NORDANSTIGS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

Sida

2017-06-13

1 (44)

Plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö.
Tisdag 13 juni 2017 kl. 09:00-16:15.

Beslutande

Se närvarolista.

Övriga deltagande

Eva Engström
Fredrik Pahlberg
Malin Ruthström
Kristina Berglund
Teres Burström
Björn Hylenius
Britt Sjöberg (S)
Mikael Lindberg
Helene Ersson

Sekreterare
Kommunchef
Verksamhetschef
Socialchef
Nämndsekreterare
Enhetschef
Kf 2:e vice ordförande
KPMG
KPMG

Utses att justera

Håkan Larsson (M)

Justeringens
plats och tid

Kommunkontoret i Bergsjö 2017-06-27.

§ 130
§ 155

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

123 - 156

Eva Engström

Ordförande
Monica Olsson

Justerande
Håkan Larsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum

2017-06-13

Anslaget sätts upp

2017-06-27

Förvaringsplats för protokollet

Kommunkontoret i Bergsjö.

Underskrift

Eva Engström

Anslaget tas ner

2017-07-19

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (44)
2017-06-13

§ 123

Dnr 2017-037

Ordföranden informerar.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) informerar om
följande aktuella ärenden:


Busskorten till ungdomar är klart och kommer att gälla från 1
augusti 2017 för ungdomar i årskurs 7-9 och de som går i
gymnasiet.



Förebygg Gävleborg bl.a. om nätdroger.



Kommunerna i Sundsvallsregionen går ihop om ett gemensamt
yttrande om nya E4.



Hälsingerådet planerar för en Work-Shop i september 2017 för att
diskutera Inköp Gävleborg.



Det aktuella läget för domännamnet halsingland.se



Länsstyrelsens besök 12 juni 2017 för uppföljning av kommunens
krisberedskap, risk- och sårbarhetsanalyser och övriga
styrdokument.

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna rapporten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 124

Dnr 2017-039

Information från ledningsutskottets verksamheter.
Ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella ärenden:


Bergsjö IF arbetar för finansiering av konstgräsplanen i Bergsjö.



Gällsta IK kommer att byta taket på ishallen och önskar hjälp med
borgen för att kunna komma igång med arbetet.



Gränsdragningsprojekt för digitala kartor med prioritering av
Ostkustbanan.



Va-projektet i Sörfjärden är i princip klart. Kommer att slutredovisas
i september 2017.



Den tillfälliga busslinjen under sommaren Gnarp-Jättendal-kusten,
kommer att köras av Brobergs buss.



Byggnadsnämnden meddelar att de inte har tillräckligt med
personal för att klara tillsynen enligt bygglovshanteringen.



Översiktsplanen – en seminariedag kommer att genomföras för
genomgång av det pågående arbetet.



Ett Leader-projekt planeras för utveckling av anläggningen Hassela
Ski Resort.



Kommunala badplatsen Lia-badet i Vattrång.



Beslutet att bygga carportar för bilpoolens bilar kommer att
avvaktas.



En gemensam projektmodell planeras för Hälsingeutbildning
ekonomisk förening.



Anpassningen för att tillgänglighetsanpassa Bergsjö skola.



Den nya slamavvattningsbilen är igång med gott resultat.



Kartering av kustnoder, även för vissa sjöar.

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna rapporten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 125
Besök av Trafikverket.
Trafikverket besöker kommunstyrelsen för information om alternativa
dragningar av den nya E4:an. Deltar gör Kerstin Holmgren och Ingela
Månsson från Trafikverket och Thomas Lenströmer och Michael
Karlsson från Ramböll.
Trafikverket informerar om det pågående projektet att bygga ny E4
genom kommunen. Det finns fyra olika alternativ för dragningen av den
nya E4:an genom Harmånger och två olika dragningar genom Gnarp.
Tidsplan och samrådsprocess:
2017, oktober, Trafikverkets ställningstagande om val av lokalisering.
2018, hösten, Samråd på respektive ort/vägplan.
2019, sommar, Granskning av vägplan.
2020, hösten, Fastställelsebeslut.
2022 möjlig byggstart.
2025 Invigning.
Kommunen har möjlighet att yttra sig över de olika alternativen till
dragningar, senast 6 september 2017.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 126

Dnr 2017-040

Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Ordförande Erik Eriksson Neu (S) informerar om följande aktuella
ärenden:


Grundskolefoldern.



Träff med Skolverket.



Remiss över Plusgymnasiet i Sundsvall.



Sammanträdesetik.



Kvalitetsarbetet Bästa skolan, Skolverket kommer på besök i
september 2017.

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna rapporten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (44)
2017-06-13

§ 127

Dnr 2017-042

Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om följande aktuella
ärenden:
Redogör för planeringen i verksamheten inför sommar- och
semesterperioden.
Avvaktar beslut om plan för verksamheten SÄBO, Särskilt boende i
kommunen.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna rapporten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 128

Dnr 2017-087

Ekonomirapport.
Enhetschef Björn Hylenius presenterar en ekonomirapport per maj
2017 för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som
helhet.
Verksamheterna visar i prognosen på helår följande avvikelser:
Stab

0

Samhällsutv. och kommunikation

0

Teknik och hållbarhet

-1 000 tkr

Utbildning

-3 295 tkr

Vård och omsorg

-10 720 tkr

Social omsorg

-11 450 tkr

Sammanfattningsvis visar verksamheterna en prognos på helår på ett
underskott med 26 465 tkr. Sammantaget med avvikelser i övrigt är
prognosen för årets resultat -13 010 tkr.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att verksamheterna får i uppdrag att fortsätta arbete
med att anpassa verksamheterna för att få en budget i balans.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till verksamheterna att fortsätta arbete med att anpassa
verksamheternas kostnader för att få en budget i balans.
2. I övrigt godkänna rapporten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 129

