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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Åke Bertils (S).

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

ÄRENDE 3
Genomgång av kommunstyrelsen som krisledningsnämnd samt
information om POSOM-gruppen.
Norrhälsinge räddningstjänst besöker kommunstyrelsen och går
igenom kommunstyrelsens roll vid kris.

ÄRENDE 4
Krisledningsplan för Nordanstigs kommun.
Norrhälsinge räddningstjänst har utarbetat ett förslag till
krisledningsplan för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 5
Risk- och sårbarhetsanalys för 2015-2018.
Norrhälsinglands miljö- och räddningstjänst har lämnat ett förslag till
Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 för Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner.
Följande ändringar diskuteras:
Stig Eng (C) påtalar en redaktionell ändring: banken i Nordanstigs
kommun heter Swedbank.
Tf kommunchef Eva Fors påtalar ett förslag till ändring på sidan 9 i
sammanställningen om förskolor och skolor.
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FORTS. ÄRENDE 5
Dokumentet saknar skrivning om flyktingkrisen.
Beslutsunderlag
Norrhälsinge räddningstjänst föreslår att Nordanstigs kommun
godkänner risk- och sårbarhetsanalysen.
Kommunstyrelsens beslut
Återremittera ärendet för justeringar enligt kommunstyrelsens
diskussioner.
Ärendet behandlas på kommunstyrelsens nästa sammanträde.

ÄRENDE 6
Remiss: Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.
Enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska en kommun ha
handlingsprogram som beskriver målen för kommunens förebyggande
verksamheter samt ett program för räddningsinsats.
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samarbetar kring
räddningstjänst och säkerhetsfrågor i en gemensam organisation,
Norrhälsinge räddningstjänst.
I enlighet med lagstiftningen ska samråd ske med myndigheter som
kan ha väsentligt intresse i saken.

ÄRENDE 7
Ordföranden informerar.
Kommunstyrelsens ordförande informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 8
Kommunchefen informerar.
Tf kommunchef Eva Fors informerar om aktuella ärenden.
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ÄRENDE 9
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport per november 2015
med prognos för helåret.

ÄRENDE 10
Fördelning av investeringsbudget 2016.
Kommunfullmäktige har beslutat om ett investeringsutrymme för 2016
på 15 mnkr. Beslutet innehöll också ett uppdrag till kommunstyrelsen
att vid nästkommande sammanträde fördela investeringsbudgeten på
specifika projekt.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson och enhetschef Björn Hylenius
föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar fördela
investeringar 2016 enligt förslag. Verksamheterna ska lämna in
investeringsbegäran till ekonomienheten innan investeringen för
påbörjas (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2015-11-24).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ekonomikontorets sammanställning förutom
Renovering av badhuset 1 500 tkr som återremitteras för ett
helhetsperspektiv med 2017 års investeringar Utbyggnad av
omklädningsrum och gymnastiksal samt Laddstolpar för elbilar 311 tkr,
vilka han vill återremittera för vidare beredning av behov och syfte.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela investeringar 2016 enligt nedan. Verksamheterna ska lämna in
investeringsbegäran till ekonomienheten innan investeringen för
påbörjas.
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FORTS. ÄRENDE 10
Reinvesteringar
Arkiv
Markköp
Utbyte av brandlarm
Bredband
Energieffektiviseringar
Taklyftar inom särskilda boenden
Trygghetslarm
Byte av lastare Homon ÅVC
Ombyggnad toaletter/städ Gnarps skola
Tillgänglighetsåtgärder
Nyckelfri hemtjänst
Köksmaskiner
Taksäkerhetsåtgärder
Ks ospecificerade investeringar varav 1 320 tkr kräver
ytterligare beredning

Summa investeringar

500
975
500
250
4 000
500
150
130
500
600
800
1 500
300
300
2 184

15 000

Återremittera Renovering av badhuset 1 500 tkr för ett
helhetsperspektiv tillsammans med 2017 års investeringar för
Utbyggnad av omklädningsrum och gymnastiksal samt återremittera
Laddstolpar för elbilar 311 tkr, för vidare beredning av behov och syfte.
Laddstolpar för elbilar
Renovering badhuset

