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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

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-01-30

4 (25)

ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sven-Åke Eriksson (C).

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

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Tommy Staaf informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Rapport: Aktuella ärenden i regionen.
Information om aktuella ärenden i regionen.

ÄRENDE 5
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar preliminärt utfall för bokslut 2013.

ÄRENDE 6
Remiss: Översyn politisk organisation i Hudiksvalls kommun.
Hudiksvalls kommun har lämnat en remiss över sin politiska
organisation inför mandatperioden 2015 och framåt.
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FORTS. ÄRENDE 6
Nordanstigs kommun berörs genom den gemensamma nämnden
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
Ledningsutskottets beslut
Ärendet ska beredas politiskt inför kommunstyrelsens sammanträde
6 februari 2014.

ÄRENDE 7
Ställningstaganden i samband med bildning av en regionkommun.
Kommunen behöver yttra sig över hur den verksamhet som idag har
bedrivits inom Region Gävleborg nu ska organiseras inom den nya
regionkommunen som ska träda i kraft 1 januari 2015.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet utifrån underlaget från
Region Gävleborg.
Gävle kommun har redan lämnat ett yttrande som ledningsutskottet har
fått tagit del av.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att Nordanstigs kommun ställer sig bakom Gävle
kommuns yttrande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Nordanstigs kommun ställer sig bakom Gävle kommuns yttrande.

ÄRENDE 8
Kommunstyrelsens mål för 2014.
Kommunstyrelsen har att fastställa mål för verksamheten för 2014.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet och föreslår att
kommunstyrelsen prioriterar arbetet med att få kommunens ekonomi i
balans.
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FORTS. ÄRENDE 8
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunchefens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Som mål för kommunstyrelsen 2014 arbeta för en ekonomi i balans.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Verksamhetsmål 2014: behålla samma mål som för 2013 för
omsorgsutskottets verksamhetsområden =
1. Kvalitetssäkrade verksamheter
2. God tillgänglighet
3. Professionellt bemötande
4. God ekonomisk hushållning
5. Barn är prioriterade (gällande IFO:s verksamhet)
6. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras (gällande IFO:s
verksamhet)
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Förslag på verksamhetsmål för 2014:
1. 90% av eleverna i årskurs 9 har behörighet att söka till högre
studier.
2. 90% av eleverna i årskurs 6 når minst betyget E.
3. 90% av eleverna i årskurs 7 når minst betyget E.
4. 90% av eleverna i årskurs 8 når minst betyget E.
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ÄRENDE 9
Motion om tillfällig fullmäktigeberedning.
Stig Eng (C) har lämnat en motion där han föreslår att fullmäktige
tillsätter en tillfällig fullmäktigeberedning med uppdraget att inför
revideringen av nu gällande översiktsplan, arbeta fram idéer och
visionstankar om utvecklingsstrategier inom Nordanstigs kommun i
olika infrastrukturella frågor.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till fullmäktiges presidium
för beredning (fullmäktiges beslut § 75/2013).
2. Fullmäktiges presidium föreslår att motionen beviljas. Uppdra till
kommunstyrelsen att lämna förslag på fullmäktigeberedningens
former. Motionen är därmed besvarad (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2013-12-09).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja motionen.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att lämna förslag på
fullmäktigeberedningens former.
3. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 10
Tillfällig fullmäktigeberedning för vision och utveckling.
Stig Eng (C) har lämnat en motion om att tillsätta en tillfällig
fullmäktigeberedning med uppdraget att inför revideringen av nu
gällande översiktsplan, arbeta fram idéer och visionstankar om
utvecklingsstrategier inom Nordanstigs kommun i olika infrastrukturella
frågor.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till ordning för beredningen.
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FORTS. ÄRENDE 10
Beslutsunderlag
Eva Engströms tjänsteutlåtande 2013-12-09.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Under förutsättning att fullmäktige beslutar bevilja motionen lämnas
följande förslag:
1. Tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning under tiden 2014-03-01 –
2014-06-30 med namnet Fullmäktigeberedning för vision och
utveckling.
2. Fullmäktigeberedningens uppdrag är att inför revideringen av nu
gällande översiktsplan, arbeta fram idéer och visionstankar om
utvecklingsstrategier inom Nordanstigs kommun i olika
infrastrukturella frågor.
3. Fullmäktigeberedningen ska bestå av åtta ledamöter varav minst
hälften ska vara fullmäktigeledamöter. Bland
fullmäktigeberedningens ledamöter väljer fullmäktige en ordförande
och en vice ordförande.
4. Fullmäktigeberedningen får från kommunstyrelsen, nämnder,
utskott och anställda begära in de upplysningar och de yttranden
som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina
uppgifter.
5. Fullmäktigeberedningen arvoderas enligt Allmänna bestämmelser
om ersättning till förtroendevalda i Nordanstigs kommun.
6. För fullmäktigeberedningen gäller i tillämpliga delar vad som i
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för
sammanträden, beslutsförhet och protokoll.

