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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Patric Jonsson (KD).

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

ÄRENDE 3
Ordföranden informerar.
Kommunstyrelsens ordförande informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Kommunchefen informerar.
Tf kommunchef Eva Fors informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 5
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport per oktober 2015 med
prognos för helåret.

ÄRENDE 6
Redovisning åtgärdspaketet.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson redovisar en uppföljning av
åtgärdspaketet utifrån de beslut som fattas i fullmäktige § 39/2015,
fullmäktige § 65/2015 och kommunstyrelsen § 234/2015.
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FORTS. ÄRENDE 6
Budget för alla verksamheter 2018 i 2015 års flerårsplan 551,5 mnkr.
Budget för 2018 är i 2016 års flerårsplan är 517,2 mnkr. Differensen
mellan dessa år är en minskad budget med 34,4 mnkr.
Summa effekt av beslutade åtgärder:
2016
2017
2018
2019

-23,5mnkr
-29,7 mnkr
-41,6 mnkr
-42,3 mnkr

Därmed är saknas beslut om åtgärder motsvarande 8,5 mnkr för att
uppnå en besparing på 50 mnkr till 2018.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
beslutar att kvar att fatta beslut om åtgärder motsvarade 8 420 tkr, att
genomföras under perioden 2016-2018.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Kvar på fullmäktiges uppdrag att vidta åtgärder för minskade kostnader
motsvarande 50 mnkr, är att fatta beslut om åtgärder motsvarade
8 420 tkr, att genomföras under perioden 2016-2018.

ÄRENDE 7
Inlösen av leasingavtal för Bergesta i Gnarp.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar om utredningen att
lösa avtalet med Deutsche Leasing Sverige AB avseende särskilda
boendet Bergesta i Gnarp.

ÄRENDE 8
Förlusttäckningsbidrag 2016 för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har lämnat in en ”Begäran om
förlusttäckningsbidrag 2016 ” till kommunstyrelsen.
Under ett flertal år har kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun
beslutat om begränsade höjningar av VA-taxan, vilket har inneburit att
höjningarna inte täckt Nordanstig Vattens nödvändiga kostnadsnivåer.
Det har i sin tur medfört behov av förlusttäckningsbidrag från
Nordanstigs kommun.
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FORTS. ÄRENDE 8
Nordanstig Vatten ABs styrelse har beslutat om oförändrad taxa för
2016, vilket medför att behovet av ett förlusttäckningsbidrag på
maximalt 2,5 mnkr kvarstår under 2016.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att fullmäktige medger Nordanstigs Vatten AB
förlusttäckningsbidrag för år 2016 om maximalt belopp på 2 500 tkr.
Utbetalas 2017 för år 2016 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2015-10-20).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Medge Nordanstigs Vatten AB förlusttäckningsbidrag för år 2016 om
maximalt belopp på 2 500 tkr.
Förlutstäckningsbidraget för år 2016 utbetalas under år 2017.

ÄRENDE 9
Besök av revisionen.

ÄRENDE 10
Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per
2015-06-30.
Revisionen har genomfört en granskning av delårsrapporten per 30 juni
2015.
Kommunstyrelsen ska yttra sig över rapporten senast 21 december
2015.
Ekonomienheten har lämnat ett förslag till yttrande.
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FORTS. ÄRENDE 10
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta ekonomienhetens förslag till yttrande över revisionsrapporten.

ÄRENDE 11
Taxor 2016 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har lämnat ett förslag till
fullmäktige om en höjning på 2 % av den rörliga delen av
fjärrvärmetaxan för 2016.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Höja den rörliga delen av fjärrvärmetaxan med 2 % för 2016.