311
1 500

ÄRENDE 11
Offentlig bilparkering i Sörfjärden.
Under arbetet med att skapa en allmän VA-försörjning för boende i
Sörfjärden har MittSverige Vatten AB (MSVAB) låtit skapa s.k.
etableringsytor, för lagerhållning av material och utrustning samt
mellanlagring av avfall, på kommunens fastighet Gnarps-Berge 12:1.
Dessa ytor, som ligger i anslutning till varandra, återfinns cirka 400
meter västnordväst om Lortvarpudden. Enligt MSVAB behöver marken
som berörs av dessa hårdgjorda ytor återställas när VA-projektet i
Sörfjärden avslutas nästa år. Samtidigt finns det idag ett behov av fler
parkeringsplatser i Sörfjärden, under sommarhalvåret, och detta behov
väntas kunna öka.
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FORTS. ÄRENDE 11
Tre förslag har utarbetats
1) Etableringsyta A omvandlas till parkering med 51 platser.
2) Etableringsytorna B och C omvandlas till parkering åt 86 bilar.
3) Etableringsytorna A, B och C omvandlas till parkering med totalt 137 platser.

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att
färdigställda etableringsytor ska göras om till parkering enligt alternativ
3, efter att VA-projektet i Sörfjärden har avslutats, förutsatt att det
föreslagna projektet inte hindras genom att till exempel bygglov ej
beviljas eller på grund av att annat myndighetsbeslut blockerar
genomförandet (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2015-11-24).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall med tillägget att kostnaden för arbetet ska vara
skäliga.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till verksamheten att redovisa kostnaden för att färdigställa
etableringsytor i Sörfjärden till parkering enligt alternativ 3, efter att VAprojektet i Sörfjärden har avslutats, förutsatt att det föreslagna projektet
inte hindras genom att till exempel bygglov ej beviljas eller på grund av
att annat myndighetsbeslut blockerar genomförandet.

ÄRENDE 12
Förslag till Plattform för innovation och utveckling.
Sedan 2012 har ett arbete pågått för utarbetat en plattform för
innovation och utveckling för att möta våra samhällsutmaningar i
Region Gävleborg 2016 och framåt.
Inköp Gävleborg föreslår att Innovationsupphandlingsplattformen
placeras vid Inköp Gävleborg som eget affärsområde under tre år
varefter utvärdering sker och beslut om fortsatt drift. Beräknad budget
är 2 mnkr för 2016 och 4 mnkr vardera för åren 2017-2018.
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FORTS. ÄRENDE 12
För Nordanstigs del innebär det en kostnad på 80 tkr för 2016 och
160 tkr vardera för åren 2017-2018.
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Håkan Larsson (M) och Monica Olsson (S),
yrkar bifall under förutsättning att kommunerna får halvera den
föreslagna summan för finansiering och att Region Gävleborg går in
som medfinansiär för återstoden av summan.
Monica Olsson (S) yrkar att beslutet ska gälla under förutsättning att
övriga kommuner deltar i arbetet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Monica Olssons yrkanden
och finner dem antagna.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna förslag till Plattform för innovation och utveckling.
Plattformen placeras vid Inköp Gävleborg som eget affärsområde
under tre år varefter en utvärdering ska ske och beslut om fortsatt drift.
Budgeten för innovationsplattformen är 2 miljoner kronor för 2016 och
4 miljoner kronor för vardera åren 2017 och 2018.
Nordanstigs kommun går in med halva den föreslagna summan dvs
40 tkr för 2016 och 80 tkr för vardera åren 2017 och 2018 och föreslår
att Region Gävleborg finansierar den andra halvan.
Beslutet gäller under förutsättning att övriga medverkande kommuner i
Inköp Gävleborg deltar i projektet.

ÄRENDE 13
Fördelning av Projektbidrag och Visionsbidrag 2016.
I den antagna budgeten för 2016 finns 1,5 miljoner kronor avsatt för det
som innan bidragsöversynen hette KS utvecklingsmedel och som
numera går under samlingsnamnet Projekt- och Visionsbidrag.
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen att besluta om
fördelning av Projektbidrag och Visionsbidrag för 2016.
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FORTS. ÄRENDE 13
Beslutsunderlag
Monica Enros tjänsteutlåtande 2015-12-02.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela 2016 års Projekt- och Visionsbidrag enligt följande:
Ungdomsinitiativ

150 000 kr

Ledarutbildning

100 000kr

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 14
Revidering av datum för ansökan ur Projekt och Visionsbidrag.
Verksamheten föreslår att sista ansökningsdatum för bidrag ur
Projektbidrag och Visionsbidrag ändras från 15 april till 15 mars.