ÄRENDE 11
Fullmäktigeberedning för demokrati.
I samband med att kommunstyrelsen arbetade fram den nya politiska
organisationen lämnades ett förslag att en fast fullmäktigeberedning
skulle tillsättas för att arbeta med mål, vision och demokrati.
Beslutsunderlag
Eva Engströms tjänsteutlåtande 2013-12-09.
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FORTS. ÄRENDE 11
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Tillsätta en fast fullmäktigeberedning från och med 2014-03-01
med namnet Fullmäktigeberedning för demokrati.
2. Fullmäktigeberedningens uppdrag är att arbeta med mål och
visioner för Nordanstigs kommun samt utveckling av den
kommunala demokratin.
3. Beredningens första uppdrag är att se över arvodena för
förtroendevalda inklusive partistödet samt den politiska
organisationen inför kommande mandatperiod. Uppdraget ska
redovisas och eventuella förslag till beslut ska vara antagna i
fullmäktige senast september 2014.
4. Fullmäktigeberedningen ska bestå av 11 ledamöter och åtta
ersättare. De 11 ledamöterna ska bestå av fullmäktiges presidium
samt en representant från varje parti representerat i fullmäktige. De
åtta ersättarna ska bestå av en representant från varje parti.
5. Bland fullmäktigeberedningens ledamöter väljer fullmäktige en
ordförande och en vice ordförande.
6. Fullmäktigeberedningen får från kommunstyrelsen, nämnden,
utskott och anställda begära in de upplysningar och de yttranden
som behövs för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina
uppgifter.
7. Fullmäktigeberedningen arvoderas enligt Allmänna bestämmelser
om ersättning till förtroendevalda i Nordanstigs kommun.
8. För fullmäktigeberedningen gäller i tillämpliga delar vad som i
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för
sammanträden, beslutsförhet och protokoll.

ÄRENDE 12
Justering av Arbetsordning för fullmäktige i Nordanstigs kommun.
Under 2013 antogs en ny Arbetsordning för fullmäktige där en möjlighet
till Ledamöternas frågestund infördes.
Ordningen för Ledamöternas frågestund bereder ledamöterna möjlighet
att vid fullmäktigs sammanträde ställa frågor till ordföranden i en
nämnd, styrelse eller fullmäktigeberedning eller till ordföranden i
kommunens bolag.
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FORTS. ÄRENDE 12
Fullmäktiges presidium föreslår att arbetsordningen justeras så att
frågor även kan ställas till ordföranden i kommunstyrelsens utskott.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Justera § 33 i Arbetsordning för fullmäktige till följande lydelse:
33 § Ledamöternas frågestund
Ledamöter bereds möjlighet att vid fullmäktiges sammanträde ställa
frågor till ordföranden i kommunstyrelsen och dess utskott, nämnder,
fullmäktigeberedningar samt till ordföranden i kommunens
bolagsstyrelser.

