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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Per-Åke Kardell (C).

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

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

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

ÄRENDE 5
Ekonomirapport.
Ekonomienheten presenterar en ekonomirapport per februari 2016.

ÄRENDE 6
Medborgarenkäten.
Verksamheten redovisar resultatet från medborgarenkäten.
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Personalärende – Information om kommunens
kompetensförsörjning.
Personalchef Maritta Rudh och HR specialist Sarah Faxby-Bjerner
informerar om kommunens rekryteringsbehov inför framtiden och
konkurrensen om arbetssökandena mellan närområdets kommuner.
Maritta Rudh har tidigare redovisat lönebilden bland Hälsinglands
kommuner samt kommande pensionsavgångar inom kommunen.
Kompetenskraven har höjts för bl.a. lärare och förskolelärare och
rörligheten bland anställda har ökat.
Personalenheten påtalar vikten av att Nordanstig arbetar för att kunna
erbjuda kompetenshöjning inom anställningen, marknadsanpassa
lönerna samt se över karriärmöjligheter, arbetstider m.m.
Nordanstig deltar i olika samarbetsprojekt inom området, bl.a.
Traineeprogrammet, Ledarutvecklingsprogrammet och KIVO-projektet.
Just nu håller ett personalstöd på att utvecklas via
företagshälsovården.
En översyn genomförs för kommunens chefer för att bl.a. begränsa
antalet underställda per ansvarig chef.
Sarah Faxby-Bjerner informerar även om ett nätverk i Gävleborgs län
som marknadsför länets kommuner som kommande arbetsgivare, bl.a.
via olika mässor.
Ledningsutskottets beslut
Godkänna informationen och överlämna den till kommunstyrelsen.

ÄRENDE 8
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Eva Fors informerar om aktuella ärenden samt
lämnar följande redovisningar utifrån årshjulet:
-

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

-

Uppföljning av rektors/förskolechefs bokslut samt analys.

-

Lärarbehörigheter

-

Betygsstatistik, redovisning av samtliga betygssteg A till F samt -.

-

DLS årskurs 2 + omtest i årskurs 3.

-

Elev och föräöldrarenkät, kommunenkät.
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FORTS ÄRENDE 8
-

Fonolektest i förskoleklass.

-

Annat modersmål, studiehandledning.

-

Avvikelserapportering.

-

Tillsyn fristående förskolor

-

Synpunkter och klagomål.

-

Redovisning lovskola.

ÄRENDE 9
Årsredovisning 2015 för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2015.
Bolaget visar ett positivt resultat med 6 751 630 kronor.
Kommunstyrelsen har även att ta ställning till om verksamheten som
bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Ändamålet för bolagets verksamhet är att inom ramen för den
kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen.

ÄRENDE 10
Årsredovisning 2015 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2015.
Bolagets visar ett noll-resultat.
Kommunstyrelsen har även att ta ställning till om verksamheten som
bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder
tillhandahålla miljövänliga och driftsäkra varor och tjänster till
konkurrenskraftiga priser.
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ÄRENDE 11
Årsredovisning 2015 för Nordanstigs Fastighets AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2015.
Bolagets visar ett negativt resultat med 964 kronor.
Kommunstyrelsen har även att ta ställning till om verksamheten som
bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta och
uthyra industrifastigheter och lokaler, äga aktier samt att skapa
möjligheter för att bibehålla och utveckla näringslivet inom Nordanstigs
kommun samt att genom bevakning, marknadsföring och service verka
för näringslivets främjande.

ÄRENDE 12
Årsredovisning 2015 för Nordanstig Vatten AB.
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2015.
Bolagets visar ett positivt resultat med 450 000 kronor.
Kommunstyrelsen har även att ta ställning till om verksamheten som
bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Bolagets ändamål är att tillhandahålla anläggningar för produktion av
allmänna vattentjänster.
Befogenhetsbegränsningar: Bolaget ska i sin verksamhet agera med
iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det
fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär
att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen
för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den
kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de
befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala
förvaltningen.
Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den
utsträckning författningsreglerade undantag så medger.
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ÄRENDE 13
Årsredovisning 2015 för MittSverige Vatten AB.
Styrelsen för MittSverige Vatten AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2015.
Bolagets visar ett nollresultat.
Kommunstyrelsen har även att ta ställning till om verksamheten som
bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Bolagets syfte är att driva och utveckla vatten- och avloppshanteringen
så att den tillgodoser brukarnas behov av och högt ställda krav på vatjänster samt bidra till en långsiktig hållbar utveckling.
Befogenhetsbegränsningar: Bolaget ska i sin verksamhet agera med
iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det
fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär
att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen
för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den
kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de
befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala
förvaltningen.
Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den
utsträckning författningsreglerade undantag så medger.

