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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sven-Erik Sjölund (S).

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

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport per oktober 2014 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 5
Rapport: Kvalitetssäkring av verksamhet och ekonomi 2015-2018.
Micaela Hedin, PwC föredrar en rapport som handlar om att
kvalitetssäkra och analysera det framtagna budgetunderlaget för att
anpassa budgetramen i enlighet med besparingsförslagen Nivå 1-3,
inför beslut om budget för 2015-2018. Rapporten innehåller även
prioriterade rekommendationer och förslag för att uppnå lagens krav på
god ekonomisk hushållning.
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ÄRENDE 6
Budget 2015 för Nordanstigs kommun med flerårsplan 2016-2018.
Ekonomikontoret har sammanställt Budget 2015 och flerårsplan
2016-2018 utifrån kommunstyrelsens ledningsutskotts direktiv.
Micaela Hedin, PwC, föredrog på ledningsutskottet en rapport som
handlar om att kvalitetssäkra och analysera det framtagna
budgetunderlaget för att anpassa budgetramen i enlighet med
besparingsförslagen Nivå 1-3, inför beslut om budget för 2015-2018.
Rapporten innehåller även prioriterade rekommendationer och förslag
för att uppnå lagens krav på god ekonomisk hushållning.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar beslutsunderlaget
inför beslut om budget 2015.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att ett besparingskrav på 50 mnkr läggs på
kommunstyrelsen i budget 2015.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ekonomikontoret förslag punkterna
1-3 och finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande under punkt 4 och finner
det antaget.
Ordföranden ställer proposition på ekonomikontoret förslag punkterna
5-11 och finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på ekonomikontoret förslag punkt 12
och finner att följande ord stryks: nästkommande sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på ekonomikontoret förslag punkterna
13-14 och finner dem antagna.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta att beräkningsgrunden för 2015-2018 års skatteintäkter och
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal
1 november 2014
1 november 2015
1 november 2016
1 november 2017

9 421 personer
9 390 personer
9 371 personer
9 360 personer
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FORTS. ÄRENDE 6
2. Anta fullmäktiges finansiella mål


Resultatet för år 2015 budgeteras så att resultat skall vara
2,0 % av skatter, generella statsbidrag och fastighetsavgift.



Resultaten för år 2016-2018 budgeteras till lägst 2 % av
skatter, generella statsbidrag och fastighetsavgift.



Investeringsvolym 2015 kan högst motsvara årets avskrivning
+ 5 000 tkr, dock högst 20 000 tkr.



Ombudgetering från föregående år + årets investeringsvolym
får vara högst årets avskrivningar gånger två.



Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30 %.



Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna
skall vara högre än de kortfristiga skulderna.



Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.



Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.

3. Utöver tilldelning till kommunstyrelsens verksamheter:
2 500 tkr budgeteras till kommunstyrelsen att hantera såsom
Projektbidrag och Visionsbidrag enligt beslutade
fördelningsdirektiv.
1 000 tkr budgeteras till kommunstyrelsens förfogande.
23 497 tkr budgeteras till omställningskostnader m.m.
4. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning
462 539 tkr i nettokostnader inklusive kapitalkostnader för år 2015.
I denna ram ingår ett ospecificerat åtgärdspaket på 50 000 tkr.
5. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheterna att påbörja en
strukturell förändring framförallt avseende skola och omsorg
2015-2018 och framöver. Kommunstyrelsen beslutar att ha en mer
långsiktig planering, politiskt prioritera långsiktighet och använda
befintliga resurser förnuftigt. En budgetanpassning av
verksamheternas kostnader behövs till och med 2018 med cirka
50 miljoner 2018.
6. Tilldela flerårsplan 2016 nettokostnader inkl kapitalkostnader
471 213 tkr.
7. Tilldela flerårsplan 2017 nettokostnader inkl kapitalkostnader
485 639 tkr.
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8. Tilldela flerårsplan 2018 nettokostnader inkl kapitalkostnader
498 093 tkr.
9. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt
med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till
dess fullmäktige fattar annat beslut.
10. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2015 och flerårsplan
2016-2018.
Fullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål samt
resurstilldelning.
Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål
samt resurser på och mellan verksamheterna.
Kommunchef fördelar uppdrag och mål samt resurser på och
mellan programpunkterna inom respektive verksamhet.
Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurs inom
respektive programpunkt.
Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet.
11. Anta investeringsutrymme för 2015-2018
2015
2016
2017
2018