Dnr 2017-087

Uppföljning av uppdrag för en budget i balans.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt förra sammanträde att uppdra till
kommunchef Fredrik Pahlberg att till nästa sammanträde presentera
beslutsförslag med ekonomiska effekter som kommunstyrelsen kan ta
ställning till för att få budget 2017 i balans.
Kommunchef Fredrik Pahlberg lämnar följande rapport om arbetet:
Vård och omsorg – stänga E-huset på Hagängsgården ger 1 mnkr.
Besparingar inom bemanningen ger 1,2 mnkr.
Stimulansbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen ger
2,5 mnkr.
Hemtjänsten 250 tkr.
Social omsorg
Ingen nattvak på Ängbo ger 100 tkr.
Stimulansbidrag för ökad bemanning inom IFO ger 400 tkr.
Skolan
Ingen justeringspott för förskola, grundskola och fritidshem samt
begränsa möjligheten till extra stöd för barn i behov, ger 3,2 mnkr.
Totalt ger det en besparing på 8,6 mnkr.
Yrkanden
Tor Tolander (M) yrkar att utskotten får i uppdrag att lämna förslag på
möjligheter till åtgärder för att sänka verksamhetens kostnader.
Åke Bertils (S) yrkar avslag på Tor Tolanders yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders och Åke Bertils
yrkanden och finner Åke Bertils avslagsyrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen antar följande
propositionsordning:
Den som stöder Åke Bertils avslagsyrkande röstar Ja.
Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med fem Ja-röster för Åke Bertils avslagsyrkande mot åtta Nej-röster
för Tor Tolanders yrkande antar kommunstyrelsen Tor Tolanders
yrkande.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till utskotten att lämna förslag på möjligheter till åtgärder för att
sänka verksamhetens kostnader.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 130

Dnr 2017-245

Revisionsrapport: Granskning av risk- och konsekvensanalyser
inför väsentliga beslut.
Revisionen har genomfört en granskning av risk- och
konsekvensanalyser inför väsentliga beslut.
Mikael Lindberg från KPMG besöker kommunstyrelsen och föredrar
rapporten.
Kommunstyrelsen har att lämna svar på granskningen senast 20 juni
2017.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) föreslår att
kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande över
granskningsrapporten (Monica Olssons yttrande 2017-05-04).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till
yttrande över revisonens rapport Granskning av risk och
konsekvensanalyser inför väsentliga beslut (ledningsutskottets
protokoll § 89/2017).
Kommunstyrelsens beslut
Anta förslag till yttrande över revisionens rapport Granskning av risk
och konsekvensanalyser inför väsentliga beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 131

Dnr 2017-215

Årsredovisning 2016 Inköp Gävleborg.
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har lämnat in sin årsredovisning
för verksamhetsåret 2016.
För 2016 redovisar Inköp Gävleborg ett positivt ekonomiskt resultat om
3 581 tkr vilket är 2 836 tkr bättre än budgeterad nivå. Detta överskott
är kopplat till tre faktorer:
Återtagande enligt fastställd återtagandeplan.
Ett positivt förhandlingsresultat med KPA.
Ett särskilt verksamhetsbidrag för att hantera KPA skulden.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning 2016 för Inköp Gävleborg (ledningsutskottets protokoll
§ 82/2017).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2016 för Inköp Gävleborg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Dnr 2017-236

Årsredovisning 2016 Hälsinglands utbildningsförbund.
Hälsinglands utbildningsförbund har lämnat in sin årsredovisning för
verksamhetsåret 2016.
För 2016 redovisar Hälsinglands utbildningsförbund ett positivt resultat
om 6 253 tkr som förstärker det egna kapitalet med mer än vad
inflationen varit under 2016. I bokslut 2015 fastställdes förbundets
resultat till 7 067 tkr och inflationen var 1,7
% för 2016, så för att målet ska vara nått 2016 måste resultatet vara
minst 120 tkr.
Elevantalet i förbundets skolor har överträffat målbildens prognos i alla
gymnasieskolor. Till största delen beror elevökningen på ett ökat antal
asylsökande men alla gymnasieskolor har även högre antal elever från
andra kommuner än prognosen. Sammanlagt har förbundet haft
ca 1 475 elever i snitt under 2016 att jämföra med 1 325 elever i
målbilden för 2016 vilket är 150 elever fler. Motsvarande siffra för
december jämfört med målbildsprognosen för hösten är 180 elever.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning 2016 för Hälsinglands utbildningsförbund
(ledningsutskottets protokoll § 83/2017).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2016 för Hälsinglands utbildningsförbund.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL12 (44)
2017-06-13

§ 133

Dnr 2017-230

Förslag till Markanvisningspolicy för Nordanstigs kommun.
Verksamheten har utarbetat ett förslag till markanvisningspolicy.
Genomförandet av en detaljplan grundas på en
genomförandebeskrivning. Vanligtvis behöver processen att genomföra
detaljplanen också regleras i olika typer av genomförandeavtal som
exploateringsavtal och markanvisningsavtal, i sammanhanget kan det
också behövas en dagvattenutredning,
När mark ska exploateras är det markägaren och kommunen som är
huvudaktörer i exploateringsprocessen. Kommunens roll är väsentlig
eftersom det är kommunen som genom planläggning avgör hur mark
och vatten ska användas. Ansvaret för alla åtgärder som skall
genomföras regleras mellan kommunen och exploatören i ett
genomförandeavtal. Planbeskrivningen är ett underlag för
plangenomförandet. Planbeskrivningen ska också innehålla information
om kommunen avser ingå exploateringsavtal. Med planbeskrivningen
som underlag kan kommunen och exploatören, om det behövs, teckna
någon form av genomförandeavtal för att styra upp processen för
genomförandet av planen. När kommunen är markägare kallas det
markanvisningsavtal och när någon annan äger marken kallas det
exploateringsavtal.
I lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar definieras
markanvisning som en överenskommelse mellan en kommun och en
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid
och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller
upplåtelse av ett visst av kommunen ägt område för bebyggande.
Kommunen ska anta riktlinjer för markanvisningar för att få genomföra
några markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens
utgångspunkter och mål för överlåtelse eller upplåtelse. De ska också
innehålla handläggningsrutiner och de grundläggande villkoren för
markanvisningar samt principer för markprisersättning.
Eftersom kommunen har en särskild ställning när det gäller
planläggning kan kommunen inte enbart agera som markägare.
Kommunens myndighetsroll medför ett ansvar att exploatören inte ges
större ansvar utöver köpeskillingen.
Val av byggherre kan ske genom direktanvisning, budgivning eller
markanvisningstävling.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
markanvisningspolicy för Nordanstigs kommun (ledningsutskottets
protokoll § 84/2017).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 133
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till markanvisningspolicy för Nordanstigs kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 134