ÄRENDE 14
Årsredovisning 2015 för Fiberstaden AB.
Styrelsen för Fiberstaden AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2015.
Bolagets visar ett positivt resultat med 3 796 303 kronor.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Bolagets ändamål är att med iakttagande av den kommunala
likställighets- och självkostnadsprincipen främja Hudiksvalls och
Nordanstigs kommuns förutsättningar för tillväxt genom att vara ett
samordnande organ för etablering, drift och utveckling av infrastruktur,
IT-stöd och kommunikation, IP-telefoni och IP-TV.
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ÄRENDE 15
Årsredovisning 2015 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2015
Stiftelsen visar ett negativt resultat med 53 425 kronor.

ÄRENDE 16
Årsredovisning 2015 för Inköp Gävleborg.
Styrelsen för kommunalförbundet Inköp Gävleborg har lämnat en
årsredovisning för verksamhetsåret 2015.
Inköp Gävleborg visar ett negativt resultat med 3 894 000 kronor.

ÄRENDE 17
Årsredovisning 2015 för Hälsinglands Utbildningsförbund.
Styrelsen för kommunalförbundet Hälsinglands Utbildningsförbund har
lämnat en årsredovisning för verksamhetsåret 2015.
Hälsinglands Utbildningsförbund visar ett positivt resultat med
7 067 tkr.

ÄRENDE 18
Ägardirektiv till Nordanstigs Bostäder om att bygga
trygghetsboende på Björkbacken i Hassela.
Nordanstigs kommun har de senaste fem åren haft överkapacitet på
antalet särskilda boendeplatser. Många av de som under åren beviljats
plats på socialtjänstens särskilda boenden har främst haft en bostad
som ej varit anpassad för behovet.
I Hassela finns idag 18 hemtjänstkunder som har olika behov av
insatser i sin vardag för att tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Utöver
det finns ett antal inskrivna i den kommunala hemsjukvården som
enbart har den insatsen.
Majoriteten av de som är beviljad hemtjänstinsats eller som är inskriven
i den kommunala hemsjukvården bor utanför den centrala delen av
byn. Och flertalet av dessa vill bo kvar på sin ort men skulle behöva en
mellanboendeform.
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FORTS. ÄRENDE 18
Vid de kommunala pensionärsråden har det under åren framkommit att
de olika pensionärsorganisationernas medlemmar önskar och har
funderingar på ett annat boende än de idag har. Man önskar som äldre
klara sin vardag självständigt så långt det är möjligt och man önskar
även bo i moderna bostäder.
Nordanstigs kommuns kommunstyrelse antog under våren 2015
övergripande kriterier för vad ett trygghetsboende i Nordanstigs
kommun innebär. I dokumentet framgår hur den fysiska utformningen
samt tillgängligheten bör utformas inomhus såväl som utomhus.
I kriterierna framgår även hur de olika kommunala verksamheternas
medverkan bör vara för att dess verksamhet ska kunna bistå den
enskilde med enklare sysslor, möjlighet att äta vissa måltider i en
gemensam restaurang samt ges möjlighet till social gemenskap.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att kommunfullmäktige beslutar om ett särskilt
ägardirektiv till Nordanstig bostäder AB som innebär:
o Att Nordanstigs bostäder bygger om Björkbackens särskilda
boende till ett trygghetsboende.
o Att kommunfullmäktige ger Nordanstigs bostäder i uppdrag att
genomföra en ombyggnation av Björkbacken ej överstigande 10
miljoner sek.
o Att iordningställa gemensamhetsutrymmen och utemiljöer som
skapar förutsättningar för ett attraktivt boende med möjlighet till
god livskvalitet.
o Att Nordanstigs bostäder beaktar de kriterier som
kommunstyrelsen fastställt för trygghetsboende.
o Att ombyggnaden sker i nära samverkan med kommunens
äldreomsorgsverksamhet.