20 000 tkr
15 000 tkr
15 000 tkr
15 000 tkr

Resurser till investeringar inom verksamheten Renhållning kan
tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut
avseende upplåning till kommunfullmäktige.
12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fördela 2015 års
investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte,
tidsplan och investeringskalkyl.
13. I övrigt anta förslag till Mål och Budget 2015 och flerårsplan 20162018.
14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omgående påbörja mål och
budgetarbetet avseende 2016-2019.
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Fler ärenden att behandla i samband med budget 2015-2018.
1. Feriearbete 2015, utökning av platser.
2. Budget 2015: Riva C-huset på Hagängsgården.
3. Musikskoleundervisning 2015.
4. Omsorgsutskottets förslag § 91/2014.
5. Utbildningsutskottets förslag § 71/2014.
6. Övriga önskemål från politiken.

ÄRENDE 7
Information om Renhållning Hälsingland och slamhantering.
Renhållningschef Katarina Lindström informerar om kommunens
samarbetet med Renhållning Hälsingland samt om kommunens
slamhantering.

ÄRENDE 8
Återbruksverksamhet på Homons återvinningscentral.
I syfte att förbättra miljön ska EU:s medlemsländer ta hand om sitt
avfall så bra som möjligt utifrån miljö och klimat, dvs att försöka komma
så högt upp som möjligt i EU:s Avfallstrappa genom att minska avfallet
och återanvända produkter.
På Homons återvinningscentral (ÅVC) slängs idag många saker som
skulle kunna återanvändas. Vid återbruksverksamhet på ÅVC lämnar
besökaren ifrån sig saker som sedan omhändertas och säljs av t.ex. en
välgörenhetsorganisation.
Renhållningschef Katarina Lindström och praktikant Simon Qviberg
föredrar ärendet.
Historik
1. Katarina Lindströms tjänsteutlåtande 2013-09-13.
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att inför
kommunstyrelsens sammanträde 10 oktober 2013 bereda ärendet
utifrån att återbruksverksamheten bedrivs i kommunal regi samt att
överskottet ska tillfalla föreningslivet (ledningsutskottets protokoll
§ 35/2013).
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3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
förvaltningen att gå ut med en förfrågan till möjliga
samarbetspartners. Förfrågan tas fram av
renhållningsverksamheten och godkänns av ledningsutskottet
innan den skickas ut. Vissa Bör-krav ska uppfyllas. Dessa krav
utarbetas av renhållningsverksamheten och godkänns av
ledningsutskottet (ledningsutskottets protokoll § 35/2013).
4. Förvaltningen föreslår att upprättat förslag antas (Karin Bohlins
tjänsteutlåtande 2013-10-15).
5. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till
förvaltningen att gå ut med en förfrågan till möjliga
samarbetspartners. Förfrågan tas fram av
renhållningsverksamheten och godkänns av ledningsutskottet
innan den skickas ut. Vissa Bör-krav ska uppfyllas. Dessa krav
utarbetas av renhållningsverksamheten och godkänns av
ledningsutskottet (ledningsutskottets protokoll § 74/2013).
6. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att gå ut med
en förfrågan till möjliga samarbetspartners. Förfrågan tas fram av
renhållningsverksamheten och godkänns av ledningsutskottet
innan den skickas ut. Vissa Bör-krav ska uppfyllas. Dessa krav
utarbetas av renhållningsverksamheten och godkänns av
ledningsutskottet (kommunstyrelsens protokoll § 221/2013).
7. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att en samarbetspartner bör ha
en social eller humanitär inriktning där återbruksmaterial säljs eller
ges som bistånd i en överskådlig process.
Renhållningsverksamheten föreslår att samarbetspartnern uppfyller
uppställda krav (Katarina Lindströms tjänsteutlåtande 2014-10-20).
Beslutsunderlag
Katarina Lindströms tjänsteutlåtande 2014-10-20.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
En samarbetspartner bör ha en social eller humanitär inriktning där
återbruksmaterial säljs eller ges som bistånd i en överskådlig process.
En samarbetspartner bör uppfylla följande krav:


Skall vara ideellt engagerad och arbeta med välgörenhet eller
arbetsmarkandsintegration.



