NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Tisdag 20 september 2016 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Ordföranden informerar.

4.

Kommunchefen informerar.

5.

Information från ledningsutskottets verksamheter.

6.

Information från utbildningsutskottets verksamheter.

7.

Information från omsorgsutskottets verksamheter.

8.

Skolverket: Överenskommelse Bästa skola.

9.

Delårsbokslut per 30 juni 2016 för Nordanstigs
kommun.

10.

Ekonomirapport.

11.

Tillsyn av Nordanstigs Kristna centers förskola
Senapskornet.

12.

Revidering av årshjul för redovisning av
utbildningsutskottets verksamheter.

13.

Delrapport: Ett särskilt boende (SÄBO) i Bergsjö.

14.

Utöka Lotsen med nattpersonal.

15.

Vårdnadsöverflytt.

16.

Fördjupade översiktsplan för Ostkustbanan.

Kl. 10:00

17.

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och
årsredovisning 2015.

18.

Särskild medlemsinsats Kommuninvest 2016.

19.

Medel till Samordningsförbund Gävleborg 2017.

20.

Delgivning: Inspektion hos Överförmyndarnämnden
Mitt.

21.

Remiss: Regional indelning – tre nya län.

22.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Elisabeth Lundin (S)

23.

Redovisning av ej verkställda beslutenligt SoL.

24.

Redovisning av delegationsbeslut.

25.

Delgivningar.

26.

Information och övriga ärenden.

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
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Tor Tolander (M).

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

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

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

ÄRENDE 5
Information från ledningsutskottets verksamheter.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 6
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Eva Fors informerar om aktuella ärenden.
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ÄRENDE 7
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Malin Ruthström och socialchef David Lindqvist
informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 8
Skolverket: Överenskommelse Bästa skola.
Skolverket besöker kommunstyrelsen.

ÄRENDE 9
Delårsbokslut per 30 juni 2016 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2016-06-30 med
koncernredovisning samt helårsprognos.
Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot
budget
Verksamheter
Kommunledningskontoret
Stab
Utbildning

4,0 mnkr
19,1 mnkr
-0,3 mnkr

Vård & omsorg

-1,9 mnkr

Social omsorg

2,2 mnkr

Kommunen totalt visar en avvikelse mot budget på 33,2 mnkr. Det
prognostiserade resultatet innehåller överskott av migrationsmedel
samt statlig ersättning avseende flyktingkrisen om totalt 24,4 mnkr.
Budgeterat resultat för 2016 är 0,5 mnkr. Prognos 2016 visar ett
beräknat resultat på 33,7 mnkr.
Kommunkoncernens prognostiserade resultat för 2016 är 39,0 mnkr.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna
delårsbokslut per 30 juni 2016 för ledningsutskottets verksamheter
(ledningsutskottets protokoll § 137/2016).
2. Utbildningsutskottet beslutar godkänna informationen
(utbildningsutskottets protokoll § 68/2016).
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FORTS. ÄRENDE 9
3. Omsorgsutskottet beslutar godkänna informationen
(omsorgsutskottets protokoll § 49/2016).
Förslag till beslut
Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen att
Godkänna delårsbokslut per 2016-06-30 med koncernredovisning samt
helårsprognos.
(Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2016-09-02)

ÄRENDE 10
Ekonomirapport.
Ekonomienheten presenterar en ekonomirapport per augusti 2016 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 11
Tillsyn av Nordanstigs Kristna centers förskola Senapskornet.
Enligt Skollagen 26 kap. 4§. En kommun har tillsyn över friskola och
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt.
Nordanstigs kommuns utvecklingspedagog genomförde en tillsyn på
Hosiannaskolans förskola, Senapskornet den 14 april 2016.
Vid tillsynen framkom att:
- förskolans lek- och lärmiljöer behöver anpassas så att barnens
skapande, undersökande, utforskande och reflekterande över sitt
lärande understöds.
- dokumentationen, som sker i Unikum behöver synliggöras och
användas tillsammans med barnen. Det hjälper barnen att reflektera
över och visa på sitt lärande.
Senapskornets förskola behöver vidta och förbättra arbetet inom
bedömningsområdet pedagogiskt ledarskap och utveckling av
utbildningen.
Förskolans systematiska arbete behöver utvecklas.
Skollagen ställer krav på legitimerade förskollärare som leder
förskolans verksamhet. Personalen som arbetar på förskolan är
outbildad.
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FORTS. ÄRENDE 11
Åtgärder vidtagna från Hosiannaskolans förskola
- Omstrukturering av förskolans lek- och lärmiljöer sker under hösten
2016.
- Dokumentationen görs synlig för barnen.
- Ett dokument: systematisk kvalitetsarbete på förskolan Senapskornet,
har upprättats.
-En ny arbetsplan har arbetats fram
- Varje personalmöte har förskolan planering, uppföljning och
utvärdering av månaden. Detta dokumenteras och används sedan vid
den stora utvärderingen av terminen.
- En årsplan är upprättad. Den visar grundverksamheten som är
ramarna för förskolans arbete och bygger på läroplanen för förskolan,
Lpfö 98 reviderad 2010
- Förskolechefen är med på styrelsemöten som huvudmannen har 1
gång i månaden och informerar då om förskolan.
- Två gånger per år är huvudmannen med på förskolans utvärdering.
Forts. § 67
- Hosianna skolans förskola söker utbildade förskollärare, men har inte
fått någon behörig på de tjänster som utannonserats. Två av
personalen utbildar sig till förskollärare.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänna svaret och de
åtgärder som vidtagits vid förskolan Senapskornet, Nordanstigs kristna
center. Ny tillsyn görs under våren 2017 (Eva Fors tjänsteutlåtande
2016-08-15).
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna svaret och de åtgärder som vidtagits vid förskolan
Senapskornet, Nordanstigs kristna center.
Ny tillsyn görs under våren 2017.