ÄRENDE 19
Försäljning av fastigheten Björkbacken i Hassela.
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ÄRENDE 20
Bekräftelse av borgensförbindelse, Kommuninvest ekonomisk
förening.
När Nordanstigs kommun 2006 ansökte om medlemskap i
Kommuninvest ekonomisk förening så tecknade kommunen samtidigt
solidarisk borgen såsom för egen skuld (proprieborgen) för samtliga
förpliktelser, som Kommuninvest i Sverige AB ingått eller kommer att
ingå.
Det beslutades i fullmäktige § 50/2006 att Nordanstigs kommun, i
enlighet med vad som anges i stadgarna för Kommuninvest ekonomisk
förening, skall ingå som part i det regressavtal mellan medlemmarna,
där deras inbördes ansvar för borgensåtagandet regleras.
Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då
åtagandet ingicks. Giltighetstiden för Nordanstigs kommuns
borgensåtagande kommer inom kort att löpa ut och fullmäktige behöver
därför förlänga borgensförbindelsen till Kommuninvest för ytterligare en
tioårsperiod.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att fullmäktige besluta att Nordanstigs
kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 7 november
2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Nordanstigs kommun åtagit sig
solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i
Sverige AB:s (publ) (”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt
att Kommuninvest äger företräda Nordanstigs kommun genom att
företa samtliga nödvändiga åtgärder för ingående och vidmakthållande
av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests
nuvarande och blivande borgenärer. Utse kommunens firmatecknare
att för kommunens räkning underteckna alla handlingar med anledning
av detta beslut (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2016-03-22).

ÄRENDE 21
Fördelning av Investeringsbudget 2016 samt begäran om utökad
investeringsram.
Kommunfullmäktige har beslutat om ett investeringsutrymme för 2016
på 15 mnkr. Fullmäktige har lämnat uppdraget till kommunstyrelsen att
fördela investeringsbudgeten på specifika projekt.
Kommunstyrelsen har fördelat på specifika projekt 14 005 tkr av totala
investeringsramen år 2016 på 15 000 tkr.
Kvar att fördela är 995 tkr.
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FORS. ÄRENDE 21
Uppdrag har givits att utöka investeringsramen 2016. Beslut om utökad
ram tas av fullmäktige.
Nuvarande investeringsram på 15 mnkr är baserad på ett av de
finansiella målen som lyder: ”Investeringsvolym 2016 kan högst
motsvara årets avskrivning. Ombudgetering från föregående år plus
årets investeringsvolym får högst vara årets avskrivningar gånger två.”
Utifrån detta resonemang föreslår verksamheten, trots det finansiella
målet, att investeringsvolymen utökas med fyra miljoner till totalt
19 miljoner kronor 2016.
Uppdraget om utökad ram grundas på behoven av investeringar i
köksmaskiner, ytterligare 1 805 tkr. Renoveringar av Ängbo, 1 000 tkr,
och Albo samt lokaler för daglig verksamhet på Bållebo, 850 tkr, är
föranledda av den rådande flyktingsituationen och har tillkommit sedan
kommunstyrelsen tidigare fördelat ramen på specifika projekt.
Förslaget är att investeringsäskandet avseende köksmaskiner fördelas
så att 995 tkr tilldelas nu och resten när fullmäktige utökar ramen.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Fredrik
Pahlberg att till nästa ledningsutskott bereda investeringarna för
Kök- och städutrustning, Arbetsmiljöåtgärder skola samt
Fiberutbyggnad (ledningsutskottets protokoll § 43/2016).
2. Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar tilldela
495 tkr till projektet köksmaskiner, del av totala äskandet på
2 300 tkr, från KS ospecificerade, tilldela 100 tkr till förbättrad
måltidsmiljö för kommunens skolor, 300 tkr till arbetsmiljöåtgärder
Skola samt 100 tkr till arbetsmiljöåtgärder Vård och Omsorg
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-03-17).
3. Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar utöka 2016 års
investeringsvolym med fyra miljoner kronor till totalt 19 miljoner
kronor. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fördela utökning av
2016 års investeringsbudget på specifika projekt preciserade med
syfte, tidsplan och investeringskalkyl (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2016-03-16).

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-04-06

13 (28)

FORTS. ÄRENDE 21
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Tilldela 495 tkr till projektet köksmaskiner, del av totala äskandet på
2 300 tkr, från KS ospecificerade.
Tilldela 100 tkr till förbättrad måltidsmiljö för kommunens skolor, 300 tkr
till arbetsmiljöåtgärder Skola samt 100 tkr till arbetsmiljöåtgärder Vård
och Omsorg.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Utöka 2016 års investeringsvolym med fyra miljoner kronor till totalt
19 miljoner kronor. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fördela
utökning av 2016 års investeringsbudget på specifika projekt
preciserade med syfte, tidsplan och investeringskalkyl.