Skall ha förmåga att ta emot och saluföra återbruksmaterial.
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Samarbetspartner bör vara belägen i Nordanstigs kommun. Vid
behov i angränsande kommuner.

Organisationer och föreningar som utför en generell samhällsnyta t.ex.
idrottsföreningar bör beaktas i beslut om sammarbetskrav.
Ovanstående krav ska anges i utgående förfrågan om samarbete med
eventuella samarbetsparters.

ÄRENDE 9
Taxa för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB föreslår att taxan för
fjärrvärme 2015 höjs med 3 %.
Anledningen till höjningen är att bolaget genomfört en större investering
under året samt att bolaget står inför fler kostsamma investeringar de
kommande åren.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Höja taxan för fjärrvärme för 2015 med 3 %.
Jäv
Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 10
Taxa för Nordanstig Vatten AB.
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har lämnat ett förslag på höjning av
taxan för vatten och avlopp för 2015.
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Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Höja rörliga avgiften med 2,20 kr/m3 (24,80-27:00 kronor).
Införa ny avgift för abonnemang som ej startats s.k. Ej öppen ventil,
avgift 400 kronor.
Höja fastighetsavgiften för typhus A med 330 kronor
(10 000-10 330 kronor).
Höja fastighetsavgiften för typhus B med 4 400 kronor
(98 300-102 700 kronor).
Anläggningsavgiften behålls oförändrad inför 2015.

ÄRENDE 11
Begäran om förlusttäckningsbidrag 2015, Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har kommit in med en begäran en
förlusttäckningsgaranti för 2015 på maximalt 2,5 mnkr.
Anledningen till begäran är att fullmäktige har beslutat om begränsade
höjningar av va-taxan vilket innebär att höjningarna inte täcker
kostnadsnivån.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar medge Nordanstig
Vatten AB förlusttäckningsbidrag för år 2015 om maximalt belopp på
2 500 tkr. Utbetalas 2016 för år 2015 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2014-10-22).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Medge Nordanstig Vatten AB ett förlusttäckningsbidrag för år 2015
med maximalt 2 500 tkr. Beloppet utbetalas 2016 för år 2015.

ÄRENDE 12
Samordning av ackordstaxa i Sundsvall Vatten AB, Timrå Vatten
AB och Nordanstig Vatten AB.
I dagsläget har Nordanstig Vatten AB, Sundsvall Vatten AB och Timrå
Vatten AB en ackordstaxa. Dessa är dock olika utformade utan att det
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föreligger en befogad anlednings för det. Utan motiverade skäl som
rättfärdigar skillnaderna är det svårt att förklara dessa och alltså
erforderligt att ackordstaxorna är enhetligt utformade.
MittSverige Vatten AB föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till
harmonisering av ackordstaxan samt beslutar att införa en ackordstaxa
för fritidsbostad med en årlig förbrukning på 50 m3.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna förslaget till harmonisering av ackordstaxan samt införa en
ackordstaxa för fritidsbostad med en årlig förbrukning på 50 m 3.

