NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 19 mars 2015 kl. 08:15.
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Val av justerare.
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Godkännande av dagordning.

3.

Kommunchefen informerar.

4.

Bokslut 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.

5.

Ekonomirapport.

6.

Redovisning: Nuläge och analys gällande
budgetanpassning om 50 mnkr.

7.

Förslag till budgetanpassning 2015 för Nordanstigs
kommun.

8.

Investeringsbudget 2015 för personalbyggnad vid
Homons ÅVC.

9.

Svar på revisionens uttalande om valbarhets- och
jävsfråga.

10.

Fördelning av Projekt- och Visionsbidrag 2015.

11.

Utökning av antalet korttidsplatser, Bållebo.

12.

Svar till Konkurrensverket ang förfrågningsunderlag,
LOV.

13.

Information om ny E4.

14.

Motion om vindkraft i Nordanstig.

15.

Motion om skylt- och informationspott.

16.

Motion om självstyrande grupper.

17.

Motion om att låta alla ta del av höjt underhållsstöd.

18.

Motion om upphandling av matlådor till
biståndsbedömda personer.

19.

Närvaro vid beredning inför kommunstyrelsens
sammanträden.

20.

Nominering till styrelsen för Leader Hälsingebygden.

21.

Anmälan av ny partiföreträdare.

22.

Information från utbildningsutskottets verksamheter.

23.

Redovisning av delegationsbeslut.

24.

Delgivningar.

25.

Information och övriga ärenden.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Monica Olsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Ulf Lövgren (S).

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
Bokslut för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonomikontoret har sammanställt bokslut 2014 för kommunstyrelsens
verksamheter.

ÄRENDE 5
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport per februari 2015 med
prognos för helåret.

ÄRENDE 6
Redovisning: Nuläge och analys budgetanpassning om 50 mnkr.
Micaela Hedin och Johan Skeri från PwC besöker kommunstyrelsen
och redovisar nuläge och analys gällande budgetanpassning om
50 mnkr.
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ÄRENDE 7
Förslag till budgetanpassning 2015-2018 för Nordanstigs
kommun.
I fullmäktiges beslut § 113/2014, Budget 2015 med flerårsplan
2016-2018, beslutades att kommunstyrelsen ska påbörja en strukturell
förändring framförallt avseende skola och omsorg för 2015 och
framöver. Kommunstyrelsen ska ha en mer långsiktig planering,
politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser
förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader behövs
till och med 2018 med ca 50 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har lämnat ett uppdrag till ledningsutskottet att så
snart som möjligt lämna förslag på en reviderad budget 2015 med ett
nollresultat.
Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar verksamheternas
kostnader, intäkter och effektiviseringsbehov.
Verksamhetschef Malin Ruthström föredrar förslagets delar som berör
vård, omsorg och äldreomsorg.
Verksamhetschef Eva Fors föredrar förslagets delar som berör
utbildning samt Skolinspektionens beslut efter genomförd
kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning mot nationella mål.
Socialchef David Lindkvist föredrar förslagets delar som berör social
omsorg.
Verksamhetschef Ronny Spångberg föredrar förslagets delar som
berör gymnasie- och vuxenutbildningen.
Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar förslagets delar som berör
ledningsutskottets verksamheter samt övriga åtgärder motsvarande
10 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunchef Fredrik Pahlberg föreslår att fullmäktige beslutar anta ny
reviderad budget för 2015 i enlighet med fullmäktiges beslut
§ 113/2014.
Beslutet innebär att budgetramen minskar från 512 miljoner kronor till
462 miljoner kronor. Åtgärderna ska vara avslutade senast 2018.
Beslutet innebär att verksamheterna vård och omsorg minskar sin
budget med 22 miljoner, utbildning 11 miljoner, social omsorg och
kommunledningskontoret minskar sin budget med sammanlagt
7 miljoner.
Åtgärderna redovisas i under respektive programpunkt i reviderad
budget för 2015.
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FORTS. ÄRENDE 7
Ledningsutskottet diskuterar vilket underlag som politiken behöver
utöver det presenterade förslaget, för att gå vidare i beslutsprocessen.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar följande:
Avveckla grundskolan vid Förstuna.
Förskolan vid Fröstuna behålls.
Förslaget att flytta samtliga elever från årskurs 4-6, lämnas tillsvidare
utan ställningstagande, undantaget Hasselas årskurs 4-5 som flyttas till
Bergsjö.
Avveckla Björkbacken.
Fastställa kommunstyrelsens mål för 2014 även för 2015.
Uppdra till kommunchefen att lämna förslag på mål för 2016 som
överensstämmer med åtgärdsprocessen.
Förslagets delar för flerårsplan 2016-2018 behandlas vid
ledningsutskottets sammanträde 26 mars 2015, vidare till fullmäktige
4 maj 2015.
Håkan Larsson (M) yrkar att det i nuläget inte ska regleras att
Björkbacken och Hagängsgården omstruktureras till just
trygghetsbonden samt yrkar att en projektering av Sörgården påbörjas
för utbyggnad av särskilt boende.
Monica Olsson (S) yrkar bifall till förslaget att omstrukturera
Björkbacken och Hagängsgården till trygghetsbonden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionsordning på sina yrkanden och finner
dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons och Håkan
Larssons yrkanden om trygghetsboenden och finner Monica Olssons
yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande om att
påbörja projektering av Sörgården för utbyggnad av särskilt boende,
och finner det antaget.
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att till ledningsutskottets
sammanträde 26 mars 2015 redovisa följande:
Konsekvenser i kommunens hemtjänst utifrån förslaget att
omstrukturera Björkbacken och Hagängsgården till trygghetsboenden.
Behov av lokaler inom äldreomsorgen utifrån förslaget att
omstrukturera Björkbacken och Hagängsgården till trygghetsboenden.
Redovisning av uppskattat intresse för trygghetsboenden i kommunen.
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FORTS. ÄRENDE 7
Behov av lokaler för att kunna flytta samtliga elever från årskurs 4-5 till
Bergsjö.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avveckla grundskolan vid Förstuna från och med augusti 2015.
2. Förskolan vid Fröstuna behålls.
3. Förslaget att flytta samtliga elever från årskurs 4-6, lämnas
tillsvidare utan ställningstagande, undantaget Hasselas årskurs 4-5
som flyttas till Bergsjö från och med augusti 2015.
4. Avveckla Björkbacken under 2015 samt omstrukturera lokalerna till
trygghetsboenden.
5. Fastställa kommunstyrelsens mål för 2014 även för 2015.
6. Uppdra till kommunchefen att lämna förslag på mål för 2016 som
överensstämmer med åtgärdsprocessen.
7. Påbörja projektering av Sörgården för utbyggnad av särskilt
boende.
8. I övrigt godkänna förslag till reviderad budget för 2015,
programpunkterna 2-37.
9. Förslagets delar för flerårsplan 2016-2018 behandlas vid
ledningsutskottets sammanträde 26 mars 2015, för vidare
behandling i fullmäktige 4 maj 2015.
Reservation
Håkan Larsson (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande om
formuleringen trygghetsboenden.