ÄRENDE 22
Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av nyanlända.
Under hösten 2015 har Nordanstigs kommun och Migrationsverket fört
en dialog om att tillsammans skapa boenden för asylsökande som
väntar på beslut på sin asylansökan. Dialogen har också gällt
Nordanstigs kommuns önskemål och närsamhällets förutsättningar att
öka mottagandet av nyanlända personer med permanent
uppehållstillstånd och bli en mera attraktiv plats för varaktig bosättning.
Nordanstigs politiska ledning har uttryckt en vilja att förstärka
mottagandet av nyanlända personer i kommunen. Utgångspunkten är
denna avsiktsförklaring. Strategin ska utgå från ett solidariskt
ställningstagande för personer som tvingas lämna sina hemländer
samtidigt som den öppnar nya möjligheter att bidra till Nordanstigs
utveckling.
En målsättning är att fler personer med permanenta uppehållstillstånd
ska kunna lämna mottagningssystemet snabbare och att behovet av
tillfälliga boendeplatser successivt minskar. Nyetablering av
asylboende genom hyresavtal med Nordanstigs kommun ska också ge
förutsättningar för ett boende med god kvalitet som är anpassat efter
de boendes behov.
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FORTS. ÄRENDE 22
Ett annat mål med etableringen I Nordanstigs kommun är att utveckla
en myndighetssamverkan i länet. Genom mötesplatser och tidiga
integrations insatser kan de asylsökande ges en god service som
gynnar en etablering som leder fram till försörjning.
Nordanstigs Bostäder bör få i uppdrag att bygga 15-20 lägenheter samt
omgående vidta nödvändiga åtgärder som förutom finansiering är
projektering, byggnadslovsansökan ev komplettering av mark.
Det är av stor vikt att skolans bemanning anpassas till det ökande
elevantalet inte minst inom skolhälsovården
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att med beaktande av förda diskussioner och
förslag till avsiktsförklaring från Migrationsverket föreslås att
avsiktsförklaringen anpassas till aktuell lagstiftning varefter
Kommunstyrelsen undertecknar avsiktsförklaringen. Ger NBAB i
uppdrag att i skede 1 uppföra 15-20 lägenheter enligt föreslagen
prioritering. Befintlig organisation för flyktingmottagning förstärks.
Skolans resurser beaktas och anpassas (Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2016-03-17).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anta upprättad avsiktsförklaringen efter att den anpassats till
aktuell lagstiftning.
2. Uppdra till Nordanstigs Bostäder AB att i skede i ett första skede
uppföra 15-20 lägenheter enligt föreslagen prioritering.
3. Befintlig organisation för flyktingmottagning förstärks.
4. Skolans resurser ska beaktas och anpassas.

ÄRENDE 23
Fördelning av tillfälligt statligt stöd med anledning av rådande
flyktingsituation.
Riksdagen har beslutat om ett tillfälligt stöd om sammanlagt
9,8 miljarder kronor till kommunerna och landstingen med anledning av
den rådande flyktingsituationen. Fördelningen är baserad på utfallet av
statsbidrag till kommuner respektive landsting för mottagande av
asylsökande och nyanlända.
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FORTS. ÄRENDE 23
Vid fördelningen av medel mellan kommunerna kommer antalet
asylsökande och nyanlända i en kommun samt fördelningen mellan
barn och vuxna i relation till kommunens befolkningstal att beaktas. Det
tillfälliga stödet utbetalades 2015, men avses även täcka kostnader
som kan uppstå 2016.
Nordanstigs kommun har fått 16,6 mnkr. Av dessa har 1,3 mnkr täckt
kostnader som uppkommit 2015. Kvar att fördela 2016 är således
15,3 mnkr.
Den rådande flyktingsituationen utgör en extraordinär situation. Vissa
enheter som direkt arbetar med nyanlända har eller kan få en
ansträngd arbetssituation. Exempel är dessa enheter är socialtjänst,
skola och flyktingverksamheten.
En del av bidraget (A) föreslås användas för att täcka merkostnader
med anledning av flyktingsituationen 2015-2016. Den andra delen (B)
ska användas för att under år 2016 ta tillvara de möjligheter som
flyktingsituationen medför.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2016-03-22).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Stig Eng (C) yrkar att Hälsinglands Utbildningsförbund ska redovisa hur
det beviljade bidraget har använts, senast 31 augusti 2016.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Monica Olssons yrkanden
och finner dem antagna.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja följande driftprojekt i kommunen under 2016, en total kostnad
av 1 618 tkr som täcks av tillfälligt statligt stöd med anledning av den
rådande flyktingsituationen.
 Anställning av bidragsstrateg, samhällsbyggnad, 500 tkr.


