) och finner
dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande under förslagets punkt
5 c) att sänka omställningskostnaden för 2016 med 3 mnkr och finner
det antaget.
Ordföranden ställer proposition, under förslagets punkt 5 c), på Jan-Ola
Halls yrkande att 3 mnkr tas från resultatet 2019 och läggs som politisk
satsning och Monica Olssons yrkande att resultatet 2019 ska ligga
orört samt att visions- och projektbidraget vara 1,5 mnkr och
kommunstyrelsens förfogandemedel 1 mnkr, och finner Monica
Olssons yrkande antaget.
Omröstning begärs. Ledningsutskottet godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Monica Olssons yrkande röstar Ja.
Den som stöder Jan-Ola Halls yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med Monica Olsson (S), Ulf Lövgren (S) och Stig Eng (C) som röstar
Ja, Jan-Ola Hall (SD) som röstar Nej och Håkan Larsson (M) som
avstod från att rösta, antar ledningsutskottet Monica Olsson yrkande.
Propositionsordning
Punkt 6-16
Ordföranden ställer proposition på förslagets punkter 6-16 och finner
dem antagna.
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FORTS. ÄRENDE 7
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Avslag på utbildningsutskottets förslag på utökning av budget 2016
med 5 mnkr.
2. Stänga LSS-boendet i Hassela.
3. Beslutet att tömma Björkbacken som särskilt boende ska vara
genomfört senast 1 juli 2016.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta att beräkningsgrunden för 2016 – 2019 års skatteintäkter och
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal
1 november 2015 9 432 personer
1 november 2016 9 398 personer
1 november 2017 9 364 personer
1 november 2018 9 332 personer
2. Omställa Hagängsgårdens särskilda boende till trygghetsboende.
3. Behålla Bergesta som särskilt boende.
4. Anta fullmäktiges finansiella mål
a. Verksamheternas nettokostnader plus finansnettot exklusive
intäkter av engångskaraktär ska vara högst 98 % av
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal
fastighetsavgift för vardera åren 2016 - 2019.
b. Investeringsvolym 2016 kan högst motsvara årets avskrivning.
Ombudgetering från föregående år + årets investeringsvolym
får vara högst årets avskrivningar gånger två.
c. Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen.
d. Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna
skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
e. Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel och
destinerade bidrag.
f. Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.
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FORTS. ÄRENDE 7
5. Utöver tilldelning till kommunstyrelsens verksamheter:
1 500 tkr budgeteras till kommunstyrelsen att hantera såsom
Projektbidrag och Visionsbidrag enligt beslutade
fördelningsdirektiv.
1 000 tkr budgeteras till kommunstyrelsens förfogande.
5 000 tkr budgeteras till omställningskostnader m.m. för 2016,
10 882 tkr 2017, 15 596 tkr 2018.
6. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning
483 892 tkr i nettokostnader exklusive kapitalkostnader och
hyresjustering för år 2016.
7. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheterna att fortsätta
uppdraget från Kf § 113/2014. En strukturell förändring framförallt
avseende skola och omsorg 2015 – 2018 och framöver.
Kommunstyrelsen beslutar att ha en mer långsiktig planering,
politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser
förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader
behövs till och med 2018 med cirka 13 miljoner.
8. Tilldela flerårsplan 2017 nettokostnader exkl kapitalkostnader och
hyresjustering 488 057 tkr.
9. Tilldela flerårsplan 2018 nettokostnader exkl kapitalkostnader och
hyresjustering 490 504 tkr.
10. Tilldela flerårsplan 2019 nettokostnader exkl kapitalkostnader och
hyresjustering 502 670 tkr.
11. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt
med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till
dess fullmäktige fattar annat beslut.
12. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2016 och flerårsplan
2017-2019 enligt följande:
Fullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål samt
resurstilldelning.
Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål
samt resurser på och mellan verksamheterna.
Kommunchef fördelar uppdrag och mål samt resurser på och
mellan programpunkterna inom respektive verksamhet.
Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurs inom
respektive programpunkt.
Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet.
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FORTS. ÄRENDE 7
13. Anta investeringsutrymme för 2016 – 2019
2016
2017
2018
2019