ÄRENDE 12
Förslag till ny timavgift och uppräkningsindex för miljö- och
livsmedelstillsyn.
Kommunfullmäktige fastställde i slutet av november 2011, taxor för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken och den offentliga
livsmedelskontrollen. Grundkonstruktionen i de båda taxorna bygger på
att en timtid multipliceras med en timtaxa. Inför 2012 beräknades
timkostnaden till 830 kr. Timtaxan fastställdes till 800 kr med årlig
höjning utifrån KPI, konsumentprisindex. Nuvarande timtaxa på 806 kr
har gällt sedan 2013, då KPI sedan dess stått still. Som en konsekvens
av detta har också kostnadstäckningsgraden minskat.
Enligt lag måste den offentliga livsmedelskontrollen finansieras till
100 % av taxor. Vid en revision i våras av miljö- och
räddningsnämndens livsmedelskontroll, konstaterade länsstyrelsen och
livsmedelsverket att nämnden inte hade full kostnadstäckning och
kräver att denna avvikelse åtgärdas.
SKL, Sveriges kommuner och landsting, har under 2015 tagit fram nya
underlag till stöd för kommunernas beräkningar av sina timkostnader
inom respektive tillsynsområde. Dessa säkerställer på ett tydligare och
enklare sätt än tidigare, att alla faktiska kostnader kommer med i
beräkningsunderlagen. Timkostnaden baseras på lite olika grunder för
de två tillsynsområdena. Därför erhålls inte samma timkostnad.
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FORTS. ÄRENDE 12
Vid extra offentlig livsmedelskontroll, då avvikelser mot lagstiftningen
måste åtgärdas och följas upp, får inte kostnader för resor och
eventuella provtagningar ingå i timtaxan. Dessa kostnader ska påföras
separat.
SKL föreslår också KPI ersätts av PKV, prisindex för kommunal
verksamhet, för årlig uppräkning av timtaxan. Det är detta prisindex
som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns
kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material
och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. PKV
uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos.
Beslutsunderlag
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd föreslår att Hudiksvall
respektive Nordanstig beslutar att fastställa ny timtaxa från och med
2016 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till 904 kr, för offentlig
livsmedelskontroll till 946 kr, extra offentlig livsmedelskontroll till 827 kr,
samt att timtaxorna därefter ska uppräknas årligen utifrån prisindex för
kommunal verksamhet (PKV) (norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnds protokoll § 83/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Hudiksvall respektive Nordanstig beslutar att fastställa ny timtaxa från
och med 2016 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till 904 kr, för
offentlig livsmedelskontroll till 946 kr, extra offentlig livsmedelskontroll
till 827 kr, samt att timtaxorna därefter ska uppräknas årligen utifrån
prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

ÄRENDE 13
Förslag om ändring i 5 § Förbundsordning för
Samordningsförbund Gävleborg.
Förbundsstyrelsen har i samband med styrelsemöte 2015-09-04
beslutat att föreslå samordningsförbundets medlemmar en ändring i § 5
Förbundsordning för Samordningsförbund Gävleborg.
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FORTS. ÄRENDE 13
Förslaget handlar om att ändra styrelsens representation från
kommunerna från fyra ordinarie ledamöter respektive fyra ersättare till
fem ordinarie ledamöter respektive fem ersättare. För att möjliggöra en
stor delaktighet och förankring i det nystartade förbundet för länets
samtliga kommuner har Ockelbo och Söderhamns kommuner, som
varken har ordinarie ledamot eller ersättare i styrelsen, adjungerat
varsin ledamot till styrelsen. Genom att ändra representationen från
kommunerna till fem ordinarie respektive fem ersättare upphör behovet
av adjungerade ledamöter.
Under förutsättning av beslut hos samtliga av samordningsförbundets
medlemmar i enlighet med förbundsstyrelsens förslag, får kommunerna
sinsemellan komma överens om fördelningen av posterna ordinarie
ledamot respektive ersättare i förbundsstyrelsen.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Nordanstigs kommun godkänner, i enlighet med förbundsstyrelsens
förslag, ändring i § 5 Förbundsordning för Samordningsförbund
Gävleborg avseende utökning av antalet styrelseledamöter från
kommunerna till fem ordinarie respektive fem ersättare.
Ändringen träder i kraft när samtliga medlemmar beslutat enligt
förslaget.

ÄRENDE 14
Risk- och sårbarhetsanalys för 2015-2018.
Norrhälsinglands miljö- och räddningstjänst har lämnat ett förslag till
Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 för Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner.
Stig Eng (C) påtalar en redaktionell ändring: banken i Nordanstigs
kommun heter Swedbank.
Beslutsunderlag
Räddningstjänsten föreslår att Nordanstigs kommun godkänner riskoch sårbarhetsanalysen.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall.
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FORTS. ÄRENDE 14
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Hudiksvalls och
Nordanstigs kommuner med den redaktionella ändringen att
Hudiksvalls Sparbank i Nordanstig ändras till Swedbank.