Extern resurs för bostads- och lokalförsörjningsanalys,
samhällsbyggnad, 300 tkr.
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FORTS. ÄRENDE 23


Resurs som länk mellan Migrationsorganisationen och lokala
näringslivet, ledningskontoret, 250 tkr.



Resurs som länk mellan arbetsmarknadsenheten, 420 tkr.



Biblioteken, 119 tkr.



Gymnastiklärarna, 29 tkr.

Bevilja följande ansökningar från Hälsinglands Utbildningsförbund, en
total kostnad av 2 895 tkr som täcks 2016 av tillfälligt statligt stöd med
anledning av rådande flyktingsituation.


IM programmet, 1 745 tkr.



Vuxenutbildningen, 950 tkr.



Fou-projekt ensamkommande barn, 200 tkr.



Hälsinglands Utbildningsförbund ska redovisa hur beviljade
bidrag har använts senast 31 augusti 2016.

Inarbeta investeringsprojekt Anpassning av lokaler till Socialtjänstens
HVB verksamhet på Albo och till daglig verksamhet samt hemtjänstens
behov på Bållebo i investeringsbudget 2016.
Inrätta en integrationspott på 3 000 tkr och delegera till
ledningsutskottet att besluta om fördelning av potten. Delegera till
kommunchef att fördela belopp ur potten som understiger 100 tkr.


Integrationspott, 3 000 tkr.

ÄRENDE 24
Förstudie för Fiskevårdsprojektet.
Teknik- och miljöhandläggare Andreas Johansson informerar kring
Fiskevårdsprojektet.
Ett Fiskevårdsseminarium anordnas på Bergsjögården 13 april 2016.
Kommunen sökte i december 2015 bidrag för ett LONA-projekt och
ansökan är nu beviljad. Det innebär att kommunen får bidrag med 50 %
av den totala kostnaden på 350 tkr. Kommunen kan därmed inleda
förstudien för Fiskevårdsprojektet.
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FORTS. ÄRENDE 24
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till ledningsutskottet att lämna
förslag till en förstudie utifrån fiskevårdsprojektet (kommunstyrelsens
protokoll § 60/2016).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsens beslut
Genomföra en förstudie för Fiskevårdsprojektet för det beviljade LONAbidraget.

ÄRENDE 25
Styrdokument för krisberedskap 2015-2018.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har utarbetat ett förslag till
styrdokument för krisberedskap för mandatperioden 2015-2018.
Styrdokumentet är en komplettering till det tidigare antagna
dokumentet Krisledningsplan.
Beslutsunderlag
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår att
kommunstyrelsen beslutar fastställa styrdokumentet för Nordanstigs
och Hudiksvalls kommuner.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fastställa styrdokumentet för Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner.

ÄRENDE 26
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.
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FORTS. ÄRENDE 26
I enlighet med lagstiftningen ska samråd ske med myndigheter som
kan ha väsentligt intresse i saken.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till utskotten för
beredning (kommunstyrelsens protokoll § 300/2015).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna
förslag till Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor
(ledningsutskottets protokoll § 2/2016).
3. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att även
skolskjutsar ska beaktas i dokumentet och förslagsvis under
punkt 2.4.2 (utbildningsutskottets protokoll § 7/2016).
4. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta
handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor med att korrekt
befolkningsmängdssiffra för Nordanstig införs i dokumentet
(omsorgsutskottets protokoll § 5/2016).
5. Kommunstyrelsen beslutar lämna följande yttrande över
Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor: Även
skolskjutsar ska beaktas i dokumentet och förslagsvis under punkt
2.4.2. Justera till aktuell befolkningsmängdssiffra för Nordanstig
(kommunstyrelsens protokoll § 62/2016).