ÄRENDE 13
Begäran om utökning av förskotterade medel för VAverksamheten i Sörfjärden.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2013-03-26 att uppdra
till Nordanstig Vatten AB att
- Påbörja frivillig tillståndsprövning av avlopp.
- Utreda eventuell särtaxa.
- Starta vattentäktsprojektering.
NVAB har genom styrelsebeslut, den 24 maj 2013 kvitterat
ovanstående uppdrag angående VA-utbyggnad i Sörfjärden samt
uppdragit till VD att begära ett räntefritt lån från Nordanstigs kommun
för att påbörja uppdraget. Enligt ovan nämnda styrelseprotokoll
beräknas kostnaden för uppdraget till 1 000 tkr.
2013-09-30 beviljade fullmäktige ett räntefritt lån på 1 000 tkr för
perioden 2013-2017 som finansiering av uppdrag VA-utbyggnad i
Sörfjärden, se Kf § 38/2013. Utökning av lånet till totalt 3 000 tkr
beslutades av fullmäktige i juni 2014 Kf § 66/2014.
Därefter har Nordanstig Vatten AB lämnat in en ”Begäran om utökning
av förskotterade medel för utredningar kring VA-verksamhet för
Sörfjärden” daterad 2014-10-01.
Nordanstig Vatten AB skriver att för att kunna genomföra de
nödvändiga inledande utredningarna krävs en utökning av det räntefria
lånet till 3 500 tkr. Budgeten för den inledande utredningsfasen till och
med maj 2014 bedöms enligt NVAB till 3 500 tkr.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-10-08

13 (25)

FORTS. ÄRENDE 13
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar medge Nordanstigs
Vatten AB en utökning av det räntefria lånet med ytterligare 500 tkr
(totalt 3 500 tkr) för perioden 2013 – 2017 finansiering av uppdrag VAutbyggnad i Sörfjärden. Efter genomförd utbyggnad ska lånet övergå i
ett lån med ränta och amorteringsplan enligt Nordanstigs kommuns
policy (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2014-10-07).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Medge Nordanstig Vatten AB en utökning av det räntefria lånet med
ytterligare 500 tkr (totalt 3 500 tkr) för perioden 2013-2017 för
finansiering av uppdraget VA-utbyggnad i Sörfjärden. Efter genomförd
utbyggnad ska lånet övergå i ett lån med ränta och amorteringsplan
enligt Nordanstigs kommuns policy.

ÄRENDE 14
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2015 och
framåt.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har lämnat ett förslag till
ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för 2015 och
framåt.
Taxan utgår från ett underlag som Sveriges kommuner och landsting
utarbetat.
Förändringar i miljöbalken har nu skett som innebär att reglerna för
prövning och vissa anmälningsfrågor flyttas över till
miljöprövningsförordningen (2013:251). I den nya förordningen har
vissa verksamheter fått ändrade prövningsnivåer, andra har
omdefinierats och ett antal nya verksamheter har tillkommit. Nuvarande
taxa hänvisar till bilagan till förordningen om miljöfarligverksamhet och
hälsoskydd, vilken har upphävts.
Förslaget till revidering innebär ingen ändring av själva
taxekonstruktionen. Förutom nödvändiga ändringar med anledning av
miljöprövningsförordningen har en genomgång av hela taxan skett.
Timtaxan blir densamma för 2015 som för 2014 då konsumentprisindex
per 31 augusti inte ger någon höjning.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Ann-Sofie Åhlén föredrar ärendet.
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Beslutsunderlag
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår att fullmäktige
antar förslag till reviderad taxa inom miljöbalkens område
(Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämndens protokoll § 63/2014).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till reviderad taxa inom miljöbalkens område att gälla från
1 januari 2015.

