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§ 144
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande förändringar
och anmälan av extra ärenden:
Extra ärenden
Sven-Åke Eriksson (C): Priser på måltidsabonnemang inom särskilt
boende.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.
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§ 145

Dnr 106/2012

Omprövning av beslut, kommunalisering av hemsjukvården.
Fullmäktige beslutade i § 25/2012 att överta ansvaret för
hemsjukvården på primärvårdsnivå för personer över 18 år från och
med 2013. Beslutet förutsätter att alla kommuner i Gävleborgs län
beslutar lika.
Utöver den, bland länets kommuner gemensamma beslutsformulering,
har fullmäktige i Nordanstigs kommun beslutat om ytterligare två
punkter gällande en mellankommunal utjämningsmodell och en
överenskommelse om att ett specifikt avtal om sjukvårdsinsatser i
hemmet ska kvarstå inom landstingets ansvarsområde. Dessa två
punkter har upphävts vid fullmäktiges sammanträde 2012-05-28.
Centerns och moderaternas ledamöter i kommunstyrelsen har begärt
ett extra kommunstyrelsesammanträde för att ompröva frågan om
övertagande av hemsjukvården från landstinget.
Stig Eng (C) föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar att från 1 januari 2013 tar kommunerna över
landstingets hemsjukvårdsansvar på primärvårdsnivå för personer
över 18 år. Nivån på skatteväxlingen är 22 öre. Ansöka om ändring
i förordningen om kommunalekonomisk utjämning med anledning
av förändrat huvudmannaskap för hemsjukvården i Gävleborgs län
från och med 1 januari 2013. Inrätta en partsgemensam grupp för
hantering av gränsdragningsfrågor. En politisk styrgrupp för
sammanhållen hemsjukvård i Gävleborg följer genomförandet av
reformen under två år. Styrgruppen svarar för att uppföljning och
utvärdering av reformen sker senast 2015-06-30. Styrgruppens
sammankallande ansvarar för att så sker. Uppföljning och
utvärdering sker utifrån två perspektiv; patientens och
organisationernas upplevelser. Beslutet gäller under förutsättning
att den utsedda politiska styrgruppen har redovisat en
mellankommunal utjämningsmodell för kostnadskrävande
patienter. När det gäller Nordanstigs kommun begär vi om en
skriftlig överenskommelse mellan landstinget Gävleborg och
Nordanstigs kommun där gällande avtal, Dnr XL 184/04 avseende
hälso- och sjukvårdsinsatser i hemmet upprättat 2004-04-14
kvarstår inom landstingets ansvarsområde. Detta avtal ingår inte i
övertagandet av hemsjukvården. (Fullmäktiges protokoll
§ 25/2012).
2. Arbetsutskottets protokoll § 69/2012.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 101/2012.
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4. Fullmäktige beslutar upphäva följande punkter i fullmäktiges
§ 25/2012: Beslutet gäller under förutsättning att den utsedda
politiska styrgruppen har redovisat en mellankommunal
utjämningsmodell för kostnadskrävande patienter. När det gäller
Nordanstigs kommun begär vi om en skriftlig överenskommelse
mellan landstinget Gävleborg och Nordanstigs kommun där
gällande avtal, Dnr XL 184/04 avseende hälso- och
sjukvårdsinsatser i hemmet upprättat 2004-04-14 kvarstår inom
landstingets ansvarsområde. Detta avtal ingår inte i övertagandet
av hemsjukvården (fullmäktiges protokoll § 46/2012).
5. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige beslutar
flytta fram övertagandet av hemsjukvården tills både
gränsdragningarna och mellankommunala utjämningen är
klarlagda (omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 74/2012).
Yrkande
Åke Bertils (S) yrkar bifall till omsorgs- och lärandenämndens förslag.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att de två punkter, som tidigare beslutats
och upphävts i fullmäktige, om en mellankommunal utjämningsmodell
och en överenskommelse om att ett specifikt avtal om
sjukvårdsinsatser i hemmet ska kvarstå inom landstingets
ansvarsområde, åter ska gälla.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Flytta fram övertagandet av hemsjukvården tills både
gränsdragningarna och mellankommunala utjämningen är
klarlagda.
2. Återföra följande punkter till fullmäktiges beslut om hemsjukvården:


Justerandes signatur

Beslutet gäller under förutsättning att den utsedda politiska
styrgruppen har redovisat en mellankommunal
utjämningsmodell för kostnadskrävande patienter.
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Nordanstigs kommun begär en skriftlig överenskommelse
mellan landstinget Gävleborg och Nordanstigs kommun där
gällande avtal, Dnr XL 184/04 avseende hälso- och
sjukvårdsinsatser i hemmet upprättat 2004-04-14 kvarstår inom
landstingets ansvarsområde. Detta avtal ingår inte i
övertagandet av hemsjukvården.