Dnr 2017-244

Omfördelning av investeringsbudget 2017, Byte av kök Bergsjö
skola.
En omfattande vattenskada har upptäckts i hemkunskapssalen på
Bergsjö skola. För att åtgärda vattenskadan behöver golvet bytas ut
och delvis behöver köken i hemkunskapssalen monteras bort.
Då befintliga kök är ca 25 år gamla och tämligen slitna bedöms dessa
behöva bytas inom de närmaste åren och för att samordna arbetet
föreslås de bytas ut i samband med åtgärdandet av vattenskadan.
Arbetet med att åtgärda vattenskadan finansieras inom ramen för
underhållsmedlen.
Skolverksamheten bedömer att utbyte av köken skulle påverka
verksamheten positivt.
Möjligheten att eftersöka medel från Boverket bör undersökas, dock
behöver arbetet genomföras under sommarlovet och beslut i ärendet
önskas snarast. Möjligheten att få ut pengar via försäkring bör också
undersökas.
Projekt 11701 Köks- och städutrustning kommer inte hinna under 2017
förbruka samtliga medel därför föreslås ombudgetering till
kommunstyrelsens ospecificerade investeringar så att dessa medel kan
fördelas på andra projekt.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar avsätta
250 tkr från 2017 års investeringsram för att byta ut köken i
hemkunskapssalen på Bergsjö skola samt att finansieringen sker
genom att om fördela 250 tkr från investeringsprojektet Kost och
Städutrustning (Pahlberg och Widoffs tjänsteutlåtande 2017-0510).
2. Ekonomienheten föreslår att ledningsutskottet beslutar omfördela
250 tkr från projekt 11701 Köks- och städutrusning till
kommunstyrelsens ospecificerade investeringar (Pahlbergs och
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2017-05-10).
3. Ledningsutskottet beslutar omfördela 250 tkr från projekt 11701
Köks- och städutrustning till kommunstyrelsens ospecificerade
investeringar (ledningsutskottets protokoll § 85/2017).
4. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar avsätta
250 000 kr från 2017 års investeringsram för att byta ut köken i
hemkunskapssalen på Bergsjö skola. Finansiering föreslås ske
genom att omfördela 250 000 kr från investeringsprojektet Kost &
städutrustning (ledningsutskottets protokoll § 85/2017).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 134
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Avsätta 250 000 kr från 2017 års investeringsram för att byta ut köken i
hemkunskapssalen på Bergsjö skola.
Finansiering föreslås ske genom att omfördela 250 000 kr från
kommunstyrelsens ospecificerade investeringsmedel.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 135

Dnr 2017-252

Omfördelning av investeringsbudget 2017, Fiber till Stocka och
Morängsviken.
Kommunen har under flera år mottagit kritik för att fiberutbyggnaden till
medborgarna inte gått tillräckligt snabbt. Irritationen har förstärkts av att
transportfiber många gånger funnits vid tomtgränsen.
För att maximera resurserna och snabbt ge så många
kommuninvånare som möjligt tillgång till fiber gjordes en
gränsdragningsöverenskommelse. Innebörden var att kommunen
skulle bygga ut i de områden där stadsnätet redan hade fiber i marken.
Övriga områden skulle delas upp mellan intressenterna.
Telia har via sitt bolag Zitius nu lämnat överenskommelsen om att bara
bygga i vissa områden. Agerandet riskerar därmed många
kommuninvånares möjligheter att snabbt få bredband via fiber.
Att dra fiber utan att ansluta de fastigheter som passeras på väg från
anslutningspunkten till kommunens exploateringsområde i
Morängsviken, skulle kunna skapa berättigad kritik. Kommunens
trovärdighet kring ambitionen att tillhandahålla fiber till
kommuninvånarna, och det nationella målet att 95 procent av alla
hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år
2020 och att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att
använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.
Sveriges befolknings tillgång till fiber senast 2020 skulle också kunna
påverkas negativt.
Telia har via sitt bolag Zitius svarat Fiberstaden AB att man har för
avsikt att göra anslutningen runt Stocka och Morängsviken under 2017.
Telia lämnar alltså inget löfte eller garanti för att man verkligen kommer
att ansluta området.
Efter att Telia och Zitius lämnat kommunöverenskommelsen säljer man
nu in sitt bredband över hela kommunen. Det har gjort att ingen av
exploatörerna är berättigade till bidrag för fiberutbyggnad i bland annat
Hassela. Förutom att ansluta så många som möjligt till fibernätet
syftade uppdelningen i kommunöverenskommelsen till att säkerställa
att aktörerna hade rätt till bland annat statliga bidrag för den nya
infrastrukturen.
Den nya situationen gör det också önskvärt att kommunen förnyar sin
strategi för hur fibernätet ska kunna nå ut i hela kommunen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 135

Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar omfördela 1,3 mnkr
inom investeringsramen för bredband för utbyggnad av fibernätet i
Stocka och Morängsviken enligt finansieringsalternativ 1 i
finansieringspolicy för fiberinvesteringar i Nordanstigs kommun.
Beslutet rör upp till 94 fastigheter varav 7 företag (Fredrik
Pahlbergs tjänsteutlåtande 2017-05-19).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
omfördela 1 300 000 kronor inom investeringsramen för bredband
för utbyggnad av fibernätet i Stocka och Morängsviken enligt
finansieringsalternativ 1 i finansieringspolicy för fiberinvesteringar i
Nordanstigs kommun. Beslutet rör upp till 94 fastigheter varav
7 företag (ledningsutskottets protokoll § 95/2017).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Att omfördela 1 300 000 kronor inom investeringsramen för bredband
för utbyggnad av fibernätet i Stocka och Morängsviken enligt
finansieringsalternativ 1 i finansieringspolicy för fiberinvesteringar i
Nordanstigs kommun. Beslutet rör upp till 94 fastigheter varav
7 företag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 136

Dnr 2017-253

Ombudgetering mellan verksamheterna.
Medel behöver flyttas om i 2017 års driftbudget.
Efter budgetarbetet fattades beslut rörande turism. Med anledning av
detta behöver medel flyttas till turismkontot.
Bostäder för ensamkommande, Albo och Hasselbacken, avvecklas.
Hyreskostnaderna läggs till fastighetskontot.
En tjänst flyttas från individ- och familjeomsorgen till vård och omsorg.
Hälften av tjänsten går till administration handikappomsorg och hälften
läggs till administration äldreomsorg.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att kommunstyrelsens beslutar flytta 191 tkr från
Albo till kombinerade förvaltningsfastigheter. Flytta 584 tkr från
Hasselbacken till hyrda lokaler. Flytta 1 515 tkr till turism från
migrationsenheten med 795 tkr och från justeringskontot med 720
tkr. Flytta 455 tkr från social omsorg till vård och omsorg (Fredrik
Pahlbergs tjänsteutlåtande 2017-05-19).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar flytta 191
tkr från Albo till kombinerade förvaltningsfastigheter. Flytta 584 tkr
från Hasselbacken till hyrda lokaler. Flytta 1 515 tkr till turism från
migrationsenheten med 795 tkr och från justeringskontot med 720
tkr. Flytta 455 tkr från social omsorg till vård och omsorg
(ledningsutskottets protokoll § 98/2017).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Flytta 191 tkr från Albo till kombinerade förvaltningsfastigheter.
2. Flytta 584 tkr från Hasselbacken till hyrda lokaler.
3. Flytta 1 515 tkr till turism från migrationsenheten med 795 tkr och
från justeringskontot med 720 tkr.
4. Flytta 455 tkr från social omsorg till vård och omsorg.
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§ 137