ÄRENDE 15
Budgetflytt mellan verksamheter i budget 2016
Kommunstyrelsen har enligt beslut Kf § 123 / 2015 rätt till att omfördela
medel inom budget 2016.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet och föreslår
att följande enheter flyttas:
Biståndsenheten och enheterna för riksfärdtjänst samt färdtjänst flyttas
från verksamheten Social omsorg till Vård och omsorg.
Biståndsenheten
Riksfärdtjänst
Färdtjänst

2 944 tkr
416 tkr
1 402 tkr
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FORTS. ÄRENDE 15
Migrationsenheten flyttas från Social omsorg till Staben
Migrationsenhet

-296 tkr

Ekonomi-, kvalitets och utvecklingsenheten flyttas från
Kommunledningskontoret (KLK) till Staben.
Ekonomi, kvalitet och
utvecklingsenheten

6 892 tkr

Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagna
flyttningar i budget 2016 (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2015-12-02).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna föreslagna flyttningar i budget 2016:
Biståndsenheten och enheterna för riksfärdtjänst samt färdtjänst flyttas
från verksamheten Social omsorg till Vård och omsorg.
Biståndsenheten
Riksfärdtjänst
Färdtjänst

2 944 tkr
416 tkr
1 402 tkr

Migrationsenheten flyttas från Social omsorg till Staben
Migrationsenhet

-296 tkr

Ekonomi-, kvalitets och utvecklingsenheten flyttas från
Kommunledningskontoret (KLK) till Staben.
Ekonomi, kvalitet och
utvecklingsenheten

6 892 tkr

ÄRENDE 16
Val av registertecknare för kommunens avkastningsstiftelser.
Nordanstigs kommun förvaltar idag 20 avkastningsstiftelser. I och med
registreringsplikten som träder i kraft 1 januari 2016 måste kommunen
genomföra en registrering av 18 av dessa stiftelser hos Länsstyrelsen.
För att underlätta administrationen av registret erbjuder Länsstyrelsen
en e-tjänst. Denna tjänst kräver en anmälan av valda registertecknare,
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ÄRENDE 16
personer som får representera stiftelserna vid användandet av etjänsten.
Förslag till beslut
Godkänna Margareta Tamm-Persson och Björn Hylenius till
registertecknare för kommunens samtliga avkastningsstiftelser.

ÄRENDE 17
Remiss: Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer.
Inköp Gävleborg har inkommit med ett förslag till Upphandlingspolicy
för Hållbara offentliga affärer, för yttrande. Förslaget har varit på remiss
två gånger tidigare och om kommunen inte har några ytterligare
synpunkter på förslaget kan det gå vidare till fullmäktige för antagande.

ÄRENDE 18
Ansökan om bidrag till anslutning av VA i Sörfjärdens kapell.
Andelsföreningen Sörfjärdens kapell har ansökt om bidrag till
anslutningsavgiften för vatten och avlopp i Sörfjärden.
Förening bedriver kulturverksamhet för alla åldrar i Sörfjärden, främst
under sommarhalvåret. Lokalen hyrs även ut till varierande aktiviteter.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beviljar bidrag till
anslutningsavgiften för vatten och avlopp med 150 tkr.
Finansieringen föreslås ske inom ramen för kommunstyrelsens
förfogandemedel (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2015-09-10).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar
Andelsföreningen Sörfjärdens kapell bidrag till anslutningsavgiften
för vatten och avlopp med 150 tkr. Bidraget finansieras ur
kommunstyrelsens förfogandemedel. Uppdra till verksamheten att
planera för en samordning mellan kapellets toalett och toaletterna
för badstranden (ledningsutskottets protokoll § 285/2015).
Yrkanden
Håkan Larsson (M), med bifall av Stig Eng (C), yrkar att ärendet
återremitteras för förhandling med föreningen om hur samordningen av
toaletter ska genomföras.
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FORTS. ÄRENDE 18
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller
återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.
Kommunstyrelsens beslut
Återremittera ärendet till verksamheten för förhandling med föreningen
om hur samordningen av toaletter ska genomföras. Uppdraget ska
redovisas på kommunstyrelsens nästa sammanträde.

