NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 17 september 2015 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Ordföranden informerar.

4.

Kommunchefen informerar.

5.

Delårsbokslut per 30 juni 2015 för Nordanstigs
kommun.

6.

Ekonomirapport.

7.

Rapport: Kvalitetssäkring av mål och budget 20152018.

8.

Information från ledningsutskottets verksamheter.

9.

Remiss: Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga
affärer.

10.

Investeringsbudget 2015: Förbättrad måltidsmiljö för
kommunens skolor.

11.

Investeringsbudget 2015: Förbättrad utomhusmiljö för
kommunens särskilda boenden.

12.

Rapport: Parkering i Mellanfjärden.

13.

Information från utbildningsutskottets verksamheter.

14.

Skolinspektionens beslut om vite.

15.

Överklagat ärende: Ansökan om annan pedagogisk
omsorg.

Kl. 10:00

16.

Information från omsorgsutskottets verksamheter.

17.

Rapport: Tillgänglighetsanpassning.

18.

Nytt boende för ensamkommande flyktingungdomar.

19.

Revidering av riktlinjer för behovsbedömning.

20.

Redovisning av delegationsbeslut.

21.

Delgivningar.

22.

Information och övriga ärenden.

Kl. 14:00

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: Tor Tolander (M).

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
Delårsbokslut per 30 juni 2015 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt ett delårsbokslut per 30 juni 2015
för samtliga verksamheter i Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 6
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport per augusti 2015 med
prognos för helåret.
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FORTS. ÄRENDE 6
Vid kommunstyrelsens förra sammanträde beslutades att uppdra till
verksamheten att redovisa kostnaden för sjukersättningen för personal
verksam inom privata utförare i omsorgen.

ÄRENDE 7
Rapport: Kvalitetssäkring av mål och budget 2015-2018.
Micaela Hedin, PwC, har genomfört en kvalitetssäkring i några steg av
framtaget budgetunderlag för 2015-2018.
PwC avrapporterade ett nuläge för kvalitetssäkringen i mars 2015 för
kommunstyrelsen. Vid dagens sammanträde presenteras ett avslutade
nuläge för kvalitetssäkringen.

ÄRENDE 8
Information från ledningsutskottets verksamheter.
Tf verksamhetschef David Lindqvist informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 9
Remiss: Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer.
Inköp Gävleborg har lämnat ett förslag till Upphandlingspolicy för
Hållbara offentliga affärer. Förslaget är lämnat till
medlemskommunerna för yttrande.
Svarstiden för remissen är 11 september 2015.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar meddela att
Nordanstigs kommun och Nordanstigs Bostäder AB inte har något att
tillägga eller förändra i förslag till ny upphandlingspolicy, daterade
2015-06-16, remissomgång 2 (Unborgs och Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2015-08-26).
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FORTS. ÄRENDE 9
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Nordanstigs kommun och Nordanstigs Bostäder AB har inte något att
tillägga eller förändra i förslag till ny upphandlingspolicy, daterade
2015-06-16, remissomgång 2.

ÄRENDE 10
Investeringsbudget 2015: Förbättrad måltidsmiljö för kommunens
skolor.
Inför budgetarbetet 2015 lyftes behovet av investering för att förbättra
måltidsmiljön i kommunens skolor.
Stolar och bord behöver förnyas utifrån slitage samt att det behöver
investeras i bättre bord för att minska bullernivån i matsalarna.
Syftet med investeringen är att skoleleverna ska få en bättre
måltidsmiljö.
Beslutsunderlag
1. Vård- och omsorgschef föreslår att 67 tkr ur 2015 års
investeringsbudget fördelas till måltidsmiljö (Malin Ruthströms
tjänsteutlåtande 2015-06-22).
2. Ledningsutskottet beslutat återremittera förslaget till förvaltningen
för behandling i ledningsgruppen med skriftlig dokumentation,
innan det åter igen tas upp i ledningsutskottet (ledningsutskottets
protokoll § 134/2015).
3. Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen fördelar 67 tkr av
2015 års investeringsutrymme för Förbättrad måltidsmiljö för
kommunens skolor (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2015-09-03).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja 67 tkr av 2015 års investeringsutrymme för Förbättrad
måltidsmiljö för kommunens skolor.
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ÄRENDE 11
Investeringsbudget 2015: Förbättrad utomhusmiljö
för kommunens särskilda boenden.
Inför budgetarbetet 2015 lyftes behovet av investering för att förbättra
utomhusmiljön vid kommunens särskilda boenden.
Planerade åtgärder inför sommaren 2015 var att bygga en paviljong för
dagverksamheten för äldre vid Bållebo samt staket på fram- och
baksida vid Bergesta.
Beslutsunderlag
1. Vård- och omsorgschef föreslår att 65 tkr ur 2015 års
investeringsbudget fördelas för förbättrad utemiljö vid kommunens
särskilda boenden (Malin Ruthströms tjänsteutlåtande 2015-06-08).
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 § 135/2015).
3. Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen fördelar 65 tkr av
2015 års investeringsutrymme för Förbättrad utomhusmiljö
vidkommunens särskilda boenden (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2015-09-03).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela 65 tkr av 2015 års investeringsutrymme för Förbättrad
utomhusmiljö vidkommunens särskilda boenden.
Reservation
Håkan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 12
Rapport: Parkering i Mellanfjärden.
Håkan Larsson (M) frågade vid kommunstyrelsens förra sammanträde
hur arbetet med att planera för fler parkeringsplatser i Mellanfjärden
går.
Kommunstyrelsen beslutade att uppdrag till verksamheten av på
kommunstyrelsens nästa sammanträde lämna en lägesrapport av
ärendet.
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ÄRENDE 13
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Eva Fors informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 14
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 delar ut besluten från Skolinspektionen, ett förslag till
årsplanering samt en sammanställning av Skolinspektionens
förelägganden.
Beslutsunderlag
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).
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till utbildningsutskottet att inför kommunstyrelsens
sammanträde i september bereda förslag till en arbetsplan för att
uppfylla skolinspektionens krav.
2. I övrigt godkänna informationen.

