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Kommunstyrelsen besöker Bergsjögården för en affärslunch kl. 11:3013:00 tillsammans med näringslivsenheten och Företagarföreningen.

ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Stefan Berg (C).

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

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

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

ÄRENDE 5
Ekonomirapport.
Ekonomienheten presenterar en ekonomirapport per februari 2016.
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ÄRENDE 6
Bokslut 2015 för kommunstyrelsens verksamheter samt
årsredovisning 2015 för Nordanstigs kommun.
Ekonomienheten har sammanställt bokslut 2015 för kommunstyrelsens
verksamheter samt en årsredovisning 2015 för Nordanstigs kommun.
Kommunen visar ett positivt resultat på 7,8 mnkr (miljoner kronor) och
koncernen på 15,4 mnkr.
Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i bokslutet mot budget:
Verksamheter
Kommunledningskontoret
Stab
Utbildning

8 591 tkr
591 tkr
4 263 tkr

Vård & omsorg

- 9 179 tkr

Social omsorg

7 925 tkr

Gymnasium & vuxenutbildning

- 5 429 tkr

Budgeterat resultat för kommunen är 10 320 tkr. Årets resultat avviker
mot budget med – 2 453 tkr.
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2015 för Nordanstigs kommun (Björn Hylenius tjänsteutlåtande
2016-02-26).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner bokslut
2015 för ledningsutskottets verksamheter (ledningsutskottets
protokoll § 41/2016).
3. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar bokslut 2015
för omsorgsutskottets verksamheter (omsorgsutskottets protokoll
§ 3/2016).
4. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar bokslut
2015 för utbildningsutskottets verksamheter (utbildningsutskottets
protokoll § 15/2016).
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ÄRENDE 7
Slutrapport Investeringsbudget 2015 och förslag till överföring till
2016.
Ekonomienheten har sammanställt slutredovisningarna av 2015 års
investeringar samt verksamheternas önskemål om ombudgetering till
2016.
Ekonom Marianne Unborg föredrar ärendet och föreslår att 6 768 tkr
överförs från 2015 till 2016 års investeringsbudget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna slutredovisningen av 2015 års investeringar.
2. Under förutsättning av fullmäktiges överföring fördela summar på
följande projekt:
Markköp

165 tkr

Trygghetslarm

470 tkr

Byte av gatubelysningsarmatur

300 tkr

Omklädningsrum/förråd isbanan Bergsjö

350 tkr

Bredband

1 049 tkr

Morängsviken (va-utbyggnad)

1 899 tkr

GPS positionering avloppsbrunn
Skydds- och arbetsmiljöåtgärder ÅVC
Morängsviken (vägar)
Fettavskiljare

92 tkr
100 tkr
1 888 tkr
455 tkr

Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Överföra 6 768 tkr från 2015 till 2016 års investeringsbudget för ej
avslutade projekt.

ÄRENDE 8

Kl. 10:00

Revisionsrapport: Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete.
Revisionen har granskat kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.
Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter över de
rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten, företrädesvis
de som framgår av rapportens sammanfattning.
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FORTS. ÄRENDE 8
Personalchef Maritta Rudh har lämnat ett förslag till yttrande över
rapporten.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta verksamhetens förslag till yttrande över rapporten.

ÄRENDE 9
Revisionsrapport: Granskning av kommunens styrning genom
mål och riktlinjer för verksamheten.
Revisionen har granskat kommunens styrning genom mål och riktlinjer
för verksamheten.
Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter över de
rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten.
Tf kommunchef Eva Fors har lämnat ett förslag till yttrande över
rapporten.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall med ändringen i texten till ”kommunens
ledningsgrupp redan arbetar med”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Lämna följande yttrande till revisionen:
Beredningsgruppen som består av alla presidier och kommunens
ledningsgrupp arbetar redan med kommunfullmäktiges mål och
riktlinjer utifrån revisionens rekommendationer.
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ÄRENDE 10
Komplettering revisionsrapport: Bedömning av
kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans.
Kommunstyrelsen har tidigare svarat på revisionens rapport
Bedömning av kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans.
Revisionen begär nu kompletterade svar på de punkter som
kommunstyrelsen inte kommenterade vid den tidigare handläggningen.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har lämnat ett förslag till yttrande över revisionsrapporten
(Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2016-01-29).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till yttrande över kompletteringen till revisionsrapporten.