15 000 tkr
15 000 tkr
15 000 tkr
15 000 tkr

14. Resurser till investeringar inom verksamheten Renhållning kan
tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut
avseende upplåning till kommunfullmäktige.
15. Renhållningskollektivet kan även nyttja kollektivets fordran på
skattekollektivet (bokslut 2014, 3 987 tkr) för investeringar. Kräver
dock ett särskilt beslut av kommunfullmäktige.
16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att nästkommande sammanträde
fördela 2016 års investeringsbudget på specifika projekt
preciserade med syfte, tidsplan och investeringskalkyl.
17. I övrigt anta förslag till Budget 2016 och flerårsplan 2017 – 2019.
18. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omgående påbörja mål och
budgetarbetet avseende 2017 – 2020.
Reservationer
Jan-Ola Hall (SD) reserverar sig mot beslutet i förslag till
kommunstyrelsen, punkt 3, beslutet att tömma Björkbacken som
särskilt boende ska vara genomfört senast 1 juli 2016.
Deltar inte i beslutet
Håkan Larsson (M) deltar inte i beslutet.
Jan-Ola Hall (SD) deltar inte i beslutet i förslag till fullmäktige,
punkterna 2, 6-10 och 15.

ÄRENDE 8
Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommun.
Fullmäktige har att fastställa Politiska inriktningar och ambitioner för
Nordanstigs kommun för perioden 2015-2019.
Ett förslag har utarbetats som presenteras vid ledningsutskottets
sammanträde.
Redaktionella ändringar presenteras.
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FORTS. ÄRENDE 8
Yrkanden
Monica Olsson(S) yrkar att näst sista stycket under Personalpolitik,
stryks.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets beslut
Ta bort näst sista stycket under Personalpolitik samt godkänna de
föredragna redaktionella ändringarna
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs
kommun för perioden 2015-2019.

ÄRENDE 9
Fullmäktiges mål 2016.
Fullmäktige har att fastställa mål för 2016.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Fullmäktiges verksamhetsmål 2016.
Barn och unga
1. Under 2016-2018 ska varje barn och elev ska ges möjlighet att
utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Förskolan och
skolan ska också ge barnen och eleverna framtidstro och stärka
deras självkänsla. Barn och elever ska få det stöd de behöver så
att de når målen som finns för förskola respektive skola.
Boendemiljö och kommunikation
2. Under 2016 -2018 utveckla attraktiva boende- och livsmiljöer som
skapar tillväxt.
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FORTS. ÄRENDE 9
Näringsliv och arbetsmarknad
3. Under 2016 -2018 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas
och förbättras i kommunen.
Miljö och hälsa
4. Under 2016-2018 ska miljön och folkhälsan i Nordanstigs kommun
succesivt förbättras.
Fullmäktiges finansiella mål för 2016
5. Verksamhetens nettokostnader plus finansnetto exklusive intäkter
av engångskaraktär ska vara högst 98 % av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för vardera
åren 2016-2019.
6. Investeringsvolym 2016 kan högst motsvara årets avskrivning.
Ombudgetering från föregående år + årets investeringsvolym får
vara högst årets avskrivningar gånger två.
7. Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen.
8. Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna
skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
9. Samtliga investeringar bör finansieras med egna mede och/eller
specifika bidrag.
10. Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.

ÄRENDE 10
Utökning med avfallssamverkan till MittSverige Vatten AB.
MittSverige Vatten AB har lämnat ett förslag till att bolagets verksamhet
får utökas med avfallssamverkan till befintlig VA-verksamhet. Förslaget
innebär att Sundsvalls kommuns avfallsbolag Reko Sundsvall AB får bli
delägare i det gemensamma bolaget MittSverige Vatten AB.
Nordanstigs kommun har inte tagit ställning till hur Nordanstigs framtida
renhållningsverksamhet ska organiseras.
Beslutsunderlag
Kommunchef Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2015-09-30.
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FORTS. ÄRENDE 10
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna det av Stadsbacken AB och MittSverige Vatten AB
framlagda förslaget om utökning med avfallssamverkan till befintlig
VA-samverkan mellan Sundsvall, Timrå och Nordanstig i enlighet
med PM 2015-08-21 och tillägget daterat 2015-09-30.
2. Uppmana MittSverige Vatten AB att vidtaga på Nordanstigs
kommun ankommande åtgärder för genomförande av utökning
med avfallssamverkan till befintlig VA-samverkan enligt PM
2015-08-21.
3. Godkänna förslag till ny bolagsordning för MittSverige Vatten AB
enligt bilaga 1 till PM 2015-08-21.
4. Förklara sig inte ha något att erinra mot att Sundsvall Vatten AB,
Reko Sundsvall AB, Timrå Vatten AB och Nordanstig Vatten AB
träffar aktieägaravtal i huvudsaklig överensstämmelse med bilaga 3
till PM 2015-08-21.
5. Godkänna att Sundsvall Vatten AB överlåter 200 aktier i
MittSverige Vatten AB till Reko Sundsvall AB mot en köpeskilling
som svarar mot aktiernas nominella värden.
6. Förklara sig inte ha något att erinra mot förslag till uppdrags- och
samarbetsavtal mellan MittSverige Vatten AB och Reko Sundsvall
AB enligt bilaga 4 till PM 2015-08-21.