ÄRENDE 15
Regionala kommunikationsstrategin Samordnad kommunikation
före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs län.
Länsstyrelsen Gävleborg har utarbetat en regional
kommunikationsstrategi, Samordnad kommunikation före, under och
efter samhällsstörningar i Gävleborgs län.
Dokumentet ska antas och undertecknas senast 23 november 2015.
Förslag till beslut
Godkänna den regionala kommunikationsstrategin, Samordnad
kommunikation före, under och efter samhällsstörningar i Gävleborgs
län.
Uppdra till ordföranden Monica Olsson (S) att underteckna
handlingarna.

ÄRENDE 16
VA och vägar i Morängsviken.
Plan och bygg har tidigare informerat om utvecklingen i arbetet med VA
och vägar i LIS-området Morängsviken.
Kostnaderna för VA beräknas till 2,2 mnkr mot budget 1,9 mnkr.
Kostnaderna för vägarbetena beräknas till 1,9 mnkr. Med
samordningseffekter bedöms att hela området skulle kunna förses med
VA och vägar för 2,9 mnkr.
Två upphandlingar har genomförts men justeringar i
förfrågningsunderlaget innebär att upphandlingen behöver göras om.
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FORTS. ÄRENDE 16
Upphandlingen föreslås nu att genomföras på två alternativ.
1. Området byggs u i sin helhet som tidigare förslag. Detta innebär att
kommunen kan försälja de områden som är tänkt för
flerbostadshus och radhus till en exploatör och sälja villatomterna i
egen regi.
2. Området byggs ut i två etapper, vilket innebär att väg och VA
byggs till de tomter som kommunen kan välja att försälja till
privatpersoner och exploatörer. Etapp två innebär att området
byggs ut i sin helhet, denna del innehåller områden som bara är
lämpliga för exploatörer.
Fysisk planerare Ola Tollin och stadsarkitekt Christina Englund föredrar
ärendet.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att återkomma
i ärendet (ledningsutskottets protokoll § 165/2015).
2. Bygg och plan föreslår att kommunstyrelsen upphäver
kommunstyrelsens beslut § 248 2013-11-28, att låta MSV sköta
uppdraget gällande utbyggnad av VA i Morängsviken upphävs,
samt beslutar att väg och VA upphandlas som en totalentreprenad
och att anbud tas in på två olika utbyggnadsalternativ (Ola Tollins
tjänsteutlåtande 2015-10-20).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Upphäva kommunstyrelsens beslut, § 248 2013-11-28, att låta
MittSverige Vatten AB sköta uppdraget gällande utbyggnad av VA i
Morängsviken.
2. Upphandla väg och VA som en totalentreprenad och att anbud tas
in på två olika utbyggnadsalternativ.

ÄRENDE 17
Detaljplan för Varpsand, Sörfjärden.
Bygg och plan har sammanställt en detaljplan för Varpsand i
Sörfjärden.
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för
camping och småhusbebyggelse.
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FORTS. ÄRENDE 17
Planen har varit utställd för samråd och ska nu ställas ut för
granskning.
Planeringsarkitekt Stina Andersson föredrar detaljplanen.
Beslutsunderlag
Bygg och Plan föreslår att ledningsutskottet beslutar ställa ut
planhandlingarna för granskning (Christina Englunds tjänsteutlåtande
2015-10-21).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Ställa ut planhandlingarna för Detaljplan för Varpsand, Sörfjärden för
granskning.