Dnr 2017-213

Revidering av Drogpolitiskt handlingsprogram för Nordanstigs
kommun.
På uppdrag av BRÅ- och folkhälsorådet har kommunens
folkhälsosamordnare och drogsamordnare reviderat det drogpolitiska
handlingsprogrammet för Nordanstigs kommun 2016-2021 och föreslår
Ledningsutskottet att anta planen.
2014-12-11 §314 antogs i KS det drogpolitiska handlingsprogrammet
för 2011-2015 i Nordanstigs kommun. Den samlade nationella strategin
för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2021
bygger vidare på den tidigare strategin för åren 2011–2015 genom att
ta tillvara de erfarenheter och den kunskap som kommit fram under
den perioden. För att främja långsiktighet och kontinuitet anser
regeringen att det övergripande målet för alkohol-, narkotika- dopningsoch tobakspolitiken ska vara detsamma som tidigare.
Beslutsunderlag
1. Kvalitet- och utveckling föreslår att ledningsutskottet antar det
reviderade drogpolitiska handlingsprogrammet för Nordanstigs
kommun 2016-2021 (Hylenius och Hübenettes tjänsteutlåtande
2017-04-11).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta det
reviderade drogpolitiska handlingsprogrammet för Nordanstigs
kommun 2016-2021 (ledningsutskottets protokoll § 86/2017).
Yrkande
Monica Olsson (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Anta det reviderade drogpolitiska handlingsprogrammet för Nordanstigs
kommun 2016-2021.
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§ 138

Dnr 2017-216

Tobaksförebyggande arbete för ungdomar
TobaksFRI duo-metoden startade upp i Nordanstigs kommun 2012
tillsammans Regionens TUPP 10 (Tobaksuppdraget) . Vi har lokalt en
arbetsgrupp bestående av skolsköterskan på Bergsjö skola, folkhälsooch ungdomssamordnare och årligen nya aktiva ungdomar.
Tidigare år har detta finansierats av folkhälsosamordnarens medel
utifrån avtal med Regionen men detta upphörde sista december 2016.
Antalet ungdomar i åk 6-9, 2017 är 397 st. om man slår ut det per
ungdom så blir det 38 kr/ungdom.
Folkhälso- och ungdomssamordnaren har i samverkan med chefen för
elevhälsan, skolsköterskan på Bergsjö skola och högstadiets rektor
under våren 2017 träffats för att analysera och beräkna TobaksFRI duo
metodens fördelar, kostnader och vinster för ett framtida
tobaksförebyggande arbete.
Under läsåret anordnar arbetsgruppen informationsturné för elever i åk
6, erbjuder en ungdom tillsammans med en tobaksfri vuxen skriver ett
kontrakt om att de är tobaksfria till skolavslutningen i 9 :an och under
terminen anordnas också lokala tävlingar och utlottningar på
kontrakten.
Mellan 2012-2016 har i snitt 70 % av ungdomarna i årskurs 6 i
Nordanstig skrivit kontrakt med Tobaksfri duo.
CAN undersökningen 2016 visar att andelen rökare i år 2 gymnasiet
har minskat från totalt (flickor och pojkar) 50% 2010 till 33 % 2016.
LUPP undersökningen visar 2016 på att i åk 8 har ca 90 % svarat att
de sällan eller aldrig rökt, 8,1 % har svarat någon eller några gånger i
månaden.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta förslaget
att det tobaksförebyggande arbetet i kommunens grundskolor
fortsättningsvis använder sig av metoden TobaksFRI duo samt att
finansieringen av det tobaksförebyggande arbetet för barn och
unga 15 000 kronor årligen sker med Kommunstyrelsens
ospecificerade medel (Pahlbergs och Hübenettes tjänsteutlåtande
2017-05-02).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta
förslaget att det tobaksförebyggande arbetet i kommunens
grundskolor fortsättningsvis använder sig av metoden TobaksFRI
duo samt att finansieringen av det tobaksförebyggande arbetet för
barn och unga 15 000 kronor årligen sker med Kommunstyrelsens
ospecificerade medel (ledningsutskottets protokoll § 97/2017).
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Yrkande
Monica Olsson (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Anta förslaget att det tobaksförebyggande arbetet i kommunens
grundskolor fortsättningsvis använder sig av metoden TobaksFRI
duo.
2. Finansieringen av det tobaksförebyggande arbetet för barn och
unga 15 000 kronor årligen sker med Kommunstyrelsens
ospecificerade medel.
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§139