ÄRENDE 8
Investeringsbudget 2015 för personalbyggnad vid Homons ÅVC.
Kommunstyrelsen har fullmäktiges uppdrag att fördela 2015 års
investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, tidsplan
och investeringskalkyl. Investeringsbudgeten för 2015 är 20 mnkr.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-12, § 39 beslutades att
uppdra till förvaltningen att vidare bereda investeringarna för
Personalbyggnad Homons ÅVC.
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FORTS. ÄRENDE 8
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll § 39/2015-02-12.
2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beviljar 1 616 tkr för
investeringen, vilket föreslås omfördelas från KS ospecificerade,
konto 14110 (Anders Tellins tjänsteutlåtande 2015-03-05.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till verksamheten att projektera en personalbyggnad, ca 100 m2
vid Homons återvinningscentral.
Fördela 1 616 tkr ur 2015 års investeringsbudget, konto 14110 för
ändamålet.

ÄRENDE 9
Svar på revisionens uttalande om valbarhets- och jävsfråga.
Revisionen har lämnat ett uttalande till fullmäktige i en valbarhets- och
jävsfråga.
Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 10
Fördelning av Projekt- och Visionsbidrag 2015.
I den antagna budgeten för 2015 finns 2 500 tkr avsatt för det som
innan bidragsöversynen hette kommunstyrelsens utvecklingsmedel och
som numera går under samlingsnamnet Projekt- och Visionsbidrag.
2014 inkom 47 ansökningar med en totalsumma på 3 847 255 kronor.
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FORTS. ÄRENDE 10
Av dessa fick 26 ansökningar dela på de 1 000 tkr som var
budgeterade.
Med anledning av de pågående budgetanpassningarna föreslås att
1 500 mnkr fördelas under 2015.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela 2015 års Projekt- och Visionsbidrag enligt följande:
Ungdomsinitiativ