ÄRENDE 15
Upprättande av revers för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Fullmäktige beslutade i § 87/2010, att överföra 800 tkr i likvida medel
till det nya bolaget Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Detta beslut avsåg att kommunen lånade ut 800 tkr under en ej
angiven tid amorterings och räntefritt. Så har det också bokförts och
hanterats av både bolaget och kommunen.
Dock behöver beslutet kompletteras med en revers som förtydligar
villkoren.
Ärendet återremitterades från kommunstyrelsen 2014-09-11 § 233 med
uppdraget att lånet ska ha en ränta motsvarande kommunens
genomsnittsränta + 0,25 % samt innehålla en amorteringsplan.
Föreslår att lånet till och med 2014-12-31 är ränte- och amorteringsfritt
för att därefter från och med 2015-01-01 beläggs med ränta
motsvarande kommunens genomsnittsränta som den 30/6 2014 var
3,07 % + 0,25 % med en amortering på 80 000 kr /år. Se bifogad
revers.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar att lånet är ränte- och
amorteringsfritt t.o.m. 31/12 2014 då lånet övergår i ett lån med ränta
och amorteringsplan samt uppdra till firmatecknarna att underteckna
revers om 800 tkr, lån till Nordanstigs Fjärrvärme AB (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2014-10-22).
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Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Lånet är ränte- och amorteringsfritt t.o.m. 31/12 2014 då lånet övergår
i ett lån med ränta och amorteringsplan.
Uppdra till firmatecknarna att underteckna revers om 800 tkr, lån till
Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Jäv
Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 16
Delägarskap i Visit Hälsingland Gästrikland AB.
Med hänvisning till Regionstyrelsen i Gävleborgs beslut 23 mars 2012
föreslås att Nordanstigs kommun går in som aktieägare i
marknadsföringsbolaget Visit Hälsingland Gästrikland AB.
Slutmålet är en långsiktig plan för turismen. Planen ska vara
ekonomiskt hållbar och lokalt förankrad.
Stig Eng (C) informerar om ärendet.
Beslutsunderlag
Näringslivskontoret föreslår att Nordanstigs kommun går in som
delägare med 25 % i Visit Hälsingland Gästrikland med ett aktiekapital
på 50 tkr. Aktiekapitalet kan finansieras ur projektbudgeten för projekt
Upplev Nordanstig. Fr.o.m. 2017-01-01 skall ägarbilden vara
kompletterad med aktörer från Nordanstigs lokala marknad. Under
kommande beslutsprocess föreslås att en föredragning av ärendet sker
(Anders Nordéns tjänsteutlåtande 2014-09-23).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Nordanstigs kommun går in som delägare med 25 % i Visit
Hälsingland Gästrikland med ett aktiekapital på 50 tkr.
2. Aktiekapitalet finansieras ur projektbudgeten för projekt Upplev
Nordanstig.
3. Fr.o.m. 2017-01-01 skall ägarbilden vara kompletterad med aktörer
från Nordanstigs lokala marknad.
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ÄRENDE 17
Administrativt stöd till Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Kommunfullmäktige uppdrog till förvaltningen att genomföra en intern
utredning med anledning av revisionens anmärkning i årsredovisning
2012 Kf § 66/2013.
Stiftelsen ska redovisa enligt kommunal redovisningslag och
rekommendationer samt följa kommunens reglementen avseende
bland andra attest och internkontroll.
Idag hanteras stiftelsens ekonomiadministration av en extern utförare.
Ekonomienheten föreslår att stiftelsens ekonomiadministration
hanteras av kommunens ekonomienhet från och med 1 januari 2015.
På så sätt underlättas arbetet med att säkerställa att regelverken följs
framöver. Dessutom är det i linje med den utredning av
ekonomienhetens framtida funktion som gjordes 2014 där vinster ses
med att samla koncernens ekonomiadministration så långt möjligt i
kommunens ekonomienhet.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslås besluta att
utöka uppdraget till kommunens ekonomienhet att även administrera
Stiftelsen Ersk-Matsgårdens räkenskaper mot ersättning motsvarande
kommunens självkostnad (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2014-10-22).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Erbjuda Stiftelsen Ersk-Matsgårdens styrelse att från och med
1 januari 2015 (räkenskapsår 2015) överföra stiftelsens
ekonomiadministration till kommunens ekonomienhet.
2. Utöka uppdraget till kommunens ekonomienhet att även
administrera Stiftelsen Ersk-Matsgårdens räkenskaper mot
ersättning motsvarande kommunens självkostnad.

ÄRENDE 18
Revisionsrapport: Granskning av delårsrapport per 30 juni 2014.
Revisionen har lämnat en granskningsrapport över delårsbokslutet per
30 juni 2014.
Revisionen vill ha kommunstyrelsens synpunkter över de
rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten senast
29 december 2014.
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FORTS. ÄRENDE 18
Beslutsunderlag
Ekonomienheten har lämnat ett förslag yttrande över rapporten.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till yttrande över rapporten.