ÄRENDE 12
Revidering av årshjulet 2016/17.
Vid skolinspektionens tillsyn läsåret 2014/2015 framkom att
huvudmannen kommunstyrelsen inte systematiskt följde upp och
analyserade utbildningsverksamheten.
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FORTS. ÄRENDE 12
Kommunstyrelsen tog hösten 2015 beslut om årscykel för läsåret
2015/2016.
Inför det nya läsåret 2016/2017 har en revidering gjorts för att bättre
harmonisera med de tidpunkter som kontrollerna och redovisningarna
genomförs. Mallen har även den gjorts tydligare.
Eva Fors informerar att det är Skolverkets bedömningsmaterial som
ska styra.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Eva Fors föreslår att kommunstyrelsen beslutar
godkänna det förslag till justeringar som gjorts i årscykeln för läsåret
2016/2017 (Eva Fors tjänsteutlåtande 2016-08-15).
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna det förslag till justeringar som gjorts i årscykeln för läsåret
2016/2017.

ÄRENDE 13
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.
Arbetsgruppens presenterar en slutrapport.

ÄRENDE 14
Utöka Lotsen med nattpersonal.
Lotsen, är ett boende med särskild service för personer med psykiska
ohälsa.
Boendet ligger i ett av Nordanstigs bostäders hyreshus på Alvägen i
Bergsjö. Boendet består av sex lägenheter, samlingslokaler och
personalutrymmen.
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FORTS. ÄRENDE 14
De boende bor i egna lägenheter, de har tillgång till personal mellan
08:00-22:00. Samtliga boende har en genomförandeplan som
uppdateras regelbundet efter behov.
För att kunna möta upp de boende och deras behov av trygghet under
dygnets alla timmar skulle det vara de boende till gagn att snarast
införa nattpersonal på Lotsen.
I verksamheten finns sedan 2012 budgeterat för det tjänsteköp som nu
kommer att avslutas. Kostnaden uppgår till 2125 tkr/år.
För att kunna inrätta en personal per natt krävs en utökning av
personalbudgeten för 1,75 årsarbetare vilket motsvarar ungefär 900 tkr.
Beslutsunderlag
Verksamhetschef Malin Ruthström föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att från och med 2016-10-01 utöka bemanningen på Lotsen
med nattpersonal.
Att omfördela budget från tjänsteköp till Lotsens verksamhet
motsvarande 1,75 årsarbetare.
(Malin Ruthströms tjänsteutlåtande 2016-08-15).

ÄRENDE 15
Vårdnadsöverflytt.
Verksamheten föredrar ärendet vid kommunstyrelsens sammanträde.

ÄRENDE 16
Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan.
Bygg och Plan har utarbetat ett förslag till fördjupad översiktsplan för
Ostkustbanan. Förslaget har varit utställt för samråd.
I samrådsförslaget analyserades tre olika regionaltågstationslägen,
Gnarp, Jättendal och Harmånger. I planförslaget tog kommunen inte
tydlig ställning till val av stationslägen. Till utställningsförslaget
redovisas fortfarande tre stationslägen även om politiken förordar
Harmånger och Gnarp.
Den fördjupade översiktsplanen för Ostkustbanan beräknas att ställas
ut för utställning mellan 3 oktober och 7 december 2016 och kan
därefter antas av fullmäktige i februari 2017.
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FORTS. ÄRENDE 16
Redogörelsen för det genomförda samrådet kommer att kompletteras
till kommunstyrelsens sammanträde.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Ställa ut den fördjupade översiktsplanen för Ostkustbanan för
utställning mellan 3 oktober och 7 december 2016.

ÄRENDE 17
Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning
2015.
Revisionen har genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning
2015 för Nordanstigs kommun.
Staben har lämnat ett förslag till yttrande över granskningsrapporten.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till yttrande över revisionens granskningsrapport.