ÄRENDE 27
Prövning inför utbetalning av partistöd 2016.
Fullmäktige har antagit nya regler för partistödet i Nordanstigs
kommun.
De nya reglerna gäller från och med verksamhetsåret 2015.
Partistödet betalas ut årligen i maj månad efter beslut av fullmäktige.
Vid fördelningen av partistödet ska fullmäktige beakta endast de partier
som är representerade i fullmäktige under verksamhetsåret.
Har ett parti flera platser utan att alla är bemannade kan det
mandatbundna partistödet minskas i motsvarande grad. Lyckas inte
partiet bemanna någon plats kan också grundstödet dras in.
Partierna ska årligen redovisa hur partistödet har använts.
Grundstödet är 14 000 kronor per parti och år.
Mandatstödet är 8 000 kronor per mandat i fullmäktige och år.
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FORTS. ÄRENDE 27
Staben bedömer att samtliga 31 mandat i fullmäktige är bemannade.
Vidare har samtliga partier lämnat in redovisningar för hur partistödet
har använts under 2015 och staben föreslår därmed att partistödet kan
betalas ut för 2016.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar att Partistödet 2016 utbetalas till
samtliga partier i fullmäktige enligt fastställt belopp:
Moderaterna
46 tkr
Centerpartiet
54 tkr
Folkpartiet Liberalerna 30 tkr
Kristdemokraterna
22 tkr
Socialdemokraterna
102 tkr
Vänsterpartiet
30 tkr
Miljöpartiet 22 tkr
Sverigedemokraterna 54 tkr
Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd (Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2016-04-07).

ÄRENDE 28
Delrapport: Ett särskilt boende i Bergsjö.
Fullmäktige har i § 123/2015-11-09 beslutat att inriktningsmålet ska
vara ett särskilt boende i Nordanstigs kommun beläget i Bergsjö.
Kommunstyrelsen har utsett en arbetsgrupp bestående av
kommunstyrelsens och omsorgsutskottets presidium samt en
representant från oppositionen.
Arbetsgruppen lämnar en delrapport över arbetet.

ÄRENDE 29
Nominering till Coompanion Gävleborgs styrelse.
Alla medlemmar i Coompanion Gävleborg har möjlighet att nominera till
styrelsen för Coompanion Gävleborg. Styrelsen ska bestå av minst fem
och högst nio ledamöter och minst en och högst fem ersättare.
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ÄRENDE 30
Taxa för kopior av allmänna handlingar.
Verksamheten har utarbetat ett förslag till taxa för avskrift av allmän
handling eller utskrift av ljudupptagning.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till taxa för
kopior av allmänna handlingar (Ronny Spångbergs tjänsteutlåtande
2016-01-12).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets beslut
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till taxa för kopior av allmänna handlingar.

ÄRENDE 31
Uppvaktningsreglemente för förtroendevalda.
Verksamheten har utarbetat ett förslag till reviderat
uppvaktningsreglemente för förtroendevalda.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige antar förslaget till
uppvaktningsreglemente för förtroendevalda (Ronny Spångbergs
tjänsteutlåtande 2016-02-16).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till nytt uppvaktningsreglemente för förtroendevalda.
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ÄRENDE 32
Uppvaktningsreglemente för arbetstagare.
Verksamheten har utarbetat ett förslag till reviderat
uppvaktningsreglemente för arbetstagare.
Kommunsekreterare föredrar ärendet och framför Kommunals
synpunkter när ärendet behandlades i den centrala
samverkansgruppen.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige antar förslaget till
uppvaktningsreglemente för arbetstagare (Ronny Spångbergs
tjänsteutlåtande 2016-02-16).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till nytt uppvaktningsreglemente för arbetstagare.