ÄRENDE 19
Förlängning och medfinansiering av projekt Nya Ostkustbanan
2014.
Projekt Nya Ostkustbanan 2014 upphör enligt ursprungligplan vid
kommande årsskifte. Projektets styrgrupp beslutade 27 augusti att
ansökan om förlängning av projektet till 2015-09-30.
Länsstyrelsen Västernorrland frågar nu om fortsatt medfinansiering av
en förlängning av projektet.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Medfinansiera fortsatt deltagande i projektet Nya Ostkustbanan2015.
Kostnaden på 15 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens
förfogandemedel.

ÄRENDE 20
Ansökan om LONA-bidrag för Vallstigen.
Senast 1 december skall eventuella ansökningar till bidrag för lokala
naturvårdssatsningar (LONA) skickas in till Länsstyrelsen inför
kommande år.
Vallstigen är en ca 55 km lång vandringsled mellan Norrfjärden och
Hassela som går förbi 11 fäbodvallar. Stigen anlades 1983 men har nu
förfallit. Den behöver utvecklas för att bli framkomlig, skapa
tillgänglighet och högre attraktionsvärde. Stigen behöver förses med
beskrivande skyltar över vallarnas historia, geologiska och botaniska
sevärdheter samt utrustas med rastplatser. Vallstigen ansluter till
Kustleden vid Norrfjärden.
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FORTS. ÄRENDE 20
I förslaget är Nordanstigs kommun projektägare men Nordanstigs
föreningsråd sammanhåller och projektleder arbetet. Övriga lokala
aktörer är Naturskyddsföreningen, det sociala företaget Benefact,
Nordanstigs turism samt hembygdsföreningar.
Kostnad för projektet beräknas till ca 392 000 kr varav hälften
finansieras via LONA-bidrag. Nordanstigs kommun förutsätts
medfinansiera ca 91 500 kr varav 40 000 tkr redan beslutats under
2013 för bl a skyltning till Valleden, inom ramen för föreningsstöd.
Medlen är enligt uppgifter ännu ej utbetalade och om detta projekt
godkänns föreslås beslutat föreningsstöds-projekt tas bort.
Projektet föreslås påbörjas våren 2015 och avslutas senast
2017-12-31.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att Kommunstyrelsen beslutar ansöka om
LONA-bidrag för Vallstigen och bevilja medfinansiering med 60 000 kr
från kommunstyrelsens utvecklingsmedel för projektets genomförande.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till verksamheten att ansöka om LONA-bidrag för Vallstigen
och bevilja medfinansiering med 60 000 kr från kommunstyrelsens
förfogandemedel för projektets genomförande.
Samhällsbyggnad justerar beloppet för medfinansiering till 80 tkr.

ÄRENDE 21
Förslag till begravningsombud för perioden 2015-2018.
Enligt begravningslagen ska länsstyrelsen, när en församling är
huvudman för begravningsverksamheten, förordna ett eller flera ombud
att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som
inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsombudet utses för fyra
kalenderår räknat från och med 1 januari året efter det år det hållits val
till kommunfullmäktige. Nuvarande ombud är Agneta Tingelöf.
Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen föreslår Länsstyrelsen att
Agneta Tingelöf utses som kommunalt begravningsombud under
perioden 2015-2018.
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ÄRENDE 22
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 har beslutat ställa sig positiv till webbsändningar av
fullmäktiges sammanträden samt har beslutat uppdra till förvaltningen
att säga upp hyresavtalet för eventuell omförhandling.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin har redovisat de
pågående förhandlingarna med fastighetsägarna. Förslag är att ett
nytt avtal skrivs på tre år samt att kommunen står för kostnaden för
att installera bredband, reparationer av möbler m.m.
2. Näringslivschef Anders Nordén har redovisat kostnaderna för att
förlägga fullmäktiges sammanträden till Kulturhuset Bergsjögården
i Bergsjö.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar att fullmäktiges sammanträden ska förläggas
till Kulturhuset Bergsjögården.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö utses som bas för fullmäktiges
sammanträden.
Uppdra till kommunstyrelsen att finansiera kostnaden för att anpassa
lokalerna för ändamålet.