ÄRENDE 13
Fiskevårdsplan för Nordanstigs kommun.
2007 påbörjade Nordanstigs kommun inventering av kommunens
vattendrag. Syftet med Nordanstigs kommuns fiskevårdsplanearbete
har varit att kartlägga kommunens vattendrag, kvantifiera
sammansättning och omfattning av olika biotoper samt beskriva
påverkan i och anslutningar till vattendragen.
Fiskevårdsplanen skall användas som grund för framtida
fiskevårdssatsningar i samarbete med markägare och
fiskevårdsområden (FVO) i kommunen, med fokus på fria
vandringsvägar.
149 vattendrag har inventerats och dokumenterats och innehåller för
varje vattendrag uppgifter om bottenbeskaffenhet, strömningar, bredd,
djup, fiskebestånd etc.
Tjänsten har köpts av Hudiksvalls kommun och projektledare för
arbetet har varit Johan Andreasson, Hudiksvalls kommun.
Underlaget har varit ute på remiss och synpunkterna är inarbetade.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff och projektledare Johan
Andreasson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Med hänvisning till ovanstående föreslår Samhällsbyggnadskontoret att
kommunfullmäktige besluta godkänna fiskevårdsplanen (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2014-01-09).
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FORTS. ÄRENDE 13
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta fiskevårdsplanen.
-Fiskevårdsplanen i sin helhet finns tillgänglig på kommunens hemsida
och på kommunkontoret i Bergsjö.
--

ÄRENDE 14
Strategi för energieffektiviseringar.
Statens Energimyndighet har beviljat Nordanstigs kommun ett
ekonomiskt stöd för år 2013-2014 vilket ska användas till resurser i
form av personal för att arbeta strategiskt med energieffektivisering,
utbilda och informera etc.
En förutsättning för att få del av detta stöd är att kommunen utarbetar
en strategi för energieffektivisering och rapporterar denna till
Energimyndigheten senast mars 2014.
Då befintlig Klimatstrategi med energiplan fortfarande gäller för åren
2009 till 2014 föreslås denna strategi att gälla endast för år 2014 men
med en planeringshorisont till år 2020.
För åren 2015 till 2020 föreslås strategin uppdateras och även omfatta
innehållet i nuvarande Klimatstrategi med energiplan.
Då strategin endast omfattar ett år föreslås den beslutas av
kommunstyrelsen.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff och energihandläggare Eva-Lena
Berglin föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Med hänvisning till ovanstående föreslår Samhällsbyggnadskontoret att
kommunstyrelsen beslutar fastställa strategin för energieffektivisering
(Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2014-01-14).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Stig Eng (C) yrkar tillägga att förvaltningen får i uppdrag att påbörja
arbetet med en ny energi- och klimatstrategi.
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FORTS. ÄRENDE 14
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Monica Olsson yrkanden
och finner dem antagna.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Fastställa upprättad strategi för energieffektivisering i Nordanstigs
kommun.
2. Uppdra till förvaltningen att arbeta fram ett förslag till ny energi- och
klimatstrategi.

ÄRENDE 15
Remiss: Ansökan om tillstånd för vindkraft på Månberget i
Jättendal.
Länsstyrelsen har fått en ansökan om tillstånd för miljöfarlig
verksamhet för uppförande av vindkraftpark på Månberget i Jättendal.
Tillståndsansökan för vindkraftpark på Månberget har tidigare
behandlats av fullmäktige. Beslutet är överklagat och dom är ännu inte
meddelad. Sedan den första tillståndsansökan inom 2009 har den
förändrats och nu görs en ny ansökan omfattande fyra vindkraftverk
med en maxhöjd på 200 meter.
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation Dalarnas län vill att
kommunen yttrar sig över ansökan senast 26 februari 2014.
Beslutsunderlag
Plan och byggenheten föreslår att ansökan avstyrks. Avstyrkande
motiveras utifrån oklarheter i ansökan avseende placering och
ljudpåverkan av verk 3 samt de fyra verkens maximala höjd om
200 meter (Christina Englunds tjänsteutlåtande 2013-12-05).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 15

Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Avslå ansökan med motivering utifrån oklarheter i ansökan avseende
placering och ljudpåverkan av verk 3 samt de fyra verkens maximala
höjd om 200 meter.