Dnr 217-263

Inriktningsbeslut Avfall som helhet.
Nordanstig har bjudits in till samarbete med kommunerna i
Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och norra Hälsingland för
samverkan kring avfallshanteringen. Bakom inbjudan står Biogas i
Mellannorrland AB. Syftet är att skapa förutsättningar för en
biogasanläggning för produktion av fordonsgas och biogödsel samt en
optisk sorteringsanläggning.
Nordanstig har bjudits in till samtal om hur kommunerna i
Västernorrland, Jämtland/Härjedalen och norra Hälsingland skulle
kunna samverka för att utveckla avfallshanteringen. Bakom inbjudan
står Biogas i Mellannorrland AB (BiMAB) vilket ägs av Sundsvalls
kommun, Östersunds kommun och Hudiksvalls kommun. Bolaget har i
uppgift att skapa förutsättningar för en biogasanläggning i Korsta
utanför Sundsvall. De diskussioner som förts har haft som syfte att
samtliga berörda parter ska kunna dra fördel av en samverkan. För
Nordanstigs del innebär det att det öppnas en möjlighet att på ett enkelt
sätt påbörja källsortering i hushållen genom så kallad optisk sortering.
Avfall och återvinning ser positivt på möjligheterna att påbörja
källsortering i hushållen. Genom att delta i de fortsatta samtalen om en
samverkan kan vi dels bidra till en gemensam lösning av
avfallshanteringen och samtidigt påverka hur denna samverkan ska
utformas och regleras. Enligt uppgifter från BiMAB behövs större
mängder matavfall än ägarkommunernas samlade volymer, detta för
att ekonomin i bolaget inte ska äventyras. Genom att erbjuda
möjligheter till optisk sortering öppnas möjligheten för andra kommuner
att genom en utökad samverkan på ett enkelt sätt kunna införa
källsortering i hushållen. För närvarande sker omhändertagandet av
hushållsavfallet av entreprenör, vilka fått uppdraget efter genomförd
upphandling. Genom förändringar i Lagen om offentlig upphandling,
LOU, ges från 1/1 2017 möjligheter för kommuner att samverka i
samhällsnyttiga frågor som exempelvis omhändertagande av
hushållens avfall.
Det diskuterade samarbetet kan således ge effekten att kommunen på
ett enkelt sätt kan börja källsortera hushållsavfallet samtidigt som
BiMAB ges större förutsättningar att producera fordonsgas av
matavfall.
Med det upplägg som diskuteras (samarbete enligt LOU) kommer
BiMAB att vara ett bolag utan vinstintresse bortsett från återbetalning
av aktieägartillskott och en rimlig avkastning på insatt kapital.
Resultatutvecklingen för bolaget påverkar således den
behandlingsavgift som de samverkande kommunerna betalar.
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Den fortsatta hanteringen av ärendet planeras så att kommunstyrelsen
löpande informeras om hur samtalen utvecklas. Ett slutgiltigt beslut om
deltagande i samarbetet ska beslutas av kommunfullmäktige.
Företrädare för BiMAB har också erbjudit sig att komma och redovisa
det arbete som utförts av bolaget och hur det tänkta samarbetet kan
utformas.
Ekonomi
De nu föreslagna att-satserna innebär inga andra kostnader för
kommunen än nerlagd tid och resekostnader till de gemensamma
träffar där samarbetsformerna ska utformas.
Inför ett slutgiltigt ställningstagande av kommunfullmäktige till en
medverkan i denna samverkan kommer givetvis de ekonomiska
parametrarna att redovisas som en del i beslutsunderlaget.
Beslutsunderlag
1. Anna Hesselgren-Heijbels tjänsteutlåtande 2017-05-30.
2. Ledningsutskottets protokoll § 99/2017.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uttala sig positivt till att Nordanstigs kommun deltar i ett framtida
samarbete mellan kommunerna i Västernorrland,
Jämtland/Härjedalen och norra Hälsingland gällande
omhändertagande av i första hand kommunens hushållsavfall.
2. Ge verksamheten i uppdrag att företräda kommunen i de fortsatta
samtalen med övriga kommuner i syfte att nå ett samverkansavtal
för omhändertagande av kommunens avfall.
3. Återrapportering ska ske till kommunstyrelsen om hur samtalen
kring samarbetet utvecklas.
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§ 140

Dnr 2017-231

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning
2016.
Revisionen har genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning
för 2016.
Kommunstyrelsen har att yttra sig över granskningsrapporten senast
20 juni 2017.
Ekonomikontoret har tagit del av revisionens rapport med
rekommendationer och kommentarer. Ekonomikontoret tar till sig
revisionens rekommendationer och kommentarer och arbetar efter
dessa rent generellt.
Beslutsunderlag
1. Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till svar
på revisionens rapport (Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2017-0503).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till
yttrande över revisionens rapport Granskning av bokslut och
årsredovisning per 2016-12-31 (ledningsutskottets protokoll
§ 87/2017).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Anta förslag till yttrande över revisionens rapport Granskning av bokslut
och årsredovisning per 2016-12-31.
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§ 141

Dnr 2017-235

Revisionsrapport: Granskning av rutiner kring kurser och
konferenser samt representation.
KPMG har genomfört en granskning, på uppdrag av revisorerna i
Nordanstigs kommun, av kommunens rutiner rörande kurser och
konferenser samt representation, uppdraget ingår i revisionsplanen för
2016.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har fungerande
riktlinjer och rutiner kring kurser, konferenser och representation samt
om kommunen har aktuella utbildningsplaner.
KPMG:s sammanfattande bedömning är att kommunen inte har
fungerande riktlinjer kring kurser och konferenser och att det saknas
sammanställda kompetensutvecklingsplaner från verksamheterna för
att ge en helhetsbild över kommunens utbildningsbehov. Den samlade
bedömningen rörande representation är att kommunen har riktlinjer och
rutiner men att dessa bör uppdateras och följsamheten till riktlinjerna
kring bokföringen av representationen bör förbättras.
Kommunstyrelsen har att yttra sig över rapporten senast 20 juni 2017.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till yttrande över
revisionens rapport Granskning av rutiner kring kurser och
konferenser samt representation (Björn Hylenius tjänsteutlåtande
2017-05-05).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till
yttrande över revisionens rapport Granskning av rutiner kring
kurser och konferenser samt representation (ledningsutskottets
protokoll § 88/2017).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Anta förslag till yttrande över revisionens rapport Granskning av rutiner
kring kurser och konferenser samt representation.
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§ 142

Dnr 2017-200

Revidering av Biblioteksavgifter.
I vårt bibliotekssamarbete HelGe har vi gemensamma låneregler och
avgifter. Dessa behöver kompletteras med gemensamma avgifter med
förseningsavgift för TV-spel samt avgifter för förkommet TV-spel.
Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige antar de föreslagna
avgifterna 10 kronor per dag i förseningsavgift och 700 kronor för
förkommet TV-spel (Eva Fors tjänsteutlåtande 2017-04-18).
2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att anta de
förslagna avgifterna 10 kr per dag i förseningsavgift och 700 kr för
förkommet TV-spel (utbildningsutskottets protokoll § 52/2017).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta de förslagna avgifterna 10 kronor per dag i förseningsavgift och
700 kronor för förkommet TV-spel.
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§ 143