ÄRENDE 23
Motion om Nordanstigs Fastighets AB.
Stig Eng (C) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om kommunen ska bredda
ägardirektivet för Nordanstigs Fastighets AB eller överväga att upplösa
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FORTS. ÄRENDE 23
bolaget och fondera kapitalet som en del i kommunstyrelsens
verksamhet.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 44/2014).
2. Ekonomikontoret lämnar följande yttrande över motionen:
I omorganisationen 2013 slogs 7 punkter fast som den kommunala
organisationen i Nordanstig behöver koncentreras mot. En av
dessa är koncerntänkande - en förutsättning för effektiv förvaltning.
Förvaltningen planerar en översyn och uppdatering av
företagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv. Denna motion
kommer att beaktas i denna översyn (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2014-10-21).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande som svar på motionen:
I omorganisationen 2013 slogs 7 punkter fast som den kommunala
organisationen i Nordanstig behöver koncentreras mot. En av
dessa är koncerntänkande - en förutsättning för effektiv förvaltning.
Förvaltningen planerar en översyn och uppdatering av
företagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv. Denna motion
kommer att beaktas i denna översyn.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 24
Skolskjutsreglemente, gymnasieskolan
För elever i gymnasieskolan regleras kommunens skyldigheter i lagen
om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS
1991:1110).
För den elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen skall
den kommun som enligt skollagen 29 kap 6 § är elevens hemkommun
svara för dagliga resor mellan bostaden och skolan om färdvägen är
minst 6 km.
Lagen innebär inte att kommunen har skyldighet att anordna transport
för gymnasieelever, utan endast svara för deras resekostnader.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-10-08

21 (25)

FORTS. ÄRENDE 24
Anslutningsresor:
För den som har mer än 4 km till hållplats utges efter ansökan en
ekonomisk ersättning enligt beslut i utbildnings- och kulturnämnden i
oktober 2005:
Belopp/månad

1 barn

2 barn eller flera

Minst 4 km enkel resa

400 kr

500 kr

Minst 8 km enkel resa

700 kr

900 kr

Minst 12 km enkel resa 900 kr

1 200 kr

(Elev kan inte erhålla både inackorderingstillägg och busskort).
Ansvarig för vuxenutbildningen, Ronny Spångberg, informerar i
ärendet.
Omsorgsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Gymnasieelevers resor:
För elever i gymnasieskolan regleras kommunens skyldigheter i lagen
om kommunernas skyldighet att svara för vissa elevresor (SFS
1991:1110).
För den elev som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen skall
den kommun som enligt skollagen 29 kap 6 § är elevens hemkommun
svara för dagliga resor mellan bostaden och skolan om färdvägen är
minst 6 km.
Lagen innebär inte att kommunen har skyldighet att anordna transport
för gymnasieelever, utan endast svara för deras resekostnader.
Anslutningsresor:
För den som har mer än 4 km till hållplats utges efter ansökan en
ekonomisk ersättning enligt beslut i utbildnings- och kulturnämnden i
oktober 2005:
Belopp/månad