ÄRENDE 16
Anhållan om köp eller detaljplanering av fastigheterna Gnarps
Masugn 1:61-63 i Sörfjärden.
Paul Nilsson, Vipro i Norrland AB, anhåller om att i första hand få köpa
fastigheterna Gnarps Masugn 1:61, 1:62 och 1:63 i Sörfjärden, Gnarp.
Fastigheterna ligger intill gamla festplatsen Gnarps Masugn 1:59 vilken
Vipro i Norrland AB nyss har köpt.
I andra hand föreslår Paul Nilsson att en detaljplan för hela området
genomförs gemensamt.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendets fortgång.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att till
ledningsutskottets sammanträde 24 oktober 2013 bereda ärendet
(ledningsutskottets protokoll § 55/2013).
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att, efter samråd
med Paul Nilsson, planlägga området för festplatsen i Sörfjärden
och de närliggande fastigheterna Gnarps Masugn 1:61, 1:62 och
1:63 (ledningsutskottets protokoll § 57/2013).
3. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att till
kommunstyrelsens sammanaträde i januari 2014 utarbeta ett
förslag till köpeavtal för försäljning av fastigheterna
(ledningsutskottets protokoll § 118/2013).
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde
6 februari 2014 lämna ett förslag till köpeavtal för fastigheterna Gnarps
Masugn 1:61, 1:62 och 1:63 i Sörfjärden, Gnarp.
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ÄRENDE 17
Baracken på ön Gran.
Nordanstigs kommun har hyrt ut baracken på ön Gran till Nordanstigs
Turism. Hyresavtalet går ut 2013-12-31.
Ledningsutskottet har tidigare informerats om att Grans
Hamnföreningar har lämnat in en ansökan om att få arrendera
baracken.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att bereda
ärendet utifrån ansökan från Grans Hamnförening
(ledningsutskottets protokoll § 72/2013).
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att till nästa
ledningsutskott utarbeta ett förslag till hyresavtal för baracken
(ledningsutskottets protokoll § 113/2013).
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att skriva förslag till avtal med Hans Östbom
inför kommunstyrelsens sammanträde 6 februari 2014.

ÄRENDE 18
Investeringsbudget 2014: Personalbyggnad på Homons ÅVC.

ÄRENDE 19

Kl. 13:00

Gymnasiesamverkan Hälsingland.
Det finns idag ett politiskt inriktningsbeslut att bilda kommunalförbund
för gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Hälsingland.
Uppdragsgivare är de politiska ledningarna i kommunerna Bollnäs,
Söderhamn, Hudiksvall och Nordanstig. Målet är att höja
utbildningsnivån och minska arbetslösheten i Hälsingland.
Ett första förslag till förbundsordning är framtaget. Nordanstigs
representant i styrgruppen Anders Engström (S) har lämnat en
sammanfattning av de punkter som kommunen behöver ta ställning till
innan det slutgiltiga förslaget är klart. Kommunens synpunkter
lämnades vid styrgruppens möte 24 januari 2014.
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FORTS. ÄRENDE 19
Vid dagens sammanträde besöker projektledare Marie Nordmark
kommunstyrelsen för att informera i ärendet.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till ledamöterna att lämna
synpunkter på förbundsordningen inför ledningsutskottets
sammanträde 23 januari 2014 (kommunstyrelsens protokoll §
4/2014).
2. Omsorgsutskottet tackar för informationen (omsorgsutskottets
protokoll § 2/2014).
3. Ledningsutskottet beslutar uppdra till kommunens representanter i
styrgruppen att föra fram Nordanstigs kommuns synpunkter utifrån
kommunstyrelsens diskussion (ledningsutskottets protokoll
§ 2/2014).