Dnr 2016-137

Motion om förskoleklass i Nordanstigs kommunverksamhet.
Tina Torstensson (L) har lämnat en motion till fullmäktige där hon
föreslår en likvärdig förskoleverksamhet där alla elever får lika många
dagar av stimulans och förberedelse för fortsatt utveckling oberoende
av vart man går i skolan i kommunen. De vil ha lika många dagar i
förskoleklass för alla och en arbetsplan för hur förskoleklassen i vår
kommun skall vara utformad. Där ska ingå hur man arbetar med
brobygget mellan förskola och skola, hur man sköter överlämningen
mellan skola och förskola samt hur man u stora drag arbetar med
kunskapsnivån.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar anta följande som svar på
motionen: Alla barn som deltar i förskoleklass är garanterade 525
timmar per år. Dessa timmar fördelas av respektive rektor under
skolåret på fler eller färre dagar, men antalet garanterade timmar
gäller lika för alla barn. Varje rektor har rätten och ansvaret för att
själv upprätta sin lokala arbetsplan för verksamheten och någon
gemensam arbetsplan för hela kommunen upprättas inte. Rutiner
för övergångarna mellan samtliga enheter såsom förskola,
förskoleklass och övergången från årskurs 6 till 7 i skolan är
utarbetade och kommer att användas fullt ut från höstterminen
2017. Motionen kan därmed anses besvarad (Pahlbergs och
Engströms tjänsteutlåtande 2017-04-20).
2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta följande
som svar på motionen: Alla barn som deltar i förskoleklass är
garanterade 525 timmar per år. Dessa timmar fördelas av
respektive rektor under skolåret på fler eller färre dagar, men
antalet garanterade timmar gäller lika för alla barn. Varje rektor har
rätten och ansvaret för att själv organisera skolans förskoleklass
verksamhet inom den egna budgetramen. Motionen kan därmed
anses besvarad (utbildningsutskottets protokoll 53/2017).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande som svar på motionen:
Alla barn som deltar i förskoleklass är garanterade 525 timmar per
år. Dessa timmar fördelas av respektive rektor under skolåret på
fler eller färre dagar, men antalet garanterade timmar gäller lika för
alla barn.
Varje rektor har rätten och ansvaret för att själv organisera skolans
förskoleklass verksamhet inom den egna budgetramen.
2. Motionen anses därmed besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL29 (44)
2017-06-13

§ 144

Dnr 2015-425

Motion om 30 timmars förskola för alla.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige
beslutar ge barn till föräldralediga och arbetslösa rätt till 30 timmar per
vecka i förskolan.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige antar följande som svar på
motionen:
Allmän förskola för barn tre till fem år är 15 timmar per vecka. Vid
en utökning av allmän förskola till 30 timmar i vecka förlorar
kommunen intäkter som idag finansierar förskolan. Den politiska
riktningen är för närvarande att nuvarande organisation med 15
timmars förskola per vecka ska fortsätta att gälla. Motionen kan
därmed anses besvarad (Pahlbergs och Engströms
tjänsteutlåtande 2017-04-13).
2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta följande
som svar på motionen: Allmän förskola för barn tre till fem år är 15
timmar per vecka. Vid en utökning av allmän förskola till 30 timmar
i vecka förlorar kommunen intäkter som idag finansierar förskolan.
Den politiska riktningen är för närvarande att nuvarande
organisation med 15 timmars förskola per vecka ska fortsätta att
gälla. Motionen kan därmed anses besvarad (utbildningsutskottets
protokoll § 54/2017).
Yrkanden
Sven-Erik Sjölund (S) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag med
ändringen att motionen ska anses avslagen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande som svar på motionen:
Allmän förskola för barn tre till fem år är 15 timmar per vecka. Vid
en utökning av allmän förskola till 30 timmar i vecka förlorar
kommunen intäkter som idag finansierar förskolan.
Den politiska riktningen är för närvarande att nuvarande
organisation med 15 timmars förskola per vecka ska fortsätta att
gälla.
2. Motionen kan därmed avslås.
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§ 145

Dnr 2015-285

Motion om kommunens syn på annan pedagogisk verksamhet.
Tor Tolander (M), Margareta Fredholm (M), Daniel Arenholm (M) och
Göran Rosvall (M) har lämnat in en motion där de förslår att politiken
arbetar fram en förskolepolicy som tydliggör kommunen syn på
barnomsorg och annan pedagogisk verksamhet samt att kommunen
utifrån denna policy tar fram riktlinjer om hur annan pedagogisk
verksamhet passar in i kommunens omsorgsprofil och hur policyn så
utvisar, förenklar skapandet av sådan verksamhet.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar anta följande som svar på
motionen: Kommunen har idag ingen policy men väl riktlinjer för
Annan pedagogisk verksamhet. Dessa riktlinjer håller på att
reviders utifrån Allmänna råd och uppdrag från kommunstyrelsens
utbildningsutskott. Riktlinjerna innehåller de kriterier som behöver
uppfyllas för att kunna bedriva verksamhet i formen Annan
pedagogisk verksamhet.
I samband med revideringen finns möjlighet till att tydligare uttrycka
kommunen syn på Annan pedagogisk verksamhet. Motionen kan
därmed anses besvarad (Pahlbergs och Engströms
tjänsteutlåtande 2017-04-20).
2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta följande
som svar på motionen: Kommunen har idag ingen policy men väl
riktlinjer för Annan pedagogisk verksamhet. Dessa riktlinjer håller
på att reviders utifrån Allmänna råd och uppdrag från
kommunstyrelsens utbildningsutskott. Riktlinjerna innehåller de
kriterier som behöver uppfyllas för att kunna bedriva verksamhet i
formen Annan pedagogisk verksamhet. I samband med
revideringen finns möjlighet till att tydligare uttrycka kommunen syn
på Annan pedagogisk verksamhet.
Motionen kan därmed anses besvarad (utbildningsutskottets
protokoll § 55/2017).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta följande som svar på motionen:
Kommunen har idag ingen policy men väl riktlinjer för Annan
pedagogisk verksamhet. Dessa riktlinjer håller på att reviders utifrån
Allmänna råd och uppdrag från kommunstyrelsens utbildningsutskott.
Riktlinjerna innehåller de kriterier som behöver uppfyllas för att kunna
bedriva verksamhet i formen Annan pedagogisk verksamhet.
I samband med revideringen finns möjlighet till att tydligare uttrycka
kommunen syn på Annan pedagogisk verksamhet.
Motionen kan därmed anses besvarad.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL31 (44)
2017-06-13