Enhälligt beslut
Beslutets punkt 1 fattades enhälligt.
Reservation
Monica Olsson (S) reserverar sig mot beslutets punkt 2.
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Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (10)
2012-06-14

§ 146
Fördelning investeringsbudget 2012, renoveringar Bergsjö
centralskola.
Samhällsbyggnadskontoret har ansökt om investeringsmedel med
700 tkr för standardhöjningar vid Bergsjö centralskola.
Invändigt handlar det om ytskikt i korridorer, trappor, samlingsrum
utanför klassrummen, toaletter mm.
Utvändigt är det i första hand innergården (med statyn) som är behov
av ny markbeläggning, planteringar och utformning av trevliga
vistelseytor för eleverna.
Kommunstyrelsen beslutade vid sammanträdet 2012-06-07 att avslå
förvaltningens begäran om investeringsmedel för renoveringar i
Bergsjö centralskola.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet.
Kommunchef Tommy Staaf föreslår att förvaltningen får i uppdrag att
utarbeta en kostnadsberäkning för arbetet om högsta 700 tkr som
presenteras för kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 700 tkr anvisade för
standardhöjning av Bergsjö skola i investeringsbudget för 2012
avsätts för åtgärderna enligt tjänsteutlåtande (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2012-05-30).
2. Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar tilldela
samhällsbyggnadskontoret del av 2012 års investeringsutrymme
med 700 tkr (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2012-05-14).
3. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att 700 tkr anvisade för
standardhöjning av Bergsjö skola i investeringsbudget för 2012,
avsätts för åtgärderna (Christina Englunds tjänsteutlåtande
2012-05-30).
4. Kommunstyrelsen beslutar avslå begäran om tilldelning ur
investeringsbudget 2012 för standardhöjningar av Bergsjö
centralskola (kommunstyrelsens beslut § 135/2012).
Yrkande
Åke Bertils (S) yrkar bifall till kommunchefens förslag.
Håkan Larsson (M) yrkar att förvaltningen beviljas 200 tkr för åtgärder i
den yttre skolmiljön.
Stig Eng (C) yrkar att de 200 tkr beviljas ur investeringsbudget för
2012.
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils, Håkan Larssons och
Stig Engs yrkanden och finner dem antagna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till förvaltningen att utarbeta en kostnadsberäkning för
arbetet, som ej får överstiga 700 tkr, som ska presenteras för
kommunstyrelsen.
2. Bevilja 200 tkr för åtgärder i den yttre skolmiljön.
3. Medlen finansieras ur investeringsbudget för 2012.
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§ 147

Dnr 151/2012

Redovisning av kostnader för anpassning av Alvägen 14 till
förskoleverksamhet.
Kommunstyrelsen beslutade i § 103/2012-05-10 att bevilja
samhällsbyggnadskontoret 2,1 mkr ur investeringsbudget för 2012 för
förskolelokaler i fastigheten Alvägen 14 i Bergsjö genom omfördelning
av del av 2012 års investeringsutrymme.
Kommunstyrelsen uppdrog till förvaltningen att återkomma till
kommunstyrelsen med en rapport om ärendets kostnader.
Handläggare Thord Wannberg presenterar en redovisning av nedlagda
kostnader på Alvägen 14 i Bergsjö för att anpassa lokalerna för
förskoleverksamhet. Viss del av anpassningen kvarstår.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen.
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§ 148
Taxa för måltidsabonnemang inom särskilt boende mfl.
Omsorgs- och lärandenämnden har utarbetat ett förslag till justerad
taxa för måltidsabonnemang inom särskilt boende samt till personer
med biståndsbedömd matdistribution.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige höjer avgiften
för matabonnemanget med 20 kr/dygn till 110 kr/dag, total kostnad
3 300 kr/månad. Höja priset på matlådan med dryck till 50 kr, med
möjlighet att avstå drycken som kostar 4 kronor. Ändringen gäller från
och med 2012-10-01 (omsorgs- och lärandenämndens protokoll
§ 73/2012).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall till nämndens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Höja avgiften för måltidsabonnemang med 20 kronor/dygn till
110 kronor/dag, total kostnad 3 300 kronor/månad.
2. Höja priset på matlåda med dryck till 50 kronor, med möjlighet att
avstå dryck som kostar 4 kronor.
3. Ändringen gäller från och med 1 oktober 2012.
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