ÄRENDE 18
Vattentoaletter i Varpsand, Sörfjärden.
I Sörfjärden finns en kilometerlång sandstrand som erbjuder utmärkta
möjligheter till bad- och strandliv. Nordanstigs kommun och
Nordanstigs Vatten AB gör tillsammans en satsning för att göra
Sörfjärden mer attraktivt för kommuninnevånare och turister. I denna
Sörfjärdensatsning ingår en förbättrad vatten- och avloppslösning samt
förbättrade parkeringsmöjligheter. I samband med att MittSverige
Vatten AB (MSVAB), på uppdrag av Nordanstigs Vatten AB, bygger ut
en allmän VA-anläggning i Sörfjärden så kommer bolaget uppföra en
teknikbyggnad intill den sydligaste delen av sandstrandsremsan i
Sörfjärden, som kallas Varpsand.
På förslag av VA-projektet kan iordninggjord etableringsyta ca 100 m
väster badstranden i Varpsand med fördel användas som
parkeringsyta för badgäster m.fl. Härigenom minskas den totala
investeringsvolymen för diskuterade offentliga toaletter och parkering.
Teknik och miljöhandläggare Andreas Johansson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att
uppförandet av vattentoaletter och omklädningsutrymmen i södra
Sörfjärden (Varpsand) samordnas med bygget av teknikboden,
som ska lokaliseras inom samma område, inom ramen för den
allmänna VA-anläggningen som ska stå klar i september 2016.
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FORTS. ÄRENDE 18
Vidare föreslår enheten att den fortsatta utvecklingen av
Sörfjärden, som inkluderar uppförandet av fler allmänna
vattentoaletter och omklädningsutrymmen enligt nämnt förslag
ovan, tas upp i en direktivdiskussion i kommunstyrelsen. Målet med
diskussionen är att ett inriktningsbeslut tas över utvecklingen av
Sörfjärden (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2015-04-23).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
uppförandet av tre vattentoaletter och omklädningsutrymmen i
södra Sörfjärden (Varpsand) samordnas med bygget av
teknikboden, som ska lokaliseras inom samma område, inom
ramen för den allmänna VA-anläggningen som ska stå klar i
september 2016. Den fortsatta utvecklingen av Sörfjärden, tas upp
i en direktivdiskussion i kommunstyrelsen. Målet med diskussionen
är att ett inriktningsbeslut tas över utvecklingen av Sörfjärden
(ledningsutskottets protokoll § 76/2015).
3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för att vidare
utreda behovet av antalet toaletter och omklädningsrum
(kommunstyrelsens protokoll § 159/2015).
4. Samhällsbyggnadsenhetens förslag 2015-10-26.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till två toaletter samt att verksamheten får i
uppdrag att presentar förslag på toaletter även vid badplatsen i
Sörfjärden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppföra två offentliga vattentoaletter, en handikappanpassad med
skötbord och en dam/herrtoalett i Varpsand, Sörfjärden som en del
av Sörfjärdensatsningen. Toaletterna som byggs för badgäster,
lokaliseras i en separat del av den teknikbyggnad som MittSverige
Vatten AB ska uppföra vid Varpsand i södra Sörfjärden. MittSverige
Vatten AB står för byggandet av vattentoaletterna i samband med
att företaget bygger teknikbyggnaden.
2. Toalettprojektet finansieras ur investeringsbudgeten för 2015 med
450 000 kronor vilka omfördelas från objekten ”Morängsviken”
(250 000 kr) och ”Exploatering Mellanfjärden/Sörfjärden” (200 000
kr). Den utökade driftsbudgeten, 40 000 kr, inarbetas i budgeten för
2017.
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FORTS. ÄRENDE 18
3. Uppdra till verksamheten att presentar förslag på toaletter även vid
stora badplatsen i Sörfjärden.