ÄRENDE 19
Information från ledningsutskottets verksamheter.
Tf verksamhetschef David Lindqvist informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 20
Ansökan annan pedagogisk verksamhet, Anna-Karin Uhlin
Ny ansökan har inkommit 2015-10-12 (daterad 2015-10-10) gällande
”annan pedagogisk omsorg” från Anna-Karin Uhlin, Gnarp.
Tidigare ansökan, daterad 2015-01-, avslog kommunstyrelsen
2015-06-11.
Föreligger tjänsteutlåtande från utbildningschef Eva Fors daterat
2015-11-19:
2015-10-21 inkom till kommunstyrelsen och till utbildningsutskottet
ansökningar från vårdnadshavare som vill ha plats hos Anna-Karin
Uhlin om hon tillåts att starta annan pedagogisk omsorg.
Kommunen erbjuder idag två verksamheter som benämns annan
pedagogisk omsorg (verksamhet), en i Bergsjö och en i Gnarp.
Förutom Anna-Karin Uhlins egna två barn står ytterligare ett barn i kö
som inte har plats inom kommunens verksamhet och ett barn som har
plats inom kommunens förskola. Samtliga barn kan erbjudas plats inom
kommunens förskolor och plats i annan pedagogisk verksamhet kan
erbjudas under 2016.
För att finansiera ett beslut om att starta annan pedagogisk omsorg
behövs omprioriteringar göras i budget 2016 och medel tillskjutas.
Förslag till beslut
Att avslå ansökan om att starta annan pedagogisk omsorg.
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FORTS. ÄRENDE 20
Yrkande
Stefan Bergh (C) yrkar avslag till ansökan med motiveringarna
a) Anna-Karin Uhlins tidigare ansökan från januari 2015, där
kommunen beslutade om ett avslag och vilket överklagats till
förvaltningsrätten: ärendet är ännu ej beslutat i förvaltningsrätten. Avvakta beslutet.
b) Anna-Karin Uhlins skrivning gällande kösystemet godtas inte av
kommunen.
c) De barn som önskar barnomsorg kan erbjudas plats i
kommunens förskoleverksamhet.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Stefan Berghs yrkande och finner
det antaget.
Yrkande
Stefan Bergh (C) yrkar:
uppdra till förvaltningen att revidera kommunens kriterier för ”annan
pedagogisk omsorg” så att riskanalys ingår samt även kompetenskrav
hos den sökande.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Stefan Berghs yrkande och finner
det antaget.
Utbildningsutskottets beslut
uppdra till förvaltningen att revidera kommunens kriterier/riktlinjer för
”annan pedagogisk omsorg” så att riskanalys och kompetenskrav ingår.
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avslå Anna-Karin Uhlins ansökan daterad 2015-10-10 om att starta
annan pedagogisk omsorg med motivering:
a) Anna-Karin Uhlins ansökan från januari 2015 där kommunen
beslutade om ett avslag och vilket överklagades till
förvaltningsrätten: ärendet är ännu ej beslutat i förvaltningsrätten. Avvakta beslutet.
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FORTS. ÄRENDE 20
b) Anna-Karin Uhlins skrivning gällande kösystemet (rätten att ta in
barn som passar verksamheten) godtas inte av kommunen.
c) De barn som önskar barnomsorg kan erbjudas plats i
kommunens förskoleverksamhet.

ÄRENDE 21
Skolpeng 2016 för Nordanstigs kommun.
Nordanstigs kommun ska fastställa skolpengen för 2016 när det gäller
barnomsorg till andra kommuner, barnomsorg till friskolor och
friförskolor samt barnomsorgspeng till annan pedagogisk verksamhet.