150 000 kr

Ledarutbildning

100 000 kr

KS spontankassa

250 000 kr

Projekt- och visionsbidrag

960 000 kr

Bygglovsavgift, årlig
TOTALT

40 000 kr

(Se KS 2012-09-06 § 178)

1 500 000 kr

ÄRENDE 11
Utökning av antalet korttidsplatser, Bållebo.
Ärendet tidigare behandlat vid kommunstyrelsens sammanträde
2014-12-11 § 325 med beslut att öppna ytterligare fyra korttidsplatser
vid Bållebo korttidsvård under tiden som behov finns. (Bållebo har 18
platser.) Dock längst till och med 2015-02-28.
Föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgschef Malin
Ruthström daterat 2015-02-18:
Nuläge:
Har under tremånader haft fyra extra platser öppna på grund av stort
behov av korttidsplatser. I dagsläget har kommunen flera som väntar
på boendeutredning till särskilda boenden, de kan i dagsläget inte
återgå till egna hemmet och tre personer som är beviljade särskild
boendeplats.
Nio personer har korttidsbeslut 14 dagar/månad varav fyra är på
Bållebo/gång.
Kommunen har tre palliativa ärenden och utöver detta en palliativ på
sjukhuset som betalningsansvar inträder 2015-02-12.
Förslag till beslut:
Att verksamheten fortsättningsvis bedrivs utifrån behovet med variation
upp till 22 platser.
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FORTS. ÄRENDE 11
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Att verksamheten vid Bållebo korttidsvård i Bergsjö fortsättningsvis
bedrivs utifrån behovet med variation upp till 22 platser.

ÄRENDE 12
Svar till konkurrensverket ang förfrågningsunderlag, LOV.
Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling och
lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) i Sverige.
Som ett led i tillsynen granskas Nordanstigs kommuns förfrågningsunderlag ”Gäller hjälp i hemmet enligt SoL” som finns publicerat på
Valfrihetswebben.
Mot bakgrund av kommunens skyldighet att iaktta bl.a.
proportionalitetsprincipen vill konkurrensverket ha svar på följande
frågor:
1. Hur motiverar ni begränsningen av en leverantörs möjlighet att
anlita underleverantör?
2. Hur motiverar ni de uppräknade krav som ställs avseende
tilläggstjänster?
Vård- och omsorgschef Malin Ruthström föreslår att kommunen lämnar
följande svar:
1. Vid framtagande av kommunens förfrågningsunderlag arbetade
en projektgrupp med detta i viss dialog med andra kommuner
som redan infört LOV och därmed upprättat sina förfrågningsunderlag. Att vi i vårt nuvarande förfrågningsunderlag har denna
begränsning och hur vi motiverar detta är tyvärr för oss svårt att
svara på då de medarbetare och politiker som arbetade med
detta ej längre finns inom kommunens organisation. Dock har vi
inom kommunen ett nära samarbete med våra privata aktörer
och de har haft möjlighet att påverka befintligt
förfrågningsunderlag. Vissa korrigeringar har skett utifrån
företagens påpekanden. Denna begränsning har inte varit en av
dem och har inte heller påtalats från företagen som ett hinder.
2. Krav:
-

Tilläggstjänst faktureras av utföraren direkt till kunden
(inte kontant betalning).
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Utföraren har informerat kommunen vilka
tilläggstjänster som kunden kan erbjudas.
Kundens nyttjande av tilläggstjänster ska dokumenteras
genom en av kunden undertecknad
beställningshandling i vilken tjänstens innehåll och
kostnad redovisas till kunden.
Utföraren ska, om kommunen begär det, kunna
redovisa för kommunen vilka tilläggstjänster de utfört
hos kommunens kunder och dess tjänsters omfattning.

Svar: Det förfrågningsunderlag som nu är gällande är under revidering
och i det kommande förslaget kommer enbart punkt fem att finnas kvar.
Det vill säga att utföraren ska, om kommunen begär det, kunna
redovisa för kommunen vilka tilläggstjänster de utfört hos kommunens
kunder och dess tjänster.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslaget till svar från vård- och omsorgschef Malin Ruthström
gällande Konkurrensverkets frågeställningar om förfrågningsunderlag
LOV.

ÄRENDE 13
Information om ny E4.
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om pågående förhandlingar
om att Trafikverket bygger fyrfältsväg istället för trefältsväg, vid
ombyggnationen av E4 i kommunen.