ÄRENDE 11
Revisionsrapport: Uppföljning av granskning av försörjningsstöd
Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning av en tidigare
granskning av försörjningsstöd 2013.
Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de
rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten, företrädesvis
de som framgår av rapportens sammanfattning.
Revisionen bedömer att det finns en risk att beslutade åtgärder till följd
av granskning av försörjningsstöd inte genomförts fullt ut i enlighet med
nämndens svar. Det finns också en risk för att vidtagna åtgärder inte
fått avsedd effekt. Det är även väsentligt för att få en effektiv styrning
att fattade beslut genomförs samt att det finns rutiner för att säkra att
så sker.
Revisionens sammanfattande bedömning är att mycket få av
kommunstyrelsens beslutade åtgärder har vidtagits.
Rekommendationen är att kommunstyrelsen följer upp beslutade
åtgärder för att säkerställa att de får avsedd effekt. Revisionen
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FORTS. ÄRENDE 11
bedömer att bristerna vad gäller kvalitetssystem och
genomförandeplaner är allvarliga.
Revisionens rekommendationer är:
-

Att åtgärder vidtas för att effektivt kunna använda systemet som
införskaffats för att ta fram statistik.

-

Med anledning av att vi anser att processen vad gäller
målstyrning inte har förstärkts att kommunstyrelsens mål
tydligare kopplas till fullmäktiges målområden och att målen
bryts ner till verksamheterna.

-

Att arbetet med att utarbeta och dokumentera rutiner måste
prioriteras. Att kunna följa upp efterlevnaden måste också vara
en prioriterad åtgärd.

-

Att formen för genomförandeplanen ses över i syfte att
överenskommelsen med biståndstaren blir tydlig och kan följas
upp.

Kommunstyrelsens beslut blev 2015-12-17 § 320:
Uppdra till förvaltningen att
1. Utveckla huvudprocess och processkartläggning för ekonomiskt
bistånd.
2. Utveckla grundläggande handläggningsrutiner för ekonomiskt
bistånd.
3. Utveckla rutin för arbetsplan/genomförandeplan för ekonomiskt
bistånd.
4. Utveckla metod för internkontroll, egenkontroll, avvikelser m.m.
avseende det systematiska förbättringsarbetet för ekonomiskt
bistånd.
5. Införskaffa IT-stöd för att göra dokument sökbara och lättillgängliga
och säkra underhåll och versionshantering av dokumenten
6. Ansvarig personal får utbildning i ”modulen analysen” i Procapita
och att åtgärder vidtas för att lättare ta fram relevant statistik.
7. Anta bifogad kvalitetsmanual enligt ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) för socialtjänst och verksamhet
enligt LSS som sitt eget.
Svar till revisionen senast 21 mars. Till KS 15 mars.
David skriver ett tjut till myu 9 mars.
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ÄRENDE 12
Kommunstyrelsens mål 2016.
Kommunstyrelsen ska anta mål för verksamhetsåret 2016.
Kommunstyrelsens och utskottens presidier har arbetat fram ett förslag
till mål för kommunstyrelsen 2016.

ÄRENDE 13
Investeringsbudget 2016.
Verksamheten har lämnat förslag till fördelning av
investeringsbudgeten för 2016:


Renovering av badhus



Utemiljö skolor och förskolor



Bullerdämpande åtgärder



Köp av klassrumsmöbler för förskolan.



Köks- och städutrustning



Arbetsmiljöåtgärder skola



Fiberutbyggnad

Ledningsutskottets beslut
Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att till nästa ledningsutskott
bereda investeringarna för Kök- och städutrustning,
Arbetsmiljöåtgärder skola samt Fiberutbyggnad.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela investeringsbudget 2016 enligt följande:
Renovering av badhus