ÄRENDE 19
LONA-ansökan för Utvärdering av tätortsnära natur.
Senast 1 december 2015 skall eventuella ansökningar om bidrag för
lokala naturvårdssatsningar (LONA) skickas in till Länsstyrelsen inför
kommande år.
Inom ramen för översiktsplanearbetet finns möjlighet att ansöka om
LONA-bidrag för utvärdering av den tätortsnära naturen i Nordanstigs
kommun.
Kartläggningen av grönstrukturen, och tillhörande skötselplaner,
kommer bli dokument som vägleder kommunens handläggare då de
gör avvägningar mellan olika intressen i samband med ändrad
markanvändning. En kartläggning av tätortsnära naturområden är
dessutom en del av det Översiktsplanearbete som kommunen är ålagd
att genomföra.
Planeringsarkitekt Stina Andersson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar ansöka om
LONA-bidrag för ”Utvärdering av tätortsnära natur”. Medfinansiering
med totalt 150 000 kr sker inom ramen för befintlig projektbudget för
översiktsplanearbetet (Stina Anderssons tjänsteutlåtande 2015-10-21).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppdra till verksamheten att ansöka om LONA-bidrag för
”Utvärdering av tätortsnära natur”.
2. Medfinansiering med totalt 150 000 kr sker inom ramen för befintlig
projektbudget för översiktsplanearbetet.
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ÄRENDE 20
LONA-ansökan för förstudie till fiskevårdsprojekt i
Harmångersåns huvudavrinningsområde.
I februari 2014 antog Kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun en
fiskevårdsplan. I samband med att underlag till denna plan togs fram så
skedde under perioden 2006 till 2013 en kartläggning av kommunens
vattendrag. Totalt inventerades 150 vattendrag, vars sammanlagda
längd uppgick till cirka 742 km. I 134 av vattendragen påträffades totalt
nästan 400 artificiella vandringshinder. Fem av dessa vandringshinder
utgjordes av kraftstationer i Harmångersåns vattensystem. I
fiskevårdsplanen framhålls skapandet av vandringsvägar förbi dessa
fem hinder som bland de mest prioriterade fiskevårdsåtgärderna i
kommunen.
Den 11 juni beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp
bestående av representanter från kommunens olika fiskeområden, en
representant från Naturskyddsföreningen i Nordanstig samt några
politiker och tjänstemän från kommunen. Uppdraget för arbetsgruppen
var att utreda åtgärder för att befrämja fiskens vandring i kommunens
vattendrag. Vid arbetsgruppens tre möten, där det vid något eller några
tillfällen även deltog tjänstemän från Länsstyrelsen samt representanter
från Älvräddarna och LRF Nordanstig, växte insikten fram att
åtgärdandet av vandringshinder i huvudsak borde bedrivas inom två
projekt utifrån två skilda huvudavrinningsområden; Gnarpsåns
respektive Harmångersåns huvudavrinningsområde. Det större av
dessa var Harmångersåns huvudavrinningsområde och undanröjandet
av de vandringshinder som fanns inom detta område framstod som
betydligt mer utmanande än de som fanns inom Gnarpsåns
huvudavrinningsområde.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att avsätta
75 000 kr från kommunstyrelsens förfogandemedel för 2015 och
samtidigt besluta om att dessa medel tillsammans med 100 000 kr,
som finns i 2016 års budget för fiskevård, ska utgöra underlag till
kommunens medfinansieringsintyg till en ansökan om LONA-bidrag.
Ansökan om LONA-bidrag skickas till Länsstyrelsen senast
1 december 2015 (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2015-10-23).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 20
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Avsätta 75 000 kronor från kommunstyrelsens förfogandemedel för
2015 och samtidigt besluta om att dessa medel tillsammans med
100 000 kronor, som finns i 2016 års budget för fiskevård, ska
utgöra underlag till kommunens medfinansieringsintyg till en
ansökan om LONA-bidrag.
2. Ansökan om LONA-bidrag skickas till Länsstyrelsen senast
1 december 2015.

ÄRENDE 21
Ansökan om bidrag till anslutning av VA i Sörfjärdens kapell.
Andelsföreningen Sörfjärdens kapell har ansökt om bidrag till
anslutningsavgiften för vatten och avlopp i Sörfjärden.
Förening bedriver kulturverksamhet för alla åldrar i Sörfjärden, främst
under sommarhalvåret. Lokalen hyrs även ut till varierande aktiviteter.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beviljar bidrag till
anslutningsavgiften för vatten och avlopp med 150 tkr. Finansieringen
föreslås ske inom ramen för kommunstyrelsens förfogandemedel (Mats
Widoffs tjänsteutlåtande 2015-09-10).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja Andelsföreningen Sörfjärdens kapell bidrag till
anslutningsavgiften för vatten och avlopp med 150 tkr.
2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel.
3. Uppdra till verksamheten att planera för en samordning mellan
kapellets toalett och toaletterna för badstranden.