ÄRENDE 20
Krav på utökat eget kapital för Inköp Gävleborg.
Inköp Gävleborg hanterar elinköp för Hälsinglands kommuner samt
kommunernas bolag som Clearing Client sedan 2004 på NASDAQ
OMX.
NASDAQ OMX har infört nytt krav på eget kapital om 300 000 EUR för
att vara Clearing Client.
Inköp Gävleborg uppfyller inte detta krav och utesluts 2014-04-01 från
NASDAQ OMX för såväl fysisk som finansiell handel vilket får
betydande ekonomiska konsekvenser för kraftportföljen och Inköp
Gävleborgs ägare.
Inköp Gävleborg föreslår ett ökat ägartillskott från ingende kommuner
med bolag för att uppfylla regelverk och därmed inte risker att uteslutas
från NASDAQ OMX.
Ägartillskott föreslås ske enligt bifogad fördelning och styrkas med
revisors intyg senast 2014-03-14.
Återbetalning av motsvarande likvida medel från klientmedelkonto sker
till ägare efter att NASDAQ OMX:s regelverk är uppfyllt vilket styrks
med intyg från revisor.
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FORTS. ÄRENDE 20
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar medge Inköp
Gävleborg utökat eget kapital om 206 336 kronor avseende
Nordanstigs kommun med bolag. Återbetalning av motsvarande likvida
medel från klientmedelkonto sker itll ägare efter att NASDAQ OMX:s
regelverk är uppfyllt vilket styrks med intyg från revisor (Margareta
Tamm Perssons tjänstutlåtande 2013-12-23).

ÄRENDE 21
Kommunens samarbete med civilsamhället.
Näringslivschef Anders Nordén informerar om Föreningsrådets vilja att
utveckla samarbetet mellan Nordanstigs kommun och civilsamhället.
Nordanstigs Föreningsråd har sedan 2010 arbetat för att utveckla
civilsamhället i Nordanstigs kommun. Föreningsrådet är en av de
bestående effekterna av Vision 2020.
Beslutsunderlag
Näringslivsenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att betrakta
Föreningsrådet som kommunens representant för civilsamhället och
avsätta 240 000 kronor för finansiering av en halvtidstjänst inom
Föreningsrådet 2014. Erbjuda Föreningsrådet en plats i
Näringslivsrådet. I uppdraget, att vara den samlande kraften för
civilsamhället, ingår att inför 2015, utvärdera förutsättningar till en
permanent samarbetsform i linje med statens överenskommelse samt
ta fram förslag på konkreta samarbetsformer inför framtiden (Anders
Nordéns tjänsteutlåtande 2013-12-03).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att 120 000 kronor beviljas till Föreningsrådet för
arbetet under 6 månader.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
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Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja 120 000 kronor till Föreningsrådet för att vara kommunens
representant för civilsamhället.
2. Bidraget finansieras genom omfördelning ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för projektet Kickar utan droger.
3. Uppdra till kommunchef Tommy Staaf att bereda förutsättningarna
för att arbeta in uppdraget i en framtida organisation.

ÄRENDE 22
Bidragsnormer och bestämmelser för kommunens
föreningsbidrag.
Kommunstyrelsen har beslutat genomföra en översyn av kommunens
föreningsbidrag. Kommunstyrelsen beslutade i § 242/2013-11-28 om
direktiven till förvaltningen att utarbeta förslag till nya bidragsnormer.
Förvaltningen har utarbetat förslag till Bidragsnormer och
bestämmelser för kommunens föreningsbidrag samt ett förslag till
etiska normer för civilsamhället som det hänvisas till i
bidragsbestämmelserna.
Förvaltningen har även lämnat ett förslag till fördelning av 2014 års
bidragsbudget till de olika bidragsformerna.
Projektledare Patrik Thorson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till bestämmelser för Bidragsnormer och
bestämmelser för kommunens föreningsbidrag (Patrik Thorsons
tjänsteutlåtande 2014-01-23).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anta förslag till etiska normer för civilsamhället.
2. Uppdra till förvaltningen att fördela det lokala aktivitetsstödet, enligt
antagna bidragsbestämmelser.
3. Inrätta ett bidrag för ledarutbildning med en årlig budget på 100 tkr.
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4. Uppdra till förvaltningen att fördela bidraget till ledarutbildning
utifrån en pengar-i-påse-modell, enligt antagna
bidragsbestämmelser.
5. Fördela de budgeterade 1 500 tkr för utvecklingsmedel till:
- Bidrag för ungdomsinitiativ
150 tkr
- Bidrag för ledarutbildning
100 tkr
- Kommunstyrelsens spontankassa 250 tkr
- Projekt- och visionsbidrag
1 000 tkr
6. Fördela de budgeterade 950 tkr för ungdomsverksamhet till:
- Lokalt aktivitetsstöd
800 tkr
- Hyresbidrag
88 tkr
- Drifts- och underhållsbidrag
62 tkr
7. Fördela de budgeterade 438 tkr för anläggningsstöd uteslutande till
drifts- och underhållsbidrag.
8. Uppdra till förvaltningen att inför 2015 års budgetarbete byta ut de
befintliga budgetenheterna utvecklingsmedel, anläggningsstöd och
stöd ungdomsverksamhet mot visions- och projektbidrag,
kommunstyrelsens spontankassa, bidrag för ledarutbildning, bidrag
för ungdomsinitiativ, lokalt aktivitetsstöd, hyresbidrag och
underhållsbidrag.