§ 146

Dnr 2014-484

Motion om tätortsplan för Bergsjö och Gnarp.
Per-Ola Wadin (FP), Tor Tolander (M) och Sarah Faxby-Bjerner (MP)
har lämnat en motion där de föreslår att en översyn av befintliga
fastigheter under kommunens kontroll skyndsamt genomförs i avsikt att
där det är möjligt snabbt ställa om dessa till bostäder. Fördjupade
översiktsplaner för Bergsjö och Gnarp ska omedelbart tas fram i syfte
att skyndsamt åtgärda bostadssituationen och befintliga behov av
affärslokaler, aktivitetsytor och skolutrymmen samt säkerställa en
skyndsam hantering genom att överväga att ta in yttre kompetens i
syfte att inte vidare försena övriga infrastrukturella utredningar.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar anta följande svar på
motionen: Fullmäktige har under 2016 beslutat uppdra till
Nordanstigs Bostäder AB om att bostäder ska byggas i kommunen
i prioriteringsordningen Gnarp, Bergsjö, Harmånger och Ilsbo.
Arbetet pågår med att utarbeta en ny översiktsplan för Nordanstigs
kommun som enligt planen kan antas under 2018. Riktlinjer för en
bostads- och lokalförsörjningsplan är under beredning och kommer
inom kort att kunna antas. I budget 2017 har särskilda medel
avsatts för projektering av idrotts- och aktivitetslokaler i Bergsjö.
Motionen kan därmed anses besvarad (se Pahlbergs och
Engströms tjänsteutlåtande 2017-04-12).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta följande
svar på motionen: Fullmäktige har under 2016 beslutat uppdra till
Nordanstigs Bostäder AB om att bostäder ska byggas i kommunen
i prioriteringsordningen Gnarp, Bergsjö, Harmånger och Ilsbo.
Arbetet pågår med att utarbeta en ny översiktsplan för Nordanstigs
kommun som enligt planen kan antas under 2018. Riktlinjer för en
bostads- och lokalförsörjningsplan är under beredning och kommer
inom kort att kunna antas. I budget 2017 har särskilda medel
avsatts för projektering av idrotts- och aktivitetslokaler i Bergsjö.
Motionen kan därmed anses besvarad (ledningsutskottets protokoll
§ 90/2017).
Yrkande
Monica Olsson (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Tor Tolander (M) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Tor Tolanders yrkanden och
finner sitt yrkande antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL32 (44)
2017-06-13

Forts. § 146
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande som svar på motionen:
Fullmäktige har under 2016 beslutat uppdra till Nordanstigs
Bostäder AB om att bostäder ska byggas i kommunen i
prioriteringsordningen Gnarp, Bergsjö, Harmånger och Ilsbo.
Arbetet pågår med att utarbeta en ny översiktsplan för Nordanstigs
kommun som enligt planen kan antas under 2018.
Riktlinjer för en bostads- och lokalförsörjningsplan är under
beredning och kommer inom kort att kunna antas.
I budget 2017 har särskilda medel avsatts för projektering av
idrotts- och aktivitetslokaler i Bergsjö.
2. Motionen kan därmed anses besvarad.

Oenighet vid justeringen
Justerare Håkan Larsson (M) anser att paragrafen saknar notering om
reservationer från sig, Tor Tolander (M), Patric Jonsson (KD) och
Per-Ola Wadin (L).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL33 (44)
2017-06-13

§ 147

Dnr 2014-236

Slutrapport för Integration Gävleborg 2015-2016.
Verksamheten har sammanställt en slutrapport för så kallade
§ 37-medel, för insatser med stöd av ersättning enligt förordningen
(2010:1122) beredskap och kapacitet samt regional samverkan.
En stor del av projektet avsåg att inventera bostadsmarknaden, skapa
nya arenor för samverkan för att väsentligt öka
mottagningskapaciteten. Vid ansökan stod Sverige inför den största
flyktingmottagande situationen någonsin och behoven vara stora och
påtagliga.
Summa intäkter

1 565 038 kr

Summa utgifter

1 293 610 kr

Återbetalning till Länsstyrelsen

271 427 kr

Behovet av en länssamordning för nätverken och
kompetensutvecklande insatser består.
Beslutsunderlag
Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna
slutrapporten för Integration Gävleborg 2015-2016 (omsorgsutskottets
protokoll § 58/2017).
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna slutrapporten för Integration Gävleborg 2015-2016.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL34 (44)
2017-06-13

§ 148

Dnr 2017-247

Nedläggning av boende för ensamkommande
Ängbo Hvb är kommunens boende för ensamkommande ungdomar
mellan 16-18 år. Det finns 12 boende platser och är idag belagt med
11 ungdomar. Av dessa 11 fyller 9 ungdomar 18 år i år. 10 av dessa
ungdomar befinner sig fortfarande i asylprocessen.
När ungdomarna fyller 18 år tar Migrationsverket tillbaka ansvaret för
ungdomarna om de får avslag eller fortfarande är kvar i asyl. Om
ungdomarna fått tillfälligt uppehålls tillstånd eller permanent uppehålls
tillstånd så erbjuds de en plats på Kommunens stödboende. Detta
betyder att i slutet av året kommer Ängbo endast att ha kvar 2 eller
färre antal ungdomar.
Det finns idag ingen prognos att vi kommer att få nya anvisningar från
Migrationsverket i den omfattningen att det är lönsamt för kommunen
att hålla ett boende öppet. Idag är Ängbo bemannat med 10 heltids
anställda.
Migrationsverkets nya regler för eftersökning av pengar betyder att
intäkterna sjunker. Kommunen får från 1 juli 2017, 1 350 kr/dygn för
belagd plats. Enligt beräkning så behöver boendet vara fullbelagt för att
intäkterna skall täcka utgifterna.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
verksamheten att påbörja och fullfölja stängning av Ängbo Hvb
(Pahlbergs och Berglunds tjänsteutlåtande 2017-05-15).
2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
förvaltningen att påbörja och fullfölja stängning av Ängbo Hvb
(omsorgsutskottets protokoll § 67/2017).
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till förvaltningen att påbörja och fullfölja stängning av
Ängbo Hvb.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL35 (44)
2017-06-13

§ 149

Dnr 2017-228

Kvalitetsredovisning vård och omsorg 2016
Enligt socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem
för systematiskt kvalitetsarbete, SOSFS 2011:9 finns ett krav på
kvalitetsarbete för alla vårdgivare som bedriver hälso- och sjukvård,
socialtjänst eller verksamhet enligt LSS.
Syftet är att arbetet systematiskt och fortlöpande ska bidra till
utveckling och säkra kvaliteten i verksamheten.
Verksamhetschef Malin Rutström har sammanställt en
kvalitetsredovisning för Vård och Omsorg för 2016.
Beslutsunderlag
Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner
kvalitetsredovisningen för vård och omsorg 2016 (omsorgsutskottets
§ 70/2017).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna kvalitetsredovisningen för vård och omsorg 2016.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL36 (44)
2017-06-13

§ 150

Dnr 2017-290

Avsägelse från politiskt uppdrag, Stefan Bergh (C).
Stefan Bergh (C) har lämnat en skrivelse där han avsäger sig sitt
uppdrag som ledamot i utbildningsutskottet.
Kommunstyrelsen har att godkänna avsägelsen samt välja ny ledamot i
utbildningsutskottet för återstoden av mandatperioden 2015-2018.
Yrkanden
Stig Eng (C) föreslår Sven-Åke Eriksson (C) som ny ledamot i
utbildningsutskottet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs förslag och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna Stefan Berghs (C) avsägelse.
2. Välja Sven-Åke Eriksson (C) som ny ledamot i utbildningsutskottet
för återstoden av mandatperioden 2015-2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL37 (44)
2017-06-13

§ 151

Dnr 2017-289

Avsägelse från politiskt uppdrag, Natrix Öjemark (C).
Natrix Öjemark (C) har lämnat en skrivelse där han avsäger sig sina
samtliga politiska uppdrag.
Kommunstyrelsen har att godkänna avsägelsen samt välja ny ledamot i
Bredbandsgruppen, ny ledamot och vice ordförande i BRÅ- och
Folkhälsorådet samt ny ersättare i utbildningsutskottet för återstoden
av mandatperioden 2015-2018.
Yrkanden
Pernilla Kardell (C) föreslår Camilla Karlsson (C) som ny ledamot och
vice ordförande i BRÅ- och folkhälsorådet samt att övriga val sker på
kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Pernilla Kardells förslag och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna Natrix Öjemarks (C) avsägelse.
2. Välja Camilla Karlsson (C) som ny ledamot och vice ordförande i
BRÅ- och Folkhälsorådet för återstoden av mandatperioden 20152018.
3. Val av ny ledamot i Bredbandsgruppen och ny ersättare i
utbildningsutskottet väljs på kommunstyrelsens nästa
sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL38 (44)
2017-06-13

§ 152

Dnr 2017-086

Sammanställning av redovisning till IVO av ej verkställda beslut
enligt SoL och LSS kvartal 1/2017.
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är
kommunen skyldig att rapportera till kommunfullmäktige när gynnande
beslut enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med
gynnande beslut avses ett besluts om en beviljad insats.
Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej
verkställda beslut för kvartalet 1/2017.
SoL ÄO, äldreomsorg.
SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning.
LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning.
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja
11 ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg.
Fyra ärenden gällande LSS OF, omsorg om personer med
funktionsnedsättning.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej.
Beslutsunderlag
Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
kvartalsrapport 1/2017 gällande ej verkställda beslut SoL och LSS
(omsorgsutskottets protokoll § 71/2017).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 1/2017 gällande ej verkställda beslut SoL
och LSS.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL39 (44)
2017-06-13

§ 153

Dnr 2017-045

Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Handläggare Monica Enros:
Lotteritillstånd nr 5-6/2017.
Tilldelning av drifts- och underhållsbidrag.
Teknisk handläggare Helena Malmqvist:
Bostadsanpassningsbidrag mars-april/ 2017.
Ledningsutskottets protokoll §§ 79-100/2017.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 54-75/2017.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 43-59/2017.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL40 (44)
2017-06-13

§ 154
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2017-04-20.
Överförmyndanämnden Mitt: 2017-01-20, 2017-02-15, 2017-03-17.
Regionalt kommunsamråd 2017-05-05.
Ägarsamråd Överförmyndarnämnden Mitt: 2017-04-21.
MittSverige Vatten & Avfall AB: 2017-05-22.
Övrigt
Cirkulär SKL: Budgetförutsättningar för åren 2017-2020.
Skrivelse om konsekvenser för ägarkommunerna av Inköp Gävleborg
av ett ev. utträde av Gävle kommun.
Gästrike Ekogas, presentation på Gävle slott 2017-05-03.
Delårsrapport Överförmyndarnämnden Mitt.
Kommunstyrelsens beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL41 (44)
2017-06-13

§ 155
Redovisning av rapport om Trygghetsboende.
KPMG har genomfört en rapport om möjligheter och förutsättningar för
trygghetsboende i kommunen.
Helene Ersson, KPMG, besöker kommunstyrelsen och föredrar
rapporten.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL42 (44)
2017-06-13

§ 156

Dnr 2017-046

Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Informationer och extra ärenden.
Besök i Sörfjärden
Stig Eng (C) föreslår att kommunstyrelsen besöker Sörfjärden vid sitt
sammanträde i augusti 2017.
Samkraft AB
Ulf Lövgren (S) frågar om kommunens kostnader för vid likvidationen
av vidkraftbolaget Samkraft AB och dess konsekvenser för kommunen.
Enhetschef Björn Hylenius svarar att kommunen i princip har fått
tillbaka hela borgensåtagandet. 1,4 mnkr av aktiekapitalet har gått
förlorat vilket skrevs av 2014-2015.
Hälsingeutbildning ek. för.
Stig Eng (C) föreslår att han som kommunens ombud vid
föreningsstämman för Hälsingeutbildning ek. för. får direktivet att avslå
styrelsens förslag att föreningen ska avvecklas samt att stämman ska
tillsätta en ny styrelse och att Monica Olsson (S) och Tor Tolander (M)
väljs som Nordanstigs kommun representanter i den nya styrelsen.
Kommunstyrelsens beslut
1. Besök i Sörfjärden
Uppdra till presidiet att planera för ett besök i Sörfjärden vid
kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2017.
2. Hälsingeutbildning ek. för.
Uppdra till Stig Eng (C) att han som kommunens ombud vid
föreningsstämman för Hälsingeutbildning ek. för. får direktivet att
avslå styrelsens förslag att föreningen ska avvecklas samt att
stämman ska tillsätta en ny styrelse och att Monica Olsson (S) och
Tor Tolander (M) väljs som Nordanstigs kommun representanter i
den nya styrelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen
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Parti

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
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N
X
N
X
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X
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X
N
X

Ledamöter
Monica Olsson ordf
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Ulf Lövgren
Stig Eng
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S
S
S
S
C
C
C
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Per-Ola Wadin
Patric Jonsson

L
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N
N

X
X

Solveig Wiberg

SD

N

X

Eva Andersson

SD

N

X

Ersättare
Åke Bertils
Erik Eriksson Neu

S
S

N

Kent Hammarström

S

Oskar Lundin

S

Ola Wigg
Amanda Engström

S
S

Mandy Eriksson Neu
Anders Engström

S
S

Boerje Bohlin
Carina Olsson

S
C

Natrix Öjemark
Camilla Karlsson
Yvonne Kardell

C
C
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Kjell Bergström
Leena Lindblom
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Daniel Arenholm
Helena Andersson

M
M

X

N
N
N
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Ja

Nej
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NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

Namn
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Ersättare forts
Börje Lindblom
Lisbeth Lagerborg
Per Dahlström
Ulrika Jonsäll

L
L
V
V

Jan-Ola Hall
Jan-Ola
Hall
Johan Norrby
Jan-Ola Hall
Sandra Bjelkelöv

SD
SD
SD

Vakant

SD

Summa
Avstår

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
Datum: 2017-06-13
Sida 44

När- § 129
TT
varo ÅB
Ja Nej

N

13

5

8

Åke Bertils ersättare för Per-Åke Kardell.
Pernilla Kardell ersättare för Stefan Bergh.
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