ÄRENDE 22
Information från ledningsutskottets verksamheter.
Tf verksamhetschef David Lindqvist informerar om aktuella ärenden.
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ÄRENDE 23
Uppdrag i budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun.
Fullmäktigemålet barn och unga: För 2015 = under 2015-2018 utveckla
skolmiljöer som ger eleverna goda möjligheter att klara skolans mål
utifrån elevernas förutsättningar.
Standardkostnader 2016 diskuteras.
Ledningsutskottets beslut blev 2015-10-01 § 155 att:
Behålla biblioteksfilialerna.
Ledningsutskottets (LU) förslag till kommunstyrelsen blev 2015-10-08
§ 159: Avslag på utbildningsutskottets förslag på utökning av budget
2016 med 5 mnkr.
LU:s förslag till fullmäktige blev 2015-10-08 § 159 punkt 7:
En strukturell förändring framförallt avseende skola och omsorg
2015-2018 och framöver.
Utbildningsutskottets budgetram för 2016 blir eventuellt ca 143 mnkr
vilket är ca 6 mnkr lägre än för 2015.
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunstyrelsen specificerar och förtydligar vilka strukturella åtgärder
som ska göras samt delegerar till utbildningsutskottet vad som ska
utredas, för att utbildningsutskottet ska kunna komma ner i budgetram.

ÄRENDE 24
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Eva Fors informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 25
Ny organisation för handläggning av färdtjänst.
I samband med översyn av verksamheterna har det utretts om hur
myndighetsutövning av färdtjänst och riksfärdtjänst ska kunna
organiseras.
Idag handläggs frågorna av biståndsbedömare, 50 % tjänst, innan
mars 2015 handlades det av 100 % tjänst.
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FORTS. ÄRENDE 25
Flera kommuner i länet har överlämnat myndighetsutövningen till
Region Gävleborg, X-trafik. X-trafik tillämpar där en befolkningsbaserad
beräkningsmodell för att ta fram kostnaden för kommunen. För
Nordanstigs kommun motsvarar det 167 915 kronor för helår 2015.
Beloppet indexeras årsvis.
Kostnad för överlämnande till X-trafik 167 915 kronor per år är något
lägre jämfört att bedriva verksamheten med kommunens egen
personal, enligt schablonmässig beräkning 250 000 kr för en
halvtidstjänst. Förlusten med ett överlämnande är att närheten till
kunden och personkännedomen blir något lidande, framför allt i ett
övergångsskede. Eftersom det för kommunens del handlar om en
pensionsavgång så kommer detta att inträffa oavsett.
Länet har gemensamma riktlinjer och taxor så utifrån det bör
övergången kunna ske relativt enkelt.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att överlåta uppgifter enligt Lag om färdtjänst
(SFS 1997:736) och Lag om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) till Region
Gävleborg X-trafik från och med 2016-01-01 (Malin Ruthströms
tjänsteutlåtande 2015-10-09)
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Överlåta uppgifter enligt Lag om färdtjänst (SFS 1997:736) och Lag om
riksfärdtjänst (SFS 1997:735) till Region Gävleborg X-trafik från och
med 2016-02-01.

ÄRENDE 26
Förstärkt barnperspektiv i ekonomiskt bistånd 2015.
Socialtjänsten har i uppgift att ge stöd för självförsörjning. Ur ett
barnperspektiv är det särskilt viktigt att föräldrar med minderåriga barn
får stöd för att komma in på arbetsmarknaden. Ekonomisk utsatthet
kan bland annat påverka barns skolresultat, hälsa och trygghet.
Under 2015 har hittills kommunens kostnader för det ekonomiska
biståndet minskat jämfört med tidigare år. Arbetsmarknadsläget,
kommunala satsningar och andra faktorer påverkar resultatet. Det är
ändå i alla lägen viktigt att hantera frågan om barnens situation i
ekonomiskt utsatta familjer.
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FORTS. ÄRENDE 26
Under jullovet är många barn hemma från barnomsorg och skola vilket
medför ökade kostnader för hushållet. Julen i sig ställer ökade krav på
hushållets utgifter för mat och julklappar vilket kan vara nog så
påfrestande även för familjer med mer genomsnittliga inkomster.
Under fjolåret togs beslut om att bevilja extra bistånd till barnfamiljer
under en månad vid julen.
Förslag till beslut till kommunstyrelsen:
Hushåll som är berättigade till kompletterande ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 3 § SoL och har barn under 18 år beviljas 178 kr/barn för
att förstärka hushållets ekonomi och barnets situation under en (1)
biståndsmånad julen 2015. Om barnet bor i hushållet varannan vecka
beviljas 89 kr. Biståndet beviljas enligt 4 kap 2 § SoL.
Myndighetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Hushåll som är berättigade till kompletterande ekonomiskt bistånd
enligt 4 kap 3 § SoL och har barn under 18 år beviljas 178 kr/barn för
att förstärka hushållets ekonomi och barnets situation under en (1)
biståndsmånad julen 2015. Om barnet bor i hushållet varannan vecka
beviljas 89 kr. Biståndet beviljas enligt 4 kap 2 § SoL.