ÄRENDE 23
Bidragsbestämmelser: Bidrag för Lokalt aktivitetsstöd.
Kommunstyrelsen har beslutat genomföra en översyn av kommunens
föreningsbidrag. Kommunstyrelsen beslutade i § 242/2013-11-28 om
direktiven till förvaltningen att utarbeta förslag till nya bidragsnormer.
Förvaltningen har utarbetat förslag till bestämmelser för Bidrag för
Lokalt aktivitetsstöd.
Projektledare Patrik Thorson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till bestämmelser för Bidrag för Lokalt
aktivitetsstöd (Patrik Thorsons tjänsteutlåtande 2014-01-13).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till bestämmelser för Bidrag för Lokalt aktivitetsstöd.
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ÄRENDE 24
Bidragsbestämmelser: Bidrag för Ledarutbildning.
Kommunstyrelsen har beslutat genomföra en översyn av kommunens
föreningsbidrag. Kommunstyrelsen beslutade i § 242/2013-11-28 om
direktiven till förvaltningen att utarbeta förslag till nya bidragsnormer.
Förvaltningen har utarbetat förslag till bestämmelser för
Ledarutbildning.
Projektledare Patrik Thorson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till bestämmelser för Bidrag för Ledarutbildning
(Patrik Thorsons tjänsteutlåtande 2014-01-13).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till bestämmelser för Bidrag för Ledarutbildning.

ÄRENDE 25
Plats för fullmäktiges sammanträden.
Fullmäktiges sammanträden har i många år genomförts i
fullmäktigesalen i gamla kommunhuset i Harmånger.
Salen är väl organiserad för fullmäktiges sammanträden med bord för
ledamöterna och läktare för besökare men är inte anpassad för
elektroniska hjälpmedel eller webbsändning av sammanträdena.
Fullmäktige behöver ta ställning till om fullmäktiges sammanträden ska
sändas via webben och i vilken lokal fullmäktiges sammanträden ska
hållas.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Fullmäktige ställer sig positiv till sändning av fullmäktiges
sammanträden via webben.
2. Uppdra till förvaltningen att säga upp hyresavtalet för eventuell
omförhandling.
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ÄRENDE 26
Ansökan om bidrag till näringslivsmässa.
Per-Ola Wadin (FP) frågar efter en ansökan från skolan och
företagarföreningen.
Ansökan har lämnats in till kommunstyrelsen från Bergsjö skola
gemensamt med Nordanstigs företagarförening.
Bergsjö skola har under detta läsår förändrat sin PRAO-verksamhet för
eleverna. Eleverna är ute en dag i månaden för att lära känna ett lokalt
företag. Syftet med förändringen är att få igång ett närmare samarbete
mellan skola och arbetsliv så att företagarna får visa sin verksamhet för
eleverna i skolan.
Ansökan gäller ett bidrag på 50 000 kronor för att genomföra en mässa
17 maj 2014 där eleverna ska redovisa sina erfarenheter från praon.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Eva Fors föreslår att kommunstyrelsen tydliggör
reglementet för vilka som kan söka och få bidrag från kommunstyrelsen
samt att väga in om detta kan vara ett sätt att marknadsföra
kommunens skolor, i och med att detta koncept är rätt så unikt i
skolvärlden (Eva Fors tjänsteutlåtande 2014-01-15).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till verksamheten att genomföra mässan som ska finansieras
inom tilldelad budgetram.