ÄRENDE 11
Justering av avtal för Överförmyndanämnden Mitt.
Sundsvalls kommun har lämnat ett förslag till justering i avtalet om
samverkan i gemensam nämnd inom överförmyndarverksamhete i
Sundsvalls, Nordanstigs, Timrå och Ånge kommuner,
Överförmyndarnämnden Mitt.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
1. Fullmäktiges beslut 2014-12-15 § 77 att teckna nytt
samverkansavtal för Överförmyndarnämnden Mitt gäller fortfarande
med ändringen att 10 § ska ha följande lydelse:
Enligt lag om god man för ensamkommande barn ansvarar
nämnden för att, såvida vissa förutsättningar är uppfyllda, god man
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forornas att i vårdnadshavarens och förmyndarens ställe ansvara
för barnets personliga förhållandenochsköte dess angelägenheter.
Kostnaderna för ensamkommande barn fördelas på sådant sätt att
var och en av de samverkande kommunerna svarar för
kostnaderna för de barn som är placerade i den kommunen.
2. Nuvarande avtal ersätts med avtal enligt punkt 1 efter att och under
förutsättning av att Timrå, Ånge och Sundsvalls kommuner fattar
motsvarande beslut.

ÄRENDE 12
Ny bolagsordning och ägardirektiv m.m. för Fiberstaden AB.
Sedan ett antal år har Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner ett nära
samarbete kring IT-frågor och växeltelefoni. IT-samarbetet sker i
aktiebolagsform där Hudiksvall äger 80 % av aktierna och Nordanstig
20 %. Bolaget heter Fiberstaden AB och hanterar också
bredbandsutbyggnaden i de båda kommunerna. Växel- och
telefonisamarbetet sker genom att Hudiksvall äger växeln och har
berörd personal anställd. Nordanstigs och för övrigt även Ljusdals
kommun köper sedan växelfunktionen av Hudiksvall. Dessa relationer
är reglerade enligt tjänsteköpsavtal.
Den analoga telefontekniken har allt mer ersatts av digitala lösningar
och kravet på ökad mobilitet har lett till större användning av
mobiltelefoner och plattor. Dessa lösningar är idag mer att se som en
integrerad del av kommunernas IT-system. Allt pekar på att den
utvecklingen kommer att fortsätta vilket talar för att dessa tjänster bör
hanteras av den organisation som tillhandahåller övriga IT-tjänster. Det
gör att man på ett bättre sätt kan driva utvecklingen inom de här
områdena och genom en större personalorganisation ökar man också
möjligheterna att säkra jourverksamhet etc.
Av den anledningen har diskussioner förts mellan Hudiksvall,
Nordanstig och Fiberstaden om möjligheten att flytta över växel- och
telefonifunktionen från Hudiksvall till Fiberstaden. För att möjliggöra
detta måste styrdokumenten för bolaget justeras och nya avtal
upprättas.
När det gäller Ljusdals kommun är man inte intresserad av att gå in
som delägare i Fiberstaden utan önskar fortsätta köpa växel- och
telefonifunktionen direkt av Hudiksvalls kommun.
Annika Lindström, Hudiksvalls kommun, föredrar ärendet och föreslår
ett tillägg i ägardirektivet.
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FORTS. ÄRENDE 12
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att fullmäktige beslutar ingå ett samarbete
kring växel och telefoni mellan kommunerna Hudiksvall och Nordanstig
inom ramen för Fiberstaden AB. Anta förelagd Bolagsordning för
Fiberstaden AB. Anta förelagda ägardirektiv för Fiberstaden AB. Anta
förelagt aktieägaravtal mellan Hudiksvall och Nordanstigs kommuner
(Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2015-05-11).
Yrkanden
Håkan Larsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för vidare
beredning av de redovisade punkter som är oklara i handlingarna.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder att ärendet avgörs idag röstar Ja.
Den som stöder att ärendet återremitteras röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med fem Ja-röster mot åtta Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att
ärendet ska återremitteras (se omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens beslut
Återremittera ärendet till ledningsutskottet för beredning enligt Håkan
Larssons antecknade kommentarer.