ÄRENDE 27
Stödboende för ensamkommande asylsökande barn.
Ensamkommande asylsökande barn är barn som står utan
vårdnadshavare vid ankomst i Sverige. Dessa Barn Utan
Vårdnadshavare (BUV) har hittills kunnat anvisas placering för
omvårdnad i två olika alternativ.



Kommunens egna Hem för vård eller boende (HVB)
Familjehem

Regeringen föreslår i en proposition, Prop. 216/16:43, att en ny
placeringsform, stödboende, införs för barn och unga i åldern 16-20 år.
Placeringsformen passar flickor och pojkar som behöver ett
självständigt boende med individanpassat stöd och ensamkommande
barn är en av målgrupperna.
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FORTS. ÄRENDE 27
I propositionen lämnas även förslag i syfte att utveckla
familjehemsvården. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari
2016. Stödboende blir ett komplement till de befintliga
placeringsformerna HVB- och familjehem. Placeringsformen vänder sig
till barn och unga i åldern 16-20 år med bristande familjestöd och som
bedöms kunna bo i eget boende med anpassat stöd utan särskilt vårdeller behandlingsbehov. I ett stödboende kan barn och unga, under
trygga former, träna på att bo i ett eget boende och bli förberedda inför
ett självständigt boende och vuxenliv.
AME och EK ser positivt på möjligheterna att starta upp en sådan form
stödboende. Denna nya boendeform kommer att vara en hjälp i
verksamhetens arbete för att möta upp det ökande behovet av nya
boendeplatser för ensamkommande asylsökande barn i Nordanstigs
Kommun.
Genom AMA, EK och andra engagerade personer inom förvaltningen
pågår det ständigt en inventering av tillgängliga boenden i Nordanstigs
kommun. Både lägenheter och andra boendeformer.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Införa boendeformen stödboende 2016-01-01 och ersätta
verksamheten Mobila Teamet (18+) för målgruppen ensamkommande
barn, Barn Utan Vårdnadshavare 16- 20 år som alternativ
placeringsform.
Uppdra till arbetsmarknad och Integrationsverksamheten (AME) att
tillsammans med Ensamkommandeenheten (EKB) påbörja nödvändiga
förberedelser för att snarast utveckla stödboendeformen ytterligare för
ensamkommande barn i Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 28
Nya boendeplatser för ensamkommande barn 2016.
Det råder en kraftig ökning av ensamkommande barn men brist på
överenskomna asylplatser.
Under året och framförallt de sista två månaderna har det skett en
kraftig ökning av antalet ensamkommande barn som sökte asyl i
Sverige jämfört med månaden innan. Ökningen består av unga
personer från Afrikas horn, mellan östern och framför allt Afghanistan.
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FORTS. ÄRENDE 28
Den snabba ökningen av ensamkommande barn har medfört en akut
brist på överenskomna anvisningsbara asylplatser i landets kommuner.
Följden har blivit att Migrationsverket i början av juni meddelade
kommunerna att utvidgade anvisningar enligt steg 3 skulle aktualiseras.
I mitten av juli informerades kommunerna om att utvidgade anvisningar
enligt steg 4 kommer att påbörjas. Strax under 1 000 barn anvisades
enligt steg 3, innan den första steg 4-anvisningen gjordes i juli. Nu är
steg 4 anvisning mer en regel än undantag.
Prognosen för 2015 gällande ensamkommande barn var 9 600 – 13
000, med ett planeringsantagande på 12 000. För 2016 var prognosen
tidigare under året 8 800 – 13 000.
Prognosen för 2016 är nu fastställd till 40 000 platser.
Prognosen bryts ner till länstal och sedan fördelningstal per kommun
som i sin tur styr hur anvisningar hanteras.
Gävleborgs länstal var för 2015 131 barn, baserat på prognosen som
angav behov av 4850 asylplatser. Att jämföra nu med 1 183 barn för
2016 baserat på gällande prognos. En ökning med 9 gånger alltså,
kommunala fördelningstalen kommer i morgon onsdag 11 november.
Nordanstigs kommuntal är nu 7 platser och rent matematiskt skulle det
bli ca 63 platser.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Omgående söka lösningar för att hitta boendeplatser motsvarande det
behov som enligt lag föreligger och anges i de givna fördelningstalen
för Nordanstigs kommun.
Uppdra till socialchef att skriva nytt avtal med Länsstyrelsen anpassat
till utökningen i takt med att verksamheten förändras.