ÄRENDE 27
Firmatecknare för Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för Nordanstigs kommun att
gälla från 15 februari 2014.
Förslag till beslut
1. Utse kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) och
kommunchef Tommy Staaf att i förening teckna kommunens firma.
2. Som ersättare för Monica Olsson utse kommunstyrelsens vice
ordförande Stig Eng (C) och som ersättare för Tommy Staaf utse
Margareta Tamm-Persson.
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ÄRENDE 28
Plan för kommunstyrelsen 2014.
Kommunstyrelsens presidium har utarbetat ett förslag till plan för
kommunstyrelsens arbete 2014.

ÄRENDE 29
Upphandling, daglig verksamhet inom LSS
Ärendet har tidigare behandlats vid omsorgs- och lärandenämndens
sammanträden 2012-09-19 § 128 och 2012-10-17 § 143 samt vid
omsorgsutskottets sammanträde 2013-10-16 § 28 med beslut att
uppdra till förvaltningen att se över behovet av andra lokaler för den
dagliga verksamheten som idag bedrivs vid Elfvik i Bergsjö.
Kommunstyrelsen tog beslut 2013-11-07 § 225 att återremittera
ärendet för vidare utredning.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsens beslut
1. Upphäva omsorgs- och lärandenämndens beslut 2012-09-19
§ 128 att ge förvaltningen i uppdrag att inleda upphandling gällande
daglig verksamhet inom LSS.
2. Uppdra till förvaltningen att se över behovet av andra lokaler för
den dagliga verksamheten som idag bedrivs vid Elfvik i Bergsjö. (=
vidhålla tidigare förslag till kommunstyrelsen enligt
omsorgsutskottets protokoll 2013-10-16 § 28).
Motivering: Om kommunen minskar sin LSS-verksamhet innebär
det att kommunen blir bidragsgivare gällande utjämningskostnaderna.

ÄRENDE 30
Översyn av priser på måltidsabonnemang till personer med
biståndsbedömd matdistribution
Ärendet tidigare behandlat vid omsorgs- och lärandenämndens
sammanträde 2012-06-14 § 73 med beslut att höja priset på matlådan
med dryck till 50 kr, med möjlighet att avstå drycken, som kostar 4 kr.
Beslut togs i kommunfullmäktige 2012-06-25 § 61.
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Föreligger tjänsteutlåtande från vård- och omsorgschef Malin
Ruthström daterat 2014-01-10:
Avgift matlåda vid matdistribution inom hemtjänsten
Sedan hösten 2012 har kunden möjlighet att göra val om hon/han
önskar med eller utan dryck till sin matlåda. Kostnaden är 46 kr utan
dryck och 50 kr med dryck.
Administration kring detta är oerhört tidskrävande. Dels för hemtjänsten
som ska fråga den enskilde och bocka i vilket kan resultera i olika vid
olika tillfällen under en vecka. Därefter hanteras detta av personal inom
kök för att i slutändan hanteras av avgiftshandläggarna.
I samband med införandet av avgifternas modul i procapita har det
visat sig att de flesta väljer med dryck.
Utifrån ovanstående anser jag att det är ett bättre alternativ att återgå
till ett enhetspris och att det då alltid ingår dryck.
Den andra ändringen som behöver genomföras är att det är samma
pris på varje matlåda oavsett om hon/han väljer att ta en eller två per
dag.
I dagsläget betalar kunden enbart 35 kr för middagslådan om hon/han
även köpt lunchlåda.
Förslag till beslut:
Att all matdistribution av matlådor sker med dryck och att kostnaden då
blir 50 kr.
Att lunch- och middagslåda har ett och samma pris, dvs 50 kr.
Omsorgsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
-

All matdistribution av matlådor sker med dryck och att kostnaden
då blir 50 kr.