ÄRENDE 13
Beslut om fastigheten för Fröstuna skola.
Kommunfullmäktige har beslutat om att Fröstuna skola ska avvecklas.
Verksamhetskostnaden kan därmed reduceras men fastigheten kostar
fortfarande i storleksordningen 1 500 tkr per år att förvalta.
För att förvaltningskostnaden ska reduceras behöver beslut om
fastighetens framtid fattas.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2015-09-10

15 (24)
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Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att: Ge
uppdraget till Kommunchefen att undersöka möjligheten att sälja
alternativt hyra ut fastigheten på kort eller lång sikt till Migrationsverket
där i första hand barnfamiljer bör prioriteras. Försäljning alternativt
långtidsuthyrning beslutas av Kommunstyrelsen som har full
prövningsrätt. Eventuell korttidsuthyrning till Migrationsverket delegeras
till Förvaltningen. Jättendals idrottshall skall hållas öppen för
allmänheten tills vidare. (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2015-09-24.)
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag med
justeringar enligt ledningsutskottets diskussioner och finner det
antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att undersöka
möjligheten att hyra ut fastigheten på kort eller lång sikt till
Migrationsverket där i första hand barnfamiljer bör prioriteras.
2. Korttidsuthyrning till Migrationsverket delegeras till förvaltningen.
3. Jättendals idrottshall skall hållas öppen för allmänheten tills vidare.

ÄRENDE 14
Investeringsbudget 2015: Omklädningsrum
och förråd, isbanan Bergsjö.
Skolan har påtalat att det finns behov av ett omklädningsrum samt
förråd i anslutning till isbanan i Bergsjö för att kunna byta om samt
förvara utrusning i. Utrymmet behöver ha vatten och avlopp samt
uppvärmning för att kunna användas till förvaringsplats.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff och verksamhetschef Eva Fors
föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnad föreslår att 350 tkr ur 2015 års
investeringsbudget fördelas åt uppförandet av en byggnad i
anslutning till isbanan Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2015-06-23).
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2. Ledningsutskottet beslutar att återremittera förslaget till
förvaltningen för behandling i ledningsgruppen med skriftlig
dokumentation, innan det åter igen tas upp i ledningsutskottet
(ledningsutskottets protokoll § 131/2015).
3. Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen fördelar 350 tkr av
2015 års investeringsutrymme för Omklädningsrum och förråd,
isbanan i Bergsjö (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2015-09-03).
4. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att föredra
ärendet på ledningsutskottets nästa sammanträde
(ledningsutskottets protokoll § 146/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall med tillägget att byggnaden ska vara flyttbar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela 350 tkr av 2015 års investeringsutrymme för en flyttbar
byggnad för Omklädningsrum och förråd vid isbanan i Bergsjö.

ÄRENDE 15
Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning
2014.
Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut
och årsredovisning. Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar
synpunkter på de rekommendationer och förslag som lyfts i rapporten.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet beslutar uppdra åt förvaltningen att lämna ett
yttrande, för behandling vid ledningsutskottets nästa sammanträde
(ledningsutskottets protokoll § 127/2015).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta verksamhetens förslag till yttrande över revisionsrapporten.
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ÄRENDE 16
Revisionsrapport: Bedömning av kommunstyrelsens arbete för en
ekonomi i balans.
Revisionen har via KPMG genomfört en granskning Bedömning av
kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans.
Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de
rekommendationer och förslag som lyfts i rapporten.
Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar förslag till yttrande.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta verksamhetens förslag till yttrande över revisionsrapporten.

ÄRENDE 17
Remiss: En kommunallag för framtiden.
Regeringskansliet har skickat ett förslag till En kommunallag för
framtiden, på remiss till Nordanstigs kommun.
Synpunkter på remissen kan lämnas till Finansdepartementet senast
den 30 oktober 2015.
Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunchef Fredrik Pahlberg föreslår att Nordanstigs kommun väljer
att inte lämna remissvar till Finansdepartementet.
Ledningsutskottets beslut
Överlämna ärendet till kommunstyrelsens för ställningstagande.

ÄRENDE 18
Bildande av kulturråd.
Kulturrådet är i nuläget en arbetsgrupp med syfte att samverka kring
kulturfrågor i kommunen. Idag består gruppen av representanter från
föreningar och tjänstemannasektorn. Tanken är att även politiken ska
vara representerad i det blivande kulturrådet.
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FORTS. ÄRENDE 18
Representanterna från kulturlivet erhåller för närvarande vare sig
reseersättning eller sammanträdesarvode. I avvaktan på beslut om
framtida organisering av kulturrådet, föreslås att sammanträdesarvode
och reseersättning utgår till föreningsrepresentanterna vid
arbetsgruppens sammanträden.
Tf verksamhetschef David Lindqvist föredrar ärendet och föreslår att
rådets kostnader ska belasta kommunstyrelsens förfogandemedel
under 2016 och att 2017 års kostnader inarbetas i budget.
Beslutsunderlag
Tf verksamhetschef David Lindqvist föreslår att kommunstyrelsen riktar
nya budgetmedel för att täcka kostnaden för arvoden, samt att man
uppdrar till förvaltningen att: Organisera ett kulturråd i enlighet med
angiven organisationsbeskrivning. Sammanträdesarvode och
reseersättning utgår till representanter i arbetsgruppen för eventuella
möten innan beslut om kulturrådets bildande (David Lindqvist
tjänsteutlåtande 2015-09-03).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Tillsätta ett kulturråd i enlighet med angiven organisationsbeskrivning.
Sammanträdesarvode och reseersättning utgår till representanter i
arbetsgruppen för eventuella möten innan beslut om kulturrådets
bildande.
Uppdra till verksamheten att bereda förslag till finansiering av rådets
arvodeskostnader inom befintlig budgetram för 2016.

ÄRENDE 19
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.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen.
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Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 20
Information från ledningsutskottets verksamheter.
Tf verksamhetschef David Lindqvist informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 21
Handlingsplan enligt skolinspektionens beslut om vite.
Skolinspektionen har beslutat om vitesföreläggande till kommunen för
brister i kvalitetsgranskningen av huvudmannens styrning mot
nationella mål. Ledningsutskottet har uppdragit till tf. kommunchef Eva
Fors att vid kommunstyrelsens sammanträde 20 augusti 2015
presentera en arbetsplan för att uppfylla skolinspektionens krav.
Eva Fors föredrar förslag till årsplanering och handlingsplan.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdrag till tf. kommunchef Eva Fors att
vid kommunstyrelsens sammanträde 20 augusti 2015 presentera
en arbetsplan för att uppfylla skolinspektionens krav
(ledningsutskottets protokoll § 124/2015).
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till utbildningsutskottet att inför
kommunstyrelsens sammanträde i september bereda förslag till en
arbetsplan för att uppfylla skolinspektionens krav. I övrigt godkänna
informationen (kommunstyrelsens protokoll § 199/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att utbildningsutskottet inför nästa kommunstyrelse
arbetar vidare för att presentera ett förslag till årshjul samt ett yttrande
till Skolinspektionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 21
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta den föreslagna handlingsplanen.
2. Uppdra till utbildningsutskottet att inför nästa kommunstyrelse
arbeta fram ett förslag till årshjul samt ett yttrande till
Skolinspektionen.

ÄRENDE 22
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Eva Fors informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 23
Överenskommelse för omhändertagande av berusade personer i
Gävleborgs län.
Region Gävleborg har lämnat ett förslag till Överenskommelse mellan
Gävleborgs läns kommuner, polisregion Mitt och region Gävleborg att
utveckla förbättrade stöd- och behandlingsinsatser vid
omhändertagande av berusade personer i Gävleborgs län.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen antar dokumentet som
beskriver plan för samverkan i länet gällande överenskommelse
avseende LOB (Lag (1976:511) om omhändertagande av berusade
personer m.m.) (David Lindqvist tjänsteutlåtande 2015-10-06).