ÄRENDE 29
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande icke
verkställda beslut för kvartal 3/2015:
SoL ÄO, äldreomsorg.
SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning.
SoL IFO, individ- och familjeomsorg.
LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning.
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FORTS. ÄRENDE 29
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum och finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter
verkställts inom tre månader från datum för avbrottet?
Svar: Ja och avseende beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum:
Åtta ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg
Två ärenden gälande SoL OF, omsorg om personer med
funktionsnedsättning.
Omsorgsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 3/2015 till Inspektionen för vård och omsorg
gällande icke verkställda beslut.

ÄRENDE 30
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande icke
verkställda beslut för kvartal 3/2015:
SoL IFO, individ- och familjeomsorg.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum och finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter
verkställts inom tre månader från datum för avbrottet?
Svar: Ja =
Fem beslut om kontaktfamilj barn och unga, varav ett avslutats utan att
verkställas och ett är ett nytt ärende.
Fyra beslut om kontaktperson barn och unga, varav ett avslutats utan
att verkställas och ett är ett nytt ärende.
Myndighetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 3/2015 till Inspektionen för vård och omsorg
gällande icke verkställda beslut SoL IFO.
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ÄRENDE 31
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Malin Ruthström och socialchef David Lindqvist
informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 32
Firmatecknare för Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för Nordanstigs kommun.
Beslutet ska gälla från 30 november 2015 och ersätter tidigare beslut.

ÄRENDE 33
Avsägelse från politiskt uppdrag i ledningsutskottet.
Sven-Olof Nordh (SD) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i
kommunstyrelsens ledningsutskott.
Kommunstyrelsen har att godkänna Sven-Olof Nordhs avsägelse samt
välja ny ledamot i ledningsutskottet för återstoden av mandatperioden
2015-2018.

ÄRENDE 34
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Teknisk handläggare Helena Malmkvist:
Delegationsbeslut Bostadsanpassningsbidrag juni-oktober 2015.
Ordförandebeslut Monica Olsson (S):
Medfinansieringsintyg för offentlig medfinansiering av projekt
delfinansierat med Regionala projektmedel från Region Gävleborg,
samverkansbryggan Hälsingegårdar.
Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för oktober 2015.
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FORTS. ÄRENDE 34
Ledningsutskottets protokoll §§ 181-208/2015.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 63-72/2015.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 62-74/2015.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 152-225/2015.
Delegeringslista individ- och familjeomsorgen för
augusti-september 2015.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 35
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: 2015-10-29.
MittSverige Vatten AB: 2015-09-24.
Nordanstig Vatten AB: 2015-09-25.
Hälsingerådet: 2015-10-07.
Inköp Gävleborg: Delårsbokslut 2015.
Överförmyndarnämnden Mitt: Delårsbokslut 2015.
Ung Företagsverksamhet Gävleborg 2015-2016.
Sveriges kommuner och landsting: Dramatiskt läge för kommuner och
landsting.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

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