ÄRENDE 22
Information om biblioteksplan för Nordanstigs kommun.
Utbildningsutskottet informerar om det pågående arbetet med att
utarbeta en biblioteksplan för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 23
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Tf verksamhetschef Patrik Björk informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 24
Lokala riktlinjer ekonomiskt bistånd 2016
Lokala riktlinjer ska uppdateras årligen utifrån ändrade förhållanden i
kommunen och samhället och utifrån prejudicerande domar och annat
som kan påverka enskildas rätt till bistånd. Kostnadsutvecklingen i olika
områden bör vara styrande för de lokala riktlinjerna. Viktigt att det i
varje enskilt ärende alltid görs en individuell prövning.
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FORTS. ÄRENDE 24
Förslag till förändringar i riktlinjerna för 2016 =
1. höjning av högsta godtagbara hyra föreslås justeras utifrån
hyreshöjningar i det kommunala bostadsbolaget.
2. ett förstärkt barnperspektiv lyfts in i riktlinjerna, både vad gäller
att underlätta och uppmuntra familjer med gymnasiestudenter
och för att stimulera barnfamiljer vid jultid.
Tidigare inslag som mer varit av karaktären rutin snarare än riktlinje har
lyfts ut och kommer att återfinnas i rutindokument som ska uppdateras.
Förslag till beslut:
Anta förslaget till Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2016.
Myndighetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslaget till Lokala riktlinjer ekonomiskt bistånd 2016.

ÄRENDE 25
Ny riksnorm för 2016 för försörjningsstöd.
Regeringen har fastställt ny riksnorm för 2016.
Några belopp har höjts i syfte att barn i åldersgruppen 7-18 år i familjer
med försörjningsstöd ska ha ekonomiska möjligheter att utöva
fritidsaktiviteter.
Riksnormen påverkar det ekonomiska biståndet, försörjningsstödet och
fastställs av regeringen varje år.
Förslag till beslut:
Att anta riksnormen för 2016 som kommunens underlag vid beräkning
av ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd för 2016.
Myndighetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Att anta riksnormen för 2016 som kommunens underlag vid beräkning
av ekonomiskt bistånd, försörjningsstöd för 2016.
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ÄRENDE 26
Myndighetsutskottet som egen nämnd.
Förslag:
Myndighetsutskottet ersätts av social myndighetsnämnd.
Den sociala myndighetsnämnden har endast myndighetsansvar, dvs.
den beslutar om de enskilda medborgarnas rättigheter och skyldigheter
inom det sociala området.
Myndighetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Överföra myndighetsutskottet till social myndighetsnämnd.

ÄRENDE 27
Revisionsrapport: ”Uppföljning av granskning av
försörjningsstöd”
Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning avseende tidigare
granskning av försörjningsstöd 2013.
Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter
avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten,
företrädesvis de som framgår av rapportens sammanfattning.
Revisionen bedömer att det finns en risk att beslutade åtgärder till följd
av granskning av försörjningsstöd inte genomförts fullt ut i enlighet med
nämndens svar. Det finns också en risk för att vidtagna åtgärder inte
fått avsedd effekt. Det är även väsentligt för att få en effektiv styrning
att fattade beslut genomförs samt att det finns rutiner för att säkra att
så sker.
Revisionens sammanfattande bedömning är att mycket få av
kommunstyrelsens beslutade åtgärder har vidtagits. Rekommenderas
att kommunstyrelsen följer upp beslutade åtgärder för att säkerställa att
de får avsedd effekt. Revisionen bedömer att bristerna vad gäller
kvalitetssystem och genomförandeplaner är allvarliga.
Revisionens rekommendationer är:
-

Att åtgärder vidtas för att effektivt kunna använda systemet som
införskaffats för att ta fram statistik.

-

Med anledning av att vi anser att processen vad gäller
målstyrning inte har förstärkts att kommunstyrelsens mål
tydligare kopplas till fullmäktiges målområden och att målen
bryts ner till verksamheterna.
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FORTS. ÄRENDE 27
-

Att arbetet med att utarbeta och dokumentera rutiner måste
prioriteras. Att kunna följa upp efterlevnaden måste också vara
en prioriterad åtgärd.

-

Att formen för genomförandeplanen ses över i syfte att
överenskommelsen med biståndstaren blir tydlig och kan följas
upp.