2 500 tkr

Utemiljö skolor och förskolor

100 tkr

Bullerdämpande åtgärder

200 tkr

Köp av klassrumsmöbler för förskolan

200 tkr
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ÄRENDE 14
Samarbete för att förebygga ekonomisk brottslighet.
För att förebygga ekonomisk brottslighet och underlätta för kommunen
att anlita seriösa företag och därmed minska risken för osund
konkurrens är ett samarbete med Skatteverket nödvändigt.
Samarbetet gäller i första hand kontroll av svenska juridiska och fysiska
personers beskattning vid upphandling och/eller avtalsuppföljning.
Skatteverket lämnar på begäran ut offentliga uppgifter och
entreprenör/leverantör ur Skatteverkets register till kommunen.
Dessutom kan även informationskällor beträffande utländska juridiska
personer lämnas. Vid behov informerar Skatteverket i skattefrågor som
kan uppstå i anslutning till upphandling och offentliga uppgifter.
Kommunen inklusive kommunägda bolag ska informera om samarbetet
inom organisationen och vid upphandling/avtalsuppföljning. Dessutom
ska kommunen regelbundet kontrollera att entreprenörer/leverantörer
fullgör sina skyldigheter avseende skatter och avgifter.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Nordanstigs
kommun ingår samarbete med Skatteverket samt att kommunens
firmatecknare undertecknar avtalet (Marianne Unborgs och Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-02-01).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Ingå samarbete med Skatteverket för att förebygga ekonomisk
brottslighet.
2. Uppdra till firmatecknarna att underteckna samarbetsavtalet.

ÄRENDE 15
Hembud aktier i Norrsken AB.
Nordanstigs kommun är delägare i Norrsken AB med 2 %.
IP Only har förvärvat Jämtkraft AB:s stadsnätsverksamhet och därmed
också bolaget Jämtkraft Telekom AB som är ägare i Norrsken. IP Only
planerar att göra en stor satsning i Östersund, Åre och Krokoms
kommuner och tar i och med detta över stadsnätsverksamheten och
Jämtkrafts fibernät i januari.
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FORTS. ÄRENDE 15
Nordanstigs kommun har behövt, tillsammans med övriga delägare, ta
ställning till ett kommande hembud. En formell skrivning om hembud
har kommit från styrelsen i Norrsken. Respektive ägare har 2 månader
på sig att ta ställning till om man vill utnyttja hembud och till vilken
volym. Ett hembud måste bli fulltecknat annars faller hembudet.
Beslutstiden för hembud är 2 månader.
Eventuellt tecknade aktier i hembudet skall sedan lösas/betalas inom
1 månad.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar att Nordanstigs kommun avser att nyttja
hembudet på den föreslagna nivån av 0,55 %, dvs 46 aktier
(kommunstyrelsens protokoll § 7/2016).

ÄRENDE 16
Renhållningsordning för Nordanstigs kommun.
Enligt 15 kap. 11 § i Miljöbalken (1998:808) ska varje kommun ha en
renhållningsordning som förutom en avfallsplan även innefattar
föreskrifter om hantering av avfall.
Den nu gällande avfallsplanen i Nordanstig antogs 1994 och utgår ifrån
en lagstiftning som inte har varit gällande sedan 1998 då Miljöbalken
antogs. I avfallsförordningen 2011:927 (§80) anges att avfallsplanen
ska uppdateras minst vart 4:e år. De nu gällande föreskrifterna är
antagna under år 2000 och de ska enligt lag uppdateras varje år.
Renhållningsordningen ska vara vägledande i vårt dagliga arbete och
den nu gällande renhållningsordningen är så förlegad att den inte går
att använda som styrdokument.
Förslaget till den nya avfallsplanen med tillhörande föreskrifter har
tagits fram inom ramen för ett samarbete mellan Hälsinglands
kommuner och gäller för perioden 2015-2020. I oktober 2014 ställdes
den nya avfallsplanen ut för extern remiss och synpunkterna är
inarbetade.
Teknik- och miljöhandläggare Anna Heijbel föredrar ärendet. Deltar i
föredragningen gör även Renhållningschef Anders Tellin och Mats
Axbrink, norrhälsinge miljökontor.
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FORTS. ÄRENDE 16
Beslutsunderlag
Renhållningen föreslår att fullmäktige föreslås besluta att anta den nya
renhållningsordningen (Anders Tellins tjänsteutlåtande 2016-01-29).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta åtgärdsprogram, samrådsredogörelse och underlaget för
Kommunal Avfallsplan 2015-2020.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta föreskrifter om hantering av hushållsavfall samt strategier och mål
för Kommunal Avfallsplan 2015-2020.
Notering: Vid ledningsutskottets sammanträde påtalades att Landstinget Gävleborg
numera heter Region Gävleborg. Denna text är ett utdrag ur inlämnade yttranden
som lämnades innan övergången till Region Gävleborg och kan därmed inte ändras.

ÄRENDE 17
Slamlaguner.
Kommunen har fått tillstånd att anlägga och driva slamlaguner under
fyra år. Något ytterligare tillstånd kommer inte att beviljas.
Miljömässig är det bättre att ta hