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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Patric Jonsson (KD).

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

ÄRENDE 3
Ordföranden informerar.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) informerar om
aktuella ärenden.

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

ÄRENDE 5

Information från ledningsutskottets verksamheter.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om aktuella ärenden.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-06-07

4 (19)

ÄRENDE 6
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Eva Fors informerar om aktuella ärenden samt
lämnar följande redovisningar utifrån årshjulet:
-

DLS årskurs 2 + omtest i årskurs 3.

-

Elev och föräldrarenkät, kommunenkät.

-

Fonolektest i förskoleklass.

-

Annat modersmål, studiehandledning.

-

Redovisning lovskola.

-

Systematisk arbetsmiljöplan.

-

Investeringsplan.

-

Tillsyn av annan pedagogisk omsorg.

-

Avvikelserapportering.

-

Tillsyn fristående skolor.

-

Synpunkter och klagomål.

-

Verksamhetsplanering på rektors- och förskolechefsnivå samt
verksamhetsnivå.

-

Redovisning av åtgärder som vidtas för elever som inte beräknas
nå målen.

ÄRENDE 7
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Malin Ruthström och socialchef David Lindqvist
informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 8

Kl. 10:00

Information om folkhälsoarbetet.
Folkhälsosamordnare Christin Hübenette informerar om aktuellt inom
folkhälsoarbetet.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-06-07

5 (19)

ÄRENDE 9
Ekonomirapport.
Ekonomienheten presenterar en ekonomirapport per maj 2016.

ÄRENDE 10
Begäran om extra medel från Inköp Gävleborg.
Inköp Gävleborg har inkommit med en framställning om utökade
medlemsavgifter från medlemskommunerna. I huvudsak finns tre motiv
för framställningen. Ökat antal upphandlingar, behov av att återställa
underskott från 2015 samt uteblivna pensionsavsättningar om ca 2,5
mnkr för åren 2010-2015 som skulle kunna återbetalas under 10 år.
Inköp Gävleborg har under de tre senaste åren haft negativa resultat.
Utöver dessa negativa resultat finns pensionsavsättningar om ca 2,5
mnkr för åren 2010-2015 som inte gjorts på rätt sätt.
En närmare analys av de negativa resultaten i övrigt för åren 20132015 visar på att en stor del av dessa är hänförliga till olika typer av
engångskostnader. Därutöver har antalet upphandlingar ökat framför
allt mellan 2014-2015 vilket framgår av tabell i det PM som Inköp
Gävleborg bifogat. När det gäller ökningen av direktupphandlingar över
100 tkr är de föranledda av lagändringar och att merparten av
kommunerna velat ha stöd i arbetet med dessa. Till saken hör även att
Inköp Gävleborg tagit extra betalt för dessa utöver ordinarie
medlemsavgift.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Nordanstigs kommun
efterfrågar att ett gemensamt arbete görs mellan medlemskommunerna
och Inköp Gävleborg kring upphandlingsprocesser och
ersättningsmodeller innan ställning tas till permanenta resursökningar
till Inköp Gävleborg. Förslagsvis kan uppdras till
medlemskommunernas kommunchefer och förbundsdirektören i Inköp
Gävleborg att organisera ett sådant arbete.
Nordanstigs kommun är positiv till en lösning där
medlemskommunerna ger kommunalförbundet ett ”villkorat
ägartillskott” för de extra pensionskostnaderna med återbetalning under
10 år (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-06-08).
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ÄRENDE 11
Redovisning Internkontroll 2015 samt Interkontrollplan för 2016.
Ekonomi Kvalitet- och Utvecklingsenheten har sammanställt resultatet
för internkontrollen 2015 samt upprättat ett förslag till internkontrollplan
för 2016.
Beslutsunderlag
Ekonomi Kvalitet- och Utvecklingsenheten föreslår att
kommunstyrelsen godkänner det sammanställda resultatet för
internkontrollen 2015 samt antar den föreslagna internkontrollplanen
för 2016 (Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2016-04-18).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna det sammanställda resultatet för internkontrollen 2015.
2. Anta internkontrollplanen punkterna 1-11 för 2016.
Myndighetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta ändring i internkontrollen för
Rutin för internkontroll Ekonomiskt bistånd.
Rutin för internkontroll Barn och unga.
Rutin för internkontroll Vuxen.
samt att ändringen gäller från och med 2016.
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Följande internkontroller genomförs 2016 för utbildningsutskottets
verksamheter:
Återrapportering av delegation.
Granskning av förskolans pedagogiska uppdrag.
Nyanlända elevers rätt till undervisning.
Synpunkter och klagomål.
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ÄRENDE 12
Fullmäktiges mål 2017-2019.
Fullmäktige har att fastställa mål för 2017.
Beredningens förslag är att fullmäktiges mål fastställs för
mandatperioden samt första året på nästkommande mandatperiod.
Beslutsunderlag
1. Beredningsgruppens förslag till mål 2016-2019.
2. Ledningsutskottet beslutar justera mål nr 6 till följande lydelse:
Investeringsvolym för innevarande år bör lägst motsvara årets
avskrivning. Årets investeringsvolym samt ombudgetering från
föregående år får högst motsvara årets avskrivningar gånger tre
(ledningsutskottets protokoll § 74/2016).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande mål för fullmäktige för åren 2017-2019:
1. Barn och unga
Under 2016-2019 ska varje barn och elev ges möjlighet att
utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Förskolan och
skolan ska 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.
2. Boendemiljö och kommunikation
Under 2016-2019 utveckla attraktiva boende- och livsmiljöer som
skapar tillväxt.
3. Näringsliv och arbetsmarknad
Under 2016-2019 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas
och förbättras i kommunen.
4. Miljö och hälsa
Under 2016-2019 ska miljön och folkhälsan i Nordanstigs kommun
successivt förbättras.
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 för innevarande år bör lägst motsvara årets
avskrivning. Årets investeringsvolym samt ombudgetering från
föregående år får högst motsvara årets avskrivningar gånger tre.
7. Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen.
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FORTS. ÄRENDE 12
8. Likviditeten skall vara lägst 100 % d.v.s. omsättningstillgångarna
skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
9. Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel och/eller
specifika bidrag.
10. Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.

ÄRENDE 13
Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.
Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är
därför förbehållet kommunfullmäktige.
Nordanstigs kommun har beslutat om en borgensram om 62 mnkr för
reinvesteringar i befintliga anläggningar för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstigs kommun har idag en fordran på Nordanstig Vatten AB på
13,4 mnkr. Denna fordran är reglerad genom en revers. Fordran avser
bolagets övertagande av de VA-anläggningar som fanns i Nordanstigs
Ekoteknik KB, i vilket kommunen var komplementär och bolaget
kommanditdelägare.
Utifrån att Skatteverket under 2015 övervägde att inte medge
avdragsrätt för de räntekostnader som uppkommit under 2014 för
ovanstående revers föreslår kommunen och bolaget att lånet löses och
placeras hos extern långivare.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för egen
skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB :s låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 75,4 mnkr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Den utökade
kommunala borgen används för att uppta lån av extern långivare för att
lösa befintligt lån hos Nordanstigs kommun. Ovanstående
borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat 2015-01-26 § 5/ 2015
ersätts (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-04-26).
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Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 75,4 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
2. Den utökade kommunala borgen används för att uppta lån av
extern långivare för att lösa befintligt lån hos Nordanstigs kommun.
3. Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat
2015-01-26 § 5/ 2015 ersätts.

ÄRENDE 14
Näringslivsstrategi/Hållbar Tillväxtstrategi i Nordanstigs kommun.
Näringslivsenheten har fått i uppdrag att skapa en näringslivsstrategi
för Nordanstigs kommun. Under uppdragets gång har det blivit tydligt
att såväl näringslivet som kommunala tjänstemän och politiker ser
Nordanstigs och näringslivets framtid i ett större perspektiv än vad en
strikt näringslivsstrategi kan greppa. Nordanstig måste växa i
befolkning och ekonomi för att välfärden och samhällsstrukturerna ska
fungera. Uppdragets resultat är ett förslag till en hållbar tillväxtstrategi
som visar att alla har en roll och ett ansvar för Nordanstig som en
hållbar kommun att leva, bo och verka i.
Strategin har remitterats till Nordanstigs företagarförening för yttrande.
Ingeli Gagner, näringslivsenheten, föredrar ärendet och lämnar förslag
till justeringar utifrån inlämnade kommentarer och yttrande från
Nordanstigs Företagarförening.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar justera texten på sidan 6, Resecentrum i
Gnarp och i Harmånger samt uppdra till verksamheten att fortsätta
beredning av ärendet (ledningsutskottets protokoll § 83/2016).
2. Verksamhetens sammanställning av remissvar från Nordanstigs
Företagarförening (Ingeli Gagners tjänsteutlåtande 2016-0405-23).
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Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget med tillägget att under stycket
Attityder, utveckla skrivningen, samt att en handlingsplan kommer att
utarbetas i samarbete med Svenskt Näringsliv.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta förslag till Hållbara Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun
med ett tillägg om bemötande under stycket Attityder.
2. En handlingsplan till strategin kommer att utarbetas i samarbete
med Svenskt Näringsliv.

ÄRENDE 15
Upphandling VA och vägar i Morängsviken.
Plan och bygg har tidigare informerat om utvecklingen i arbetet med VA
och vägar i LIS-området Morängsviken.
Fysisk planerare Ola Tollin informerar om den genomförda
upphandlingen av VA och vägar i Morängsviken samt redovisar
inkomna anbud.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutar upphäva kommunstyrelsens beslut, §
248 2013-11-28, att låta MittSverige Vatten AB sköta uppdraget
gällande utbyggnad av VA i Morängsviken. Upphandla väg och VA
som en totalentreprenad och att anbud tas in på två olika
utbyggnadsalternativ (ledningsutskottets protokoll § 281/2015).
2. Ledningsutskottet beslutar godkänna informationen
(ledningsutskottets protokoll § 16/2016).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till lägsta anbud samt att medel omfördelas
inom investeringsramen för 2016.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
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Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anta lägsta anbud för VA och vägar i LIS-området Morängsviken.
2. Anbudet finansieras genom omfördelning inom investeringsbudget
2016.

ÄRENDE 16
Rapport: Den attraktiva regionen.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet och informerar om
Region Gävleborgs rapport Den attraktiva regionen.
Som en del i regionens rapport ingår Berättelsen om Gnarp.
Kommunstyrelsen har att godkänna handlingsstrategin i denna
berättelse så detta är planeringsinsatserna som krävs för att utveckla
Gnarp som stationsort. Denna rapport är ett separat dokument för
Gnarp. Även Harmånger är fortfarande aktuellt som stationsort.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta rapporten Den attraktiva regionen och Berättelsen om Gnarp.

ÄRENDE 17
Inrättande av servicepunkter.
Näringslivsenheten föreslår en direktivdiskussion om principen för
införande av servicepunkt, antal kriterier som butiken ifråga ska
uppfylla samt ersättning per uppfyllt kriterium.
Näringslivssekreterare Barbro Björklund föredra ärendet.
Kommunens varuförsörjningsplan antogs 2013 och behöver revideras.
Ledningsutskottets beslut
1. Uppdra till verksamheten att utarbeta ett förslag till regelverk för
servicepunkter i kommunen.
2. Förslaget ska redovisas på ledningsutskottets nästa sammanträde.
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ÄRENDE 18
Val av styrgrupp för förstudie för Fiskevårdsprojektet.
Kommunstyrelsen har att välja styrgrupp för förstudie för
Fiskevårdsprojektet.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Välja Stig Eng (C), Håkan Larsson (M) och Kent Hammarström (S) som
styrgrupp för förstudien för Fiskevårdsprojektet.

ÄRENDE 19
Utökad delegation för utbildningsutskottet
En genomgång av utbildningsutskottets delegation och uppdrag har
genomförts tillsammans med utbildningsutskottets presidium och
verksamhetschef Eva Fors.
Beskrivning av ärendet:
Vid genomgång har följande områden och ärenden valts ut som
lämpliga att delegera till utbildningsutskottet:


Beslut om utdelning ur Nordanstigs Stipendiefond.



Besluta om bifall och avslag på bidragsansökningar inom
utbildningsutskottets verksamheter.



Yttra sig över remisser inom utbildningsutskottets verksamheter.



Besluta om vilande förskole- och fritidshemsplats.



Lämna uppdrag till verksamheten att bereda och utreda ärenden
för utveckling och uppföljning av verksamheten.

Förslag till beslut:
Kommunstyrelsen beslutar anta förslagen utökad delegation för
utbildningsutskottet.
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslagen till utökad delegation för utbildningsutskottet.
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ÄRENDE 20
Hyra av moduler samt ombyggnad i Bergsjö skola.
Utifrån utbildningsverksamhetens utökade lokalbehov har sedan
hösten 2014 moduler hyrts in för Bergsjö skola.
Behovet inför skolstarten hösten 2016 är att ytterligare lokaler behöver
tillföras för att inrymma klassrum och administrativa funktioner. Det
utökade lokalbehovet bedöms sammantaget till ca 600 m 2 utöver de ca
200 m2 som redan nu hyrs in som moduler.
Förslag till åtgärder
Att bygga nytt är uteslutet då ledtiden från initiering till genomförd
byggnation kräver längre framförhållning.
Hyra av moduler bedöms som enda kvarstående alternativ och avtalet
kan sägas upp när behovet inte längre kvarstår. Hyra med köpoption
efter 24 månader bedöms som ett fördelaktigt alternativ vilket också
skapar flexibilitet genom att kunna flyttas till annan plats om behov
uppstår.
Föreslagen placering är att befintlig modulbyggnad utökas med en
övervåning och att ytterligare motsvarande tvåvåningsmodul placeras
väster om befintlig modulbyggnad.
Fastighetsrelaterade underhållsåtgärder på Bergsjö skola är
nödvändiga att genomföras i samband med att ovanstående åtgärder
vidtas.
Beslutsunderlag
1. Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-04-04.
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar genomföra
installation av tre moduler vid Bergsjö skola enligt följande:
Montagekostnader samt installationer 1 800 tkr, hyreskostnader
1 213 200 kronor per år, underhållskostnader 330 800 kronor samt
investeringskostnader 590 000 kronor. Kostnaderna för montage,
installation samt hyres- och driftskostnader för 2016 täcks av
tillfälligt statligt stöd med anledning av den rådande
flyktingsituationen. De årliga hyres- och driftskostnaderna för år
2017 och framåt ska inarbetas i kommande budgetarbete.
Underhållskostnader och Investeringskostnader finansieras ur
2016 års investeringsbudget (ledningsutskottets protokoll
§ 69/2016).
3. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till utbildningsutskottet
för yttrande (kommunstyrelsens protokoll § 112/2016).
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4. Utbildningsutskottet beslutar återremittera ärendet till förvaltningen
för att utreda möjligheten att flytta tillbaka åk 6 till Ilsbo och
Hassela, för att på så vis frigöra plats på Bergsjö skola. Se
över/utreda och presentera en per permanent lösning av
lokalbehov för Bergsjö skola. Utreda och presentera fler tänkbara
lösningar (andra lösningar än tillfälliga moduler) för att inom
kommunen klara det enligt verksamheten akut uppkomna
lokalbehovet (utbildningsutskottets protokoll § 37/2016).
5. Utbildningsutskottet beslutar överlämna yttrandet från Erik Eriksson
Neu (S) med flera till kommunstyrelsen (utbildningsutskottets
protokoll § 39/2016).
6. Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte hyra moduler till
utbildningsverksamheten för Bergsjö skolas samtliga
verksamheter. Uppdra till verksamheten att utreda om
gymnastiksalen kan göras om till skollokaler och presentera ett
slutligt förslag senast 3 juni 2016 till utbildningsutskottet och sedan
till kommunstyrelsen. Uppdra till verksamheten att ta fram ett
förslag till en ny idrottshall/aktivitetshall eventuellt i samverkan med
föreningslivet. Tillsätta en beredning för utredningarna bestående
av kommunstyrelsens presidium, utbildningsutskottets presidium
samt en representant från oppositionen (kommunstyrelsens
protokoll § 142/2016).

ÄRENDE 21
Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker till
allmänheten på Pizzeria Harmånger.
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ÄRENDE 22
Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera alkoholdrycker till
allmänheten på Gradins Golfrestaurang i Sörfjärden.

ÄRENDE 23
Ansökan om utökning av serveringstillstånd för Hassela Macken.