ÄRENDE 18
Särskild medlemsinsats Kommuninvest 2016.
Enligt Kommuninvests stadgar finns det en möjlighet för medlemmarna
att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda
insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet
som följer av medlemskapet.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar göra en särskild
medlemsinsats upp till 50 % av högsta nivån. Insatsen är
809 924 kronor. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
svarsblankett om medlems intresse för att erlägga särskild insats under
2016 för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-08-11).
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FORTS. ÄRENDE 18
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Göra en särskild medlemsinsats upp till 50 % av högsta nivån.
2. Insatsen är 809 924 kronor.
3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna svarsblankett om
medlems intresse för att erlägga särskild insats under 2016 för att
helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen.

ÄRENDE 19
Medel till Samordningsförbund Gävleborg 2017.
FinSam (Finansiellt Samordningsförbund) är ett samordningsförbund
som bygger på lagen om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser som trädde ikraft januari 2014.
Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och
kommuner/landsting att samverka finansiellt inom välfärds- och
rehabiliteringsområdet.
Samordningsförbundet Gävleborg har nu i sitt budgetarbete för 2017
frågat om Nordanstig kan avsätta samma belopp till
samordningsförbundet 2017 som för 2016, dvs 54 940 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att 54 940 kronor anslås till
Samordningsförbundet Gävleborg för 2017 års verksamhet. Medlen
inarbetas i budget för 2017 (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande
2016-06-23).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anslå 54 940 kronor till Samordningsförbundet Gävleborg för 2017 års
verksamhet. Medlen inarbetas i budget för 2017.
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ÄRENDE 20
Delgivning: Inspektion hos Överförmyndarnämnden Mitt.
Länsstyrelsen Västernorrland har genomfört en inspektion hos
Överförmyndarnämnden Mitt.
Vid inspektionen fann länsstyrelsen att överförmyndarnämnden inte
kan undgå kritik för den sena granskningen av föregående års
årsräkningar som var klar först i december 2015. Nämnden kan inte
heller undgå kritik för den långa tid det tog att förordna en god man till
ett ensamkommande barn i Timrå kommun.
Länsstyrelsen har uppmärksammat att beslut om omprövning av
förvaltarskap för 2015 saknas i akterna vilket bör åtgärdas i efterhand
enligt länsstyrelsen.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna delgivningen.

ÄRENDE 21
Remiss: Regional indelning – tre nya län.
Regeringskansliet har inkommit med remissen Regional indelning – tre
nya län (SOU 2016).
Målet är att de nya regionerna:


ska vara jämstarka



ska ha kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling



ska ha förmåga att ansvara för det regionala hälso- och
sjukvårdssystemet



utgår från befintliga samverkansmönster

Region Gävleborg har utarbetat ett förslag till yttrande som är
överlämnat till regionens kommuner som har möjlighet att använda sig
av förslaget.
Remissen i sin helhet finns att läsa på Riksdagens hemsida.
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ÄRENDE 22
Avsägelse från politiskt uppdrag, Elisabeth Lundin (S).
Elisabeth Lundin (S) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare
i omsorgsutskottet.
Kommunstyrelsen har att godkänna Elisabeth Lundins avsägelse samt
välja ny ersättare i omsorgsutskottet för återstoden av mandatperioden
2015-2016.

ÄRENDE 23
Kvartalsrapport 2/2016 till IVO gällande ej verkställda beslut SoL,
IFO.
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är
kommunen skyldig att rapportera till fullmäktige när gynnande beslut
enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med
gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats.
Förvaltningen lämnar rapport gällande ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för varje kvartal.
Kvartalsrapport 2/2016 gällande socialtjänstlagen, individ- och
familjeomsorg (IFO):
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum?
Svar: JA, ett ärende rörande kontaktfamilj för person född 2001.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott?
Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktfamilj för person född 2004.
Myndighetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 2/2016 till Inspektionen för vård och omsorg
gällande icke verkställda beslut enligt SoL, IFO.
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ÄRENDE 24
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunchef Fredrik Pahlberg:
Fördelning av migrationspott till överförmyndarverksamheten.
Teknisk handläggare Helena Malmkvist:
Bostadsanpassningsbidrag juli-augusti 2016.
Nya tillsvidareanställda augusti 2016.
Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för augusti 2016.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 63-75/2016.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 47-54/2016
Myndighetsutskottets protokoll §§ 203-240/2016.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 25
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Inköp Gävleborg: 2016-06-02.
Samordningsförbund Gävleborg 2016-06-20.
MittSverige Vatten AB 2016-05-19.
Övrigt
Minnesanteckningar från ett fiskevårdsmöte 11 augusti 2016
Polisen: Gemensam avsiktsförklaring för polisområde och kommun om
att starta upp och bedriva arbete med sociala insatsgrupper.
Hälsingerådet 2015.
Hälsingerådet: Översyn av rutiner för stipendium till årets
distansstudent.
Begäran om att redovisa uppgifter rörande tillstånd till drift av Vade
kraftverk i Harmångersån.
Socialstyrelsen: Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud
2015.
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FORTS. ÄRENDE 25
Norrhälsinge miljökontor: Kontrollrapporter efter livsmedelsinspektion
på Ersk-Matsgården.
Region Gävleborg: Movexum – regional inkubatorsverksamhet.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 26
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