ÄRENDE 14
Motion om vindkraft i Nordanstig.
Stig Eng (C) har lämnat en motion där han föreslår att kommunen
genomför en undersökning om hur kommunens invånare upplever våra
vindkraftverk t.ex. genom utskick eller via kommunens hemsida.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beviljar motionen genom att
förslagsvis genomföra en undersökning via ett frågeformulär på
kommunens hemsida. Därmed kan motionen anses besvarad (Fredrik
Pahlbergs tjänsteutlåtande 2015-02-10).
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FORTS. ÄRENDE 14
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja motionen genom att förslagsvis genomföra en undersökning
via ett frågeformulär på kommunens hemsida.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 15
Motion om skylt- och informationspott.
Katarina Bylin (S) och Anders Engström (S) har lämnat en motion med
förslaget att kommunen inrättar en Skylt- och informationspott. För
genomförandet föreslår de två alternativ.
Det första förslaget är att kommunen gör en pott med pengar där
vägföreningar kan ansöka om skyltbidrag.
Det andra förslaget är att kommunen gör ett 3-årsprojekt för olika
prioriteringsområden, för att föreningarna ska slippa tävla om
bidragspengarna.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen genom
att kommunstyrelsen får uppdraget att förslagsvis avsätta en del av
kommunstyrelsens förfogandemedel till en skyltpott under 2015 där
vägföreningar m.fl. kan ansöka om skyltbidrag. Därmed kan motionen
anses besvarad (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2015-02-10).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja motionen genom att kommunstyrelsen får uppdraget att
förslagsvis avsätta en del av kommunstyrelsens förfogandemedel
till en skyltpott under 2015 där vägföreningar m.fl. kan ansöka om
skyltbidrag.
2. Motionen är därmed besvarad.
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ÄRENDE 16
Motion om självstyrande grupper.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige
beslutar införa möjlighet för personal att, inom sin budgetram, själva
utforma ledningsfunktion och organisation av arbetet med självstyrande
grupper samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera metoden
och återrapportera till fullmäktige.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att motionen avslås.
Förvaltningen anser att verksamheterna idag arbetar utifrån motionens
intentioner. Om någon verksamhet skulle vilja gå ett steg längre i ett
självstyre bör varje sådan förfrågan behandlas separat. Därmed kan
motionen anses besvarad (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2015-02-10).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen. Verksamheterna idag arbetar utifrån motionens
intentioner. Om någon verksamhet skulle vilja gå ett steg längre i
ett självstyre bör varje sådan förfrågan behandlas separat.
2. Därmed kan motionen anses besvarad.

ÄRENDE 17
Motion om att låta alla ta del av höjt underhållsstöd.
En motion från Petra Modée (V) är inlämnad till fullmäktige 2014-11-03
§ 111, gällande att låta alla ta del av höjt underhållsstöd.
Vänsterpartiet yrkar att Nordanstigs kommun inte räknar in höjningen
av underhållsstödet med 300 kr/barn vid beräkningen av ekonomiskt
bistånd.
Myndighetsutskottet har fått motionen för beredning.
Myndighetsutskottets beslut 2014-12-03 § 194 att
Uppdra till förvaltningen att utreda ärendet samt lämna förslag till svar
på motionen till myndighetsutskottet.
Vid utskottets sammanträde 2015-02-11 föreligger tjänsteutlåtande från
enhetschef Lena Carlsson daterat 2015-02-04 enligt följande:
Underhållsstöd utbetalas av försäkringskassan till separerade föräldrar
som bor med barnet och då underhållsbidrag från andra föräldern inte
finns eller inte räcker. Underhållsstödet är max 1 273 kr/barn.
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FORTS. ÄRENDE 17
Under hösten lämnade Sverige regering förslag att underhållsstödet
skulle höjas med 300 kr/barn och månad. Förslaget gick inte igenom
och underhållsstödet är kvar på samma nivå som tidigare, 1 273
kronor.
De förutsättningar som motionen grundar sig på finns inte längre.
Myndighetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Avslå motionen då de förutsättningar som motionen grundar sig på inte
längre finns.