ÄRENDE 24
Inflyttningsstopp del av Hagängsgården.
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Malin Rutström
daterat 2016-05-24:
April 2015 beslutade fullmäktige i Nordanstig om att Björkbacken i
Hassela ska omställas från särskilt boende till trygghetsboende.
Planering och avslut av den verksamheten har därefter skett och
2016-05-16 flyttade de sista boende från Björkbacken.
Nu påbörjas en utvärdering av hela den processen som också kommer
att ligga till grund för fortsättningen av omställningen av äldreomsorgen
i Nordanstig.
Vidare antog kommunfullmäktige i november 2015 att Hagängsgården
skall omställas från särskilt boende till trygghetsboende.
När utvärderingen av Björkbacken är klar kommer ansvarig
verksamhetschef tillsammans med olika representanter från
kommunorganisationen påbörja planering av en tidsplan för att
omställa Hagängsgården.
Förslag till beslut:
Att anta inflyttningsstopp på Hagängsgården.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Inflyttningsstopp på del av Hagängsgården i Harmånger = den västra
delen = hus E övre och nedre plan.
Detta i avvaktan på beslut om start av om-nybyggnad av särskilt
boende, Sörgården i Bergsjö.
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FORTS. ÄRENDE 24
Reservation
Solveig Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 25
Avtal hemsjukvården.
Från 2013 har Gävleborg skatteväxlat för att kommunalisering av
hemsjukvård upp till sjuksköterskenivå. Det faktiska övertagandet
skedde 2013-02-01.
Det nuvarande hemsjukvårdsavtalet förlängdes 2015 utan förändring i
avvaktan på att en arbetsgrupp med representanter från båda
huvudmännen deltog.
Det avtal som nu kommer att gälla från 2016-07-01 har varit ute på
remiss. Därefter har synpunkter och åsikter bidragit till det slutgiltiga
avtalet och alla parter anser att avtalet bör antas hos huvudmännen.
Förslag till beslut
Anta hemsjukvårdsavtalet.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta hemsjukvårdsavtalet som gälla från 2016-07-01.

ÄRENDE 26
Redovisning till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej
verkställda beslut för kvartalet 1/2016.
SoL ÄO, äldreomsorg.
SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning.
LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning.
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FORTS. ÄRENDE 26
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja =
 Fyra ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg.
 Två ärenden gällande SoL OF, omsorg om personer med
funktionsnedsättning.
 Ett ärende gällande LSS OF, omsorg om personer med
funktionsnedsättning.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej.
Omsorgsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 1/2016 gällande ej verkställda beslut SoL
och LSS.

ÄRENDE 27
Avsägelse från politiskt uppdrag, Katarina Roos (V).
Katarina Roos (V) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Kommunstyrelsen har att välja ny ersättare i Nätverk för strategiskt
folkhälsoarbete i Gävleborg samt ny ledamot i BRÅ- och
Folkhälsorådet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Katarina Roos avsägelse. Val till
ny ersättare i Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg samt
ny ledamot i BRÅ- och Folkhälsorådet behandlas på
kommunstyrelsens nästa sammanträde (kommunstyrelsens
protokoll § 147/2016).
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ÄRENDE 28
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Teknisk handläggare Helena Malmkvist:
Bostadsanpassningsbidrag maj 2016.
Handläggare Monica Enros:
Lotteritillstånd nr 4/2016.
Omprövning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel för projektet
Säkerhet och handikappanpassning vid vatten inom Jättendals
fiskeområde.
Kommunchef Fredrik Pahlberg:
Tilldelning av investeringsmedel 2016 för Bergsjögårdens projekt
Filmskapande för ungdomar.
Tillfälligt förordnande som Medicinskt ansvarig sjuksköterska.
Nya tillsvidareanställda april 2016.
Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för maj 2016.
Ledningsutskottets protokoll §§ 93-109/2016.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 26-53/2016.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 17-36/2016.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 94-163/2016.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 29
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Gemensamt sammanträde med Handikapprådet och Pensionärsrådet
2016-05-26.
Region Gävleborg 2016-0 AB 2015, 2016-05-10.
Hälsingerådet 2016-03-16.
Nordanstig Vatten AB: Årsstämma 2016-04-21, protokoll 2016-04-21.
MittSverige Vatten AB: Årsstämma 2016-05-19, protokoll 2016-05-16.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: 2016-04-28.
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FORTS. ÄRENDE 29
Övrigt
Migrationsverket: Ramupphandling gällande tillfälliga boenden.
Ekonomirapporten april 2016.
Kommunens revison på studiebesök.
Svenskt näringsliv: Vilket betyg får företagsklimatet i Nordanstig?
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 30
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