ÄRENDE 15
Överklagat ärende: Ansökan om annan pedagogisk omsorg.
Kommunstyrelsen beslutade i § 164/2015-06-11 att avslå Anna-Karin
Uhlins ansökan om att start annan pedagogisk barnomsorg i Gnarp.
Ärendet är överklagat och kommunstyrelsen har att yttra sig i ärendet
till Förvaltningsrätten i Falun senast 23 september 2015.
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ÄRENDE 16
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Malin Ruthström och socialchef David Lindqvist
informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 17

Kl. 14:00

Rapport: Tillgänglighetsanpassning.
Vd för Nordanstigs Bostäder AB Birger Tellin, föredrar arbetet med att
tillgänglighetsanpassa kommunens offentliga fastigheter.

ÄRENDE 18
Nytt boende för ensamkommande flyktingungdomar.
Under maj och i början av juni har det skett en kraftig ökning av antalet
ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige jämfört med tidigare.
Ökningen består av unga personer från Afrikas horn och Afghanistan.
Den nya prognosen för ensamkommande barn är 9 600 – 13 000
sökande för 2015, med ett planeringsantagande på 12 000. För 2016
är prognosen 8 800 – 13 000.
Den snabba ökningen av ensamkommande barn har medfört en akut
brist på överenskomna anvisningsbara asylplatser i landets kommuner.
Följden har blivit att Migrationsverket i början av juni meddelade
kommunerna att utvidgade anvisningar enligt steg 3 skulle aktualiseras.
I mitten av juli informerades kommunerna om att utvidgade anvisningar
enligt steg 4 kommer att påbörjas. Strax under 1 000 barn anvisades
enligt steg 3, innan den första steg 4-anvisningen gjordes i juli.
Detta innebär en utmaning för landets kommuner som på kort tid
behöver skapa en beredskap för att ta emot fler ensamkommande barn
än planerat.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att från 2016-01-01 öppna nytt boende för
ensamkommande barn i Harmånger, Hagängsgårdens C-hus med
12 platser samt uppdrag till socialchef att förhandla med länsstyrelsen
om nytt avtal anpassat till utökningen (Carin Sjödin och Bente
Sandströms tjänsteutlåtande 2015-09-03).
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ÄRENDE 19
Revidering i riktlinjerna för behovsbedömning.
Nuvarande riktlinjer reviderades senast 2012-10-17, och sedan dess
har förutsättningarna förändrats vilket föranleder en ny revidering.
Malin Rutström (vård- och omsorgschef) föredrar ärendet, utifrån lagt
tjänsteutlåtande (dnr. 90471).
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fastställa revideringen enligt förvaltningens
förslag, att gälla direkt efter justerat protokoll samt att fastställa
schablontider för insatser inom särskilt boende (Malin Ruthströms
tjänsteutlåtande 2015-07-17).
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar



Att fastställa revideringen enligt förvaltningens förslag, att gälla
direkt efter justerat protokoll.
Att fastställa schablontider för insatser inom särskilt boende i
enlighet med förvaltningens förslag.

ÄRENDE 20
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Tf kommunchef Malin Ruthström:
Beslut om att inte lämna ut allmän handling.
Handläggare Monica Enros:
Lotteritillstånd nr 7/2015.
Ledningsutskottets protokoll §§ 125-150/2015.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 47-52/2015.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 44-53/2015.
Nya tillsvidareanställda för augusti 2015.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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ÄRENDE 21
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: 2015-08-27.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 22
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