ÄRENDE 18
Motion om upphandling av matlådor till biståndsbedömda
personer.
Ärendet tidigare behandlat av omsorgsutskottet 2014-11-26 § 104.
Carina Olsson (C) har lämnat en motion där hon föreslår att en
utredning genomförs om kommunen kan upphandla matlådorna till
personer med biståndsbedömd mat.
Det finns idag flera personer som inte själva kan laga sin mat och får
köpa matlådor från kommunens omvårdnadsboenden.
Om kommunen kan lägga ut tillverkningen av matlådorna på anbud
både i den privata och kommunala sektorn, kanske priserna kan bli
lägre.
Fullmäktiges beslut blev 2014-04-28 § 57 att överlämna motionen till
kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag inför kommunstyrelsens sammanträde 2014-12-11:
1. Tjänsteutlåtande från verksamhetschef Malin Ruthström daterat
2014-11-17.
2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslaget från vårdoch omsorgschef Malin Ruthström daterat 2014-11-17, som svar
på motionen (omsorgsutskottets protokoll § 104/2014).
Kommunstyrelsens beslut blev 2014-12-11 § 312 att återremittera
ärendet till omsorgsutskottet för att lämna förslag till svar på motionen.
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FORTS. ÄRENDE 18

Föreligger förslag till yttrande över motionen från förvaltningen och
genom kommunchef Fredrik Pahlberg daterat 2015-02-10:
Förvaltningen tillverkar idag dessa matlådor i den egna verksamheten
till självkostnadspris. Om kommunen, efter upphandling, ska lägga ut
tillagningen av dessa matlådor på entreprenad, uppskattas att endast
10 % av tjänsterna inom äldreomsorgens kök kan sparas.
Kostnaden för matlådan, tas även efter en upphandling, med i
avgiftsberäkningen för den biståndsbedömde. Därmed bedömer
förvaltningen att varken verksamheten eller den biståndsbedömde
personen kan tjäna så mycket på en upphandling, totalt sett.
Förslagtill beslut:
Förvaltningen föreslår att kommunen i nuläget inte upphandlar
matlådor till biståndsbedömda personer.
Därmed kan motionen anses besvarad.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar
Kommunen ska, i nuläget, inte upphandla matlådor till
biståndsbedömda personer.
Därmed anses motionen besvarad.

ÄRENDE 19
Närvaro vid beredning inför kommunstyrelsens sammanträden.
Tor Tolander (M) har vid kommunstyrelsens sammanträde 12 februari
2015 föreslagit att oppositionen får delta vid beredningen inför utskick
av kommunstyrelsens kallelse.
Kommunstyrelsen beslutade att överlämna ärendet till presidiet för
beredning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens presidium föreslår att Tor Tolanders förslag avslås.
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ÄRENDE 20
Nominering till styrelsen för Leader Hälsingebygden.
Kommunstyrelsen har att nominera minst två personer till styrelsen för
Leader Hälsingebygden.

ÄRENDE 21
Anmälan av ny partiföreträdare.
Kristdemokraterna anmäler Patric Jonsson (SD) som ny partiledare
efter Maria Karström (SD).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna anmälan.

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

ÄRENDE 23
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Verksamhetschef Eva Fors:
Beslut om extra skolskjuts.
Rektor Eva Klang:
Beslut om anpassad studiegång.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson
Omsättning av lån nr 1/2015.
Enhetschef Lena Carlsson:
2014 års återrapportering av utvecklingsmedel för att kvalitetsutveckla
socialtjänstens arbete med våldsutsatta kvinnor, barn som utsatts
för/bevittnat våd och våldsutövare.
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FORTS. ÄRENDE 23
Socialchef David Lindqvist:
Överenskommelse om mottagande av samt anordnande av boende för
barn utan legalvårdnadshavare i Sverige, sk ensamkommande barn.
Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända
invandrare.
Teknisk handläggare Helena Malmkvist:
Bostadsanpassningsbidrag januari och februari 2015.
Individ- och familjeomsorgens delegationsbeslut för februari 2015.
Ledningsutskottets protokoll §§ 25-34/2015.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 20-50/2015.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 8-15/2015.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 10-19/2015.
Nya tillsvidareanställda per februari 2015.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 24
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: 2015-01-28.
Inköp Gävleborg: 2015-01-13.
Övrigt
Överklagat ärende om VA-verksamhetsområde i Sörfjärden.
Förvaltningsrätten i Falun lämnar slutligt beslut att avvisa
överklagandena.
Sundsvalls kommun: Revisionsrapport: Lekmannarevision:
Investeringsprocessen i Sundsvall Vatten AB och MittSverige
Vatten AB.
Hanna-Karin Berglund: öppet brev till Nordanstigs kommunpolitiker.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.
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ÄRENDE 25
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