ÄRENDE 33
Motion om mål för näringsliv och arbetsmarknad.
Carin Olsson (C) har lämnat en motion om mål för näringsliv och
arbetsmarknad där hon föreslår att kommunstyrelsen aktivt ska arbeta
med särskilt avsatta riktade medel i syfte att skapa aktiviteter för
kommunens medborgare av mervärdesskapande karaktär och därmed
skapa förutsättningar för näringslivet att utvecklas och förbättras i
kommunen.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen samt att
motionen därmed är besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande
2016-03-10).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. För att uppnå fullmäktiges mål behöver kommunstyrelsen besluta
om egna mål och arbeta fram strategier för verksamheterna att
utgå från under året.
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FORTS. ÄRENDE 33
Detta uppdrag är överlämnat från fullmäktige till kommunstyrelsen i
Kommunstyrelsens reglemente. Fullmäktige kan därmed inte
besluta om kommunstyrelsens mål utan att frånta
kommunstyrelsen dess uppdrag och förmåga att styra, leda och
följa upp.
Fullmäktige ser positivt på motionens intentioner men anser att
förslaget i stället ska väckas i kommunstyrelsen.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 34
Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per är ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 35
Ny organisation för Ersk-Matsgårdens verksamhet.
Ersk-Matsgårdens verksamhet har i många år bedrivits i stiftelseform.
Egendomen Ersk-Matsgården har förvaltats av kommunstyrelsen.
Stiftelsens styrelse, som utsetts av kommunfullmäktige, har bedrivit
verksamheten.
Efter förändringar i lagstiftningen har det visats sig att gården och
verksamhetens organisation inte uppfyller kraven för att bedrivas i
stiftelseform.
Enligt ledningsutskottets inriktning har ärendet beretts utifrån att ErskMatsgårdens verksamhet ska läggas under kommunstyrelsens ansvar.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Fredrik
Pahlberg att bereda ärendet om hur Ersk-Matsgårdens verksamhet
ska organiseras (ledningsutskottets protokoll § 67/2016).
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ÄRENDE 35
2. Staben föreslår att fullmäktige beslutar informera fullmäktige om att
Ersk-Matsgårdens verksamhet inte uppfyller kravet för att kunna
bedrivas som en stiftelse. Entlediga ledamöter och ersättare i
styrelsen för Ersk-Matsgården från sitt uppdrag från och med
verksamhetsåret 2016. I Kommunstyrelsens reglemente, under
5 § Ledning, tillföra kommunstyrelsen uppgiften, att förvalta ErskMatsgården, fastigheten Lindsjön 1:13, i syfte att under
affärsmässiga former driva och bevara gammal kulturmiljö samt att
idka därmed förenlig näringsverksamhet.
Staben föreslår vidare att kommunstyrelsen beslutar, under
förutsättning av fullmäktiges beslut, tillföra Ersk-Matsgården till
ledningsutskottets verksamhet, samt delegera till ledningsutskottet
att följa Ersk-Matsgårdens verksamhet och därtill fatta beslut för
den löpande verksamheten om inte ärendet är av principiell
beskaffenhet.
(Eva Engströms tjänsteutlåtande 2016-04-01).

ÄRENDE 36
Inför sommarens verksamhet på Erisk-Matsgården.
Ersk-Matsgårdens verksamhet har i många år bedrivits i stiftelseform.
Med anledning av en lagändring har det framkommit att gårdens
verksamhet inte uppfyller kraven för att bedrivas som en stiftelse.
Verksamhet har bedrivits i många år med bl.a. mat- och fikaförsäljning.
Under hösten 2015 beslutade Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd att, efter en tillsyn, underkänna köket och dra in
tillståndet att tillaga mat tills föreslagna åtgärder i köket är genomförda.
Ledningsutskottet diskuterar verksamheten vid Ersk-Matsgården inför
sommaren.
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att bereda ärendet om hur
Ersk-Matsgårdens verksamhet ska organiseras.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till samhällsbyggnadsenheten att, i samarbete med Boerje
Bohlin (S), vidta åtgärder i Ersk-Matsgårdens kök enligt
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämndens föreläggande.
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ÄRENDE 37
Svar på revisionens fråga om regionindelning.
Revisionen har frågor kring indelningen av nya regioner i Sverige.
Frågan om framtida regiontillhörighet, som i sin tur kan vara ett steg
mot en ny kommundelning, är enligt revisionsgruppens mening oerhört
viktig för kommunmedborgarna.
Revisionen frågar hur kommunstyrelsen planerar att information till
kommunmedborgarna ska ges samt på vilket sätt
kommunmedborgarna ska kunna påverka.

ÄRENDE 38
Information från ledningsutskottets verksamheter.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 39
Hyra av moduler samt ombyggnad i Bergsjö skola.
Utifrån utbildningsverksamhetens utökade lokalbehov har sedan
hösten 2014 moduler hyrts in för Bergsjö skola.
Behovet inför skolstarten hösten 2016 är att ytterligare lokaler behöver
tillföras för att inrymma klassrum och administrativa funktioner. Det
utökade lokalbehovet bedöms sammantaget till ca 600 m2 utöver de ca
200 m2 som redan nu hyrs in som moduler.
Förslag till åtgärder
Att bygga nytt är uteslutet då ledtiden från initiering till genomförd
byggnation kräver längre framförhållning.
Hyra av moduler bedöms som enda kvarstående alternativ och avtalet
kan sägas upp när behovet inte längre kvarstår. Hyra med köpoption
efter 24 månader bedöms som ett fördelaktigt alternativ vilket också
skapar flexibilitet genom att kunna flyttas till annan plats om behov
uppstår.
Föreslagen placering är att befintlig modulbyggnad utökas med en
övervåning och att ytterligare motsvarande tvåvåningsmodul placeras
väster om befintlig modulbyggnad.
Fastighetsrelaterade underhållsåtgärder på Bergsjö skola är
nödvändiga att genomföras i samband med att ovanstående åtgärder
vidtas.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-04-06