-

Lunch- och middagslåda har ett och samma pris, dvs 50 kr/st.

-

Förändringen gäller från och med 2014-03-01.

ÄRENDE 31
Vilande placering i förskola och fritidshem.
Inför sommaren 2013 fattade utbildnings- och kulturnämnden ett beslut
att på försök under sommaren 2013 erbjuda vårdnadshavare med barn
på förskola eller fritidshem, att ha sin plats vilande under perioden
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skolan var stängd. För sommaren 2013 var denna period 15 juni till
15 augusti.
Detta innebar att barnet var ledig under denna period och att
vårdnadshavaren inte betalade någon avgift för platsen.
Andledningen till att ärendet kom upp var att ett flertal vårdnadshavare
hade ställt frågan och även begärt avgiftsbefrielse.
För verksamheterna innebar det att vikariekostnaderna för
sommarmånaderna sparades in.
Totalt var det 232 barn som inte använde platsen under perioden.
Eftersom detta var ett försök för sommaren 2013 behövs nu ett beslut
om kommunen permanent eller får ett år i taget beslutar om att erbjuda
vårdnadshavare denna möjlighet eller att återgå till att ta avgift för tolv
månader per år.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att tillsvidare erbjuda vårdnadshavare
möjligheten att ha platsen vilande (Eva Fors tjänsteutlåtande
2014-01-13).

ÄRENDE 32
Rapport av ej genomförda beslut enligt SoL.
Omsorgsutskottet lämnar följande rapport till Inspektionen för vård och
omsorg (IVO) för kvartal 4/2013 gällande ej verkställda beslut inom SoL
äldreomsorg, SoL omsorg om personer med funktionsnedsättning och
LSS omsorg om personer med funktionsnedsättning:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja, inom SoL äldreomsorg =
Ett beslut har verkställts gällande permanent bostad SÄBO.
Fyra beslut är ej verkställda gällande permanent bostad SÄBO.
Besluten ej verkställda med anledning av att kunderna väntar på plats
vid specifika boenden.
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Omsorgsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna rapporten till IVO för kvartal 4/2013 gällande SoL
äldreomsorg, SoL omsorg om personer med funktionsnedsättning och
LSS omsorg om personer med funktionsnedsättning.

ÄRENDE 33
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunchef Tommy Staaf:
Återbesättningsprövning av tjänst.
Beslutsattestander och ersättare för 2014.
Handläggare Monica Enros:
7.14 Lotteritillstånd.
Verksamhetschef Eva Fors:
Svar till förvaltningsrätten gällande skolskjuts mål nr 4177-13 och
4179-13.
Enhetschef Bente Sandström:
Avtal handledning för personalgrupper, Mårdberg på Lövåsen AB.
Nyanställningar januari 2014.
Individ- och familjeomsorgens delegationsbeslut för januari 2014.
Ledningsutskottets protokoll §§ 1-26/2014.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 1-12/2014.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 1-10/2014.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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ÄRENDE 34
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting
13:75 Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension til
förtroendevalda (OPF-KL).
14:02 Slutligt utfall av 2012 års kommunala fastighetsavgift och ny
prognos för åren 2013 och 2014.
14:04 Ändringar i socialförsäkringsbalken from 1 januari 2014.
Protokoll
Överförmyndarnämnden Mitt 2013-12-11.
Nordanstigs Fjärrvärme AB: 2013-11-27.
Nordanstig Vatten AB 2013-11-27.
Regionfullmäktige Gävleborg 2013-11-29..
Hälsingerådet: 2013-12-11.
Pensionärsrådet: 2013-12-17.
Övrigt
Revisionen: Val av sakkunnigt ombud för revisionen av Stiftelsen ErskMatsgården för 2014-2015.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 35
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp.