1 barn

2 barn eller flera

Minst 4 km enkel resa

400 kr

500 kr

Minst 8 km enkel resa

700 kr

900 kr

Minst 12 km enkel resa 900 kr

1 200 kr
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ÄRENDE 25
Gemensam inriktning för vård och omsorg till personer i livets
slutskede i Gävleborg
Ärendebeskrivning:
En politiskt sammansatt styrgrupp har med hjälp av en
tjänstemannagrupp utarbetat ett dokument benämnt Gemensam
inriktning för vård och omsorg till personer i livets slutskede. Syftet med
dokumentet är att ange den ambitionsnivå och det förhållningssätt som
ska känneteckna det gemensamma arbetet med att ge vård och
omsorg till personer i livets slutskede och som har som yttersta syfte att
bidra till att alla som dör i en väntad död ska känna största möjliga
trygghet.
Som underlag till inriktningsdokumentet har bland annat det
vårdprogram för palliativ vård som tagits fram inom den nationella
cancerstrategin och det nationella kunskapsstöd för god palliativ vård
som Socialstyrelsen utformat på uppdrag av regeringen.
Dokumentet har varit på remiss till samtliga kommuner och landstinget.
Förslaget har därefter justerats på grundval av inkomna synpunkter och
sedan behandlats inom Nätverk Välfärd. Nätverk Välfärd
rekommenderar nu berörda nämnder och styrelser att anta dokumentet
Gemensam inriktning för vård och omsorg till personer i livets
slutskede.
Dokumentets status är lägre än de gemensamma policydokumenten
som utarbetats för äldre området, barn och unga med flera områden
som benämns ”Gemensamma utgångspunkter…”. Styrgruppen
rekommendera därför att ett kommande beslut att ställa sig bakom
inriktningsdokumentet fattas av
socialnämnden/socialnämnden/motsvarande i kommunerna och
landstingsstyrelsen.
Berörd kommunal nämnd och landstingsstyrelsen föreslås besluta
Att anta det inriktningsdokumentet ”Gemensam inriktning för vård och
omsorg till personer i livets slutskede i Gävleborg”.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta inriktningsdokumentet ”Gemensam inriktning för vård och omsorg
till personer i livets slutskede i Gävleborg”.
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ÄRENDE 26
Samordningsförbund Gävleborg, Finsam
Den 1 januari 2004 trädde lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser i kraft, i dagligt tal Finsam. Lagen gör det möjligt
för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun/-er och
landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och
rehabiliteringsområdet. Tillsammans bildar parterna ett
samordningsförbund och beslutar själva hur samarbetet ska utformas
och bedriver samverkan utifrån lokala förutsättningar och behov.
Genom samverkan i ett samordningsförbund kan parterna utveckla det
gemensamma ansvarstagandet och därmed välfärds- och
rehabiliteringsarbetet.
Ett samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan
mellan myndigheterna att fungera över tid. Det innebär att
verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer
som en ordinarie samverkansverksamhet.
Antalet personer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser från två
eller flera parter uppskattas till 5 % av befolkningen på riksnivå, ca
480 000 personer. Motsvarande siffra för länet är ca 14 000 personer.
Att samordna rehabiliteringsinsatserna i länet är en mycket angelägen
uppgift för att klara uppdraget att förbättra förmågan till förvärvsarbete
och öka livskvaliteten hos berörda personer/målgrupper. I intervjuer
och genom den remissomgång som genomfördes under 2013 framgår
att det finns en stark vilja hos samtliga berörda parter att starta ett
samordningsförbund i Gävleborgs län.

Beslutsunderlag
Projektägare för Bra Sjukskrivning föreslår landstingsfullmäktige
besluta att godkänna bifogat förslag till förbundsordning för
Samordningsförbund Gävleborg samt att godkänna bifogat förslag till
fördelning av ekonomisk insats i Samordningsförbund Gävleborg.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna förslaget till förbundsordning för Samordningsförbund
Gävleborg.
2. Godkänna förslaget till fördelning av ekonomisk insats i
Samordningsförbund Gävleborg.
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ÄRENDE 27
Redovisning av ej genomförda beslut enligt SoL.
Omsorgsutskottet redovisar följande:
Kvartalsrapport 3/2014 till IVO gällande SoL ÄO = äldreomsorg, SoL
OF = omsorg om personer med funktionsnedsättning OF samt LSS OF
= omsorg om personer med funktionsnedsättning:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja = tre ärenden för SoL ÄO samt fem ärenden för
LSS OF.
Omsorgsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 28
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Eva Fors informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 29
Redovisning av delegationsbeslut.
Lista redovisas på kommunstyrelsens sammanträde.

ÄRENDE 30
Delgivningar.
Lista redovisas på kommunstyrelsens sammanträde.
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ÄRENDE 31

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.