25 (28)

FORTS. ÄRENDE 39
Uppskattade kostnader
Följande engångskostnader uppskattas:
–
–

Markberedning, byggnadslov, kontrollplan, el, VA, fiberanslutning etc
650 000 kr
Monteringskostnader enligt anbud 1 149 000 kr

Ovanstående föreslås finansieras inom ramen för de statliga
”migrationsmedlen” som fördelats till Nordanstigs kommun.
Följande driftkostnader uppskattas:
–
–

Hyreskostnad per år enligt anbud 1 213 200 kr – föreslås tillföras
skolverksamhetens budget
Driftkostnad per år 180 000 kr – föreslås tillföras Samhällsbyggnads budget

Finansiering av nedanstående underhållsåtgärder föreslås ske inom
ramen för de statliga ”migrationsmedlen” som fördelats till Nordanstigs
kommun:
–

Reparation av läckande tak på NO-längan samt montering av mellanvägg för
musiksal i administrationsbyggnaden till en kostnad av 330 800 kr

Finansiering av nedanstående föreslås ske som investering:
–

Installation av ventilation i befintlig administrationsbyggnad samt i sal 13 till
en kostnad av 590 000 kr

Beslutsunderlag
Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-04-04.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Genomföra installation av tre moduler vid Bergsjö skola enligt följande:
– Montagekostnader samt installationer 1 800 000 kronor
– Hyreskostnader 1 213 200 kronor per år
– Driftkostnader 180 000 kronor per år
– Underhållskostnader 330 800 kronor
– Investeringskostnader 590 000 kronor
Kostnaderna för montage, installation samt hyres- och driftskostnader
för 2016 täcks av tillfälligt statligt stöd med anledning av den rådande
flyktingsituationen.
De årliga hyres- och driftkostnaderna för år 2017 och framåt ska
inarbetas i kommande budgetarbete.
Underhållskostnader och Investeringskostnader finansieras ur 2016 års
investeringsbudget.
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FORS. ÄRENDE 39
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras för omedelbart justerad.

ÄRENDE 40
Nationell brukarundersökning, socialtjänsten.
Omsorgsutskottet har beslutat överlämna den nationella
brukarundersökningen ”Var med och tyck till om socialtjänsten” till
kommunstyrelsen för kännedom.

ÄRENDE 41
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Malin Ruthström och socialchef David Lindqvist
informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 42
Anmälan av ny partiföreträdare för vänsterpartiet.
Vänsterpartiet anmäler att ny partiföreträdare för vänsterpartiet efter
Katarina Roos blir Anette Nilsson (V).

ÄRENDE 43
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunchef Fredrik Pahlberg:
Statistikverksamhet i Nordanstigs kommun.
Verksamhetschef Eva Fors:
Begäran om avgiftsreducering daterat 2016-03-11.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson:
Ny upplåning nr 1/2016.
Teknisk handläggare Helena Malmkvist:
Bostadsanpassningsbidrag mars 2016.
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FORTS. ÄRENDE 43
Tf verksamhetschef Thord Wannberg:
Fördelning av lokalt kommunalt aktivitetsstöd.
Fördelning av hyresbidrag.
Fördelning av drifts- och underhållsbidag.
Handläggare Monica Enros:
Lotteritillstånd nr 1-2/2016.
Nya tillsvidareanställda mars 2016.
Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för mars 2016.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 20-25/2016.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 10-16/2016
Myndighetsutskottets protokoll §§ 62-93/2016.
Ledningsutskottets protokoll §§ 47-69/2016.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 44
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Hälsinglands Utbildningsförbund 2016-03-22.
Samordningsförbund Gävleborg 2016-03-18.
Nordanstigs Näringslivsråd 2016-02-18.
Nordanstig Vatten AB 2016-02-18.
MittSverige Vatten AB 2016-02-18.
Övrigt
Årsredovisning 2015 för Samkraft AB.
Årsredovisning 2015 för Norrsken AB.
Sveriges kommuner och landsting: Överenskommelsen om
Vision E-hälsa 2025.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.
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ÄRENDE 45
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