ÄRENDE 24
Ny organisation för handläggning av färdtjänst.
I samband med översyn av verksamheterna har det utretts om hur
myndighetsutövning av färdtjänst och riksfärdtjänst ska kunna
organiseras.
Idag handläggs frågorna av biståndsbedömare, 50 % tjänst, innan
mars 2015 handlades det av 100 % tjänst.
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Flera kommuner i länet har överlämnat myndighetsutövningen till
Region Gävleborg, X-trafik. X-trafik tillämpar där en befolkningsbaserad
beräkningsmodell för att ta fram kostnaden för kommunen. För
Nordanstigs kommun motsvarar det 167 915 kronor för helår 2015.
Beloppet indexeras årsvis.
Kostnad för överlämnande till X-trafik 167 915 kronor per år är något
lägre jämfört att bedriva verksamheten med kommunens egen
personal, enligt schablonmässig beräkning 250 000 kr för en
halvtidstjänst. Förlusten med ett överlämnande är att närheten till
kunden och personkännedomen blir något lidande, framför allt i ett
övergångsskede. Eftersom det för kommunens del handlar om en
pensionsavgång så kommer detta att inträffa oavsett.
Länet har gemensamma riktlinjer och taxor så utifrån det bör
övergången kunna ske relativt enkelt.
Beslutsunderlag
Överlåta uppgifter enligt Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och Lag om
riksfärdtjänst (SFS 1997:735) till Region Gävleborg X-trafik från och
med 2016-01-01.

ÄRENDE 25
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Malin Ruthström och socialchef David Lindqvist
informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 26
Avsägelse från politiskt uppdrag.
Jan Westermark (FP) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag.
Kommunstyrelsen har att välja ny ledamot i omsorgsutskottet samt ny
ersättare i Arbetsmarknadsrådet Hudiksvall/Nordanstig för återstoden
av mandatperioden 2015-2018.
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ÄRENDE 27
Firmatecknare för Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för Nordanstigs kommun att
gälla från 1 november 2015.
Förslag till beslut
1. Utse kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) och
kommunchef Fredrik Pahlberg att i förening teckna kommunens
firma.
2. Som ersättare för Monica Olsson utse kommunstyrelsens vice
ordförande Stig Eng (C) och som ersättare för Fredrik Pahlberg
utse Margareta Tamm-Persson.
3. Beslutet gäller från 1 november 2015.

ÄRENDE 28
Tillfällig firmatecknare i Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsen har att utse en tillfällig firmatecknare under
kommunchef Fredrik Pahlbergs föräldraledighet.
Kommunstyrelsens beslut
1. Utse verksamhetschef Eva Fors som tillfällig firmatecknare under
perioden 16 november 2015 till 29 februari 2016.
2. Beslutet kompletterar kommunstyrelsens beslut om firmatecknare i
Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 29
Sammanträdesdagar 2016.
Sammanträdesdagar för kommunstyrelsens och fullmäktiges
sammanträden 2016 ska fastställas.
Förslag
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta följande sammanträdesdatum för kommunstyrelsen under
2016:
19 januari
16 februari
15 mars
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19 april
17 maj
21 juni
16 augusti
20 september
18 oktober
22 november
20 december
2. Uppdra till kommunstyrelsens presidium att upprätta en planering
för kommunstyrelsens verksamhetsår 2016.
Förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande sammanträdesdatum för fullmäktige under 2016:
8 februari
4 april
2 maj
13 juni
5 september
3 oktober
7 november
12 december
2. Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning.
3. Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2016.

ÄRENDE 30
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunchef Fredrik Pahlberg:
Omfördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Omprövning av Projektbidrag, kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Tf kommunchef Eva Fors:
Omfördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Verksamhetschef Eva Fors:
Beslut om nedsättning eller befrielse av avgift.
Handläggare Monica Enros:
Fördelning av lokalt kommunalt aktivitetsstöd.
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Ledningsutskottets protokoll §§ 151-180/2015.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 53-62/2015.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 54-61/2015.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 54-61/2015.
Delegeringslista individ- och familjeomsorgen för
augusti-september 2015.
Nya tillsvidareanställda för augusti 2015.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 31
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: 2015-08-27, 2015-09-24.
MittSverige Vatten AB: 2015-08-25.
Nordanstig Vatten AB: 2015-08-25.
Näringslivsrådet: 2015-09-08.
Region Gävleborg: 2015-09-22.
Ostkustbanan AB under bildande: 2015-08-17.
Samordningsförbund Gävleborg: 2015-09-04.
Fiskegruppens anteckningar 2015-09-15.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 32
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