Revisionen emotser svar senast 2015-12-21.
Föreligger tjänsteutlåtande daterat 2015-11-10 från handläggare
Torbjörn Brandt med förslag till beslut.
Myndighetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till förvaltningen
1. Att utveckla huvudprocess och processkartläggning för
ekonomiskt bistånd
2. Att utveckla grundläggande handläggningsrutiner för ekonomiskt
bistånd
3. Att utveckla rutin för arbetsplan/genomförandeplan för
ekonomiskt bistånd
4. Att utveckla metod för internkontroll, egenkontroll, avvikelser
m.m. avseende det systematiska förbättringsarbetet för
ekonomiskt bistånd
5. Att införskaffa IT-stöd för att göra dokument sökbara och
lättillgängliga och säkra underhåll och versionshantering av
dokumenten
6. Att ansvarig personal för utbildning i ”modulen analysen” i
Procapita och att åtgärder vidtas för att lättare ta fram relevant
statistik
7. Att anta bifogad kvalitetsmanual enligt ledningssystem för
systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) för socialtjänst och
verksamhet enligt LSS som sitt eget.
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ÄRENDE 28
Motion om att låta alla ta del av höjt underhållstöd.
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.
Förvaltningen har informerat om att 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.
Under hösten lämnade Sveriges 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.
Beslutsunderlag (KF 2015-05-04 § 59)
1. Enhetschef Lena Carlssons tjänsteutlåtande 2015-02-04.
2. Myndighetsutskottet föreslår att fullmäktige avslår motionen då de
förutsättningar som motionen grundar sig på inte längre finns
(myndighetsutskottets protokoll § 26/2015).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen då de
förutsättningar som motionen grundar sig på inte längre finns. Motionen
är därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll § 111/2015).
Fullmäktiges beslut blev 2015-05-04 § 59:
Återremittera ärendet för vidare utredning.
Omsorgsutskottets beslut 2015-08-26 § 51:
Att bordlägga ärendet tills vidare.
Föreligger tjänsteutlåtande från enhetschef IFO vuxen Lena Carlsson
daterat 2015-09-17.
Underhållsbidraget är från och med september 2015 höjt med 300
kronor till 1 573 kr/barn.
Om förvaltningen räknar med hela underhållsstödet som inkomst
innebär det att de som har försörjningsstöd och underhållsstöd inte
kommer att få ta del av någon reell inkomstökning.
Ett beslut om att höjning av underhållsstödet, 300 kr, inte räknas med
som inkomst i samband med beräkning av ekonomiskt bistånd överlåts
till politiken att besluta om.
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FORTS. ÄRENDE 28
Myndighetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Avslå motionen.

ÄRENDE 29
Förfrågningsunderlag LOV.
Omsorgsutskottet bereder ärendet 2015-12-16.

ÄRENDE 30
Förenklad biståndshandläggning.
Omsorgsutskottet bereder ärendet 2015-12-16.

ÄRENDE 31
Avsägelse från politiskt uppdrag i omsorgsutskottet.
Aina Lööv (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
omsorgsutskottet.
Kommunstyrelsen har att godkänna Aina Löövs avsägelse samt välja
ny ersättare i omsorgsutskottet för återstoden av mandatperioden
2015-2018.

ÄRENDE 32
Val av representant i arbetsgruppen för Sörgården.

ÄRENDE 33
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Malin Ruthström och socialchef David Lindqvist
informerar om aktuella ärenden.
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ÄRENDE 34
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Teknisk handläggare Helena Malmkvist:
Delegationsbeslut Bostadsanpassningsbidrag november 2015.
Ordförandebeslut Monica Olsson (S):
Medfinansieringsintyg för offentlig medfinansiering av projekt
delfinansierat med Regionala projektmedel från Region Gävleborg,
samverkansbryggan Hälsingegårdar.
Handläggare Monica Enros:
omprövning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel, 2015-11-30 och
2015-12-01.
Ordförandebeslut Åke Bertils:
Utskrivningsbeslut enligt SoL 3 kap 14 § gällande HVB Hasselbacken
och gällande SAH, 2015-10-27.
Utskrivningsbeslut enligt SoL 3 kap 14 § gällande HVB Albo och
gällande RM, 2015-10-27.
Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för november 2015.
Ledningsutskottets protokoll §§ 209-228/2015.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 73-82/2015.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 75-81/2015.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 226-275/2015.
Nyanställda per 2015-11-01.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 35
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Nordanstig Vatten AB: 2015-11-06.
MittSverige Vatten AB: 2015-11-05
Samordningsförbundet: 2015-10-30.
Skrivelse från Sverker Söderström om nominering till Leader
Hälsingebygden.
Ägardirektiv till allmän nytta.
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FORTS. ÄRENDE 35
Interkontrollrapport 2015 och internkontrollplan 2016 för Nordanstig
Vatten AB.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 36
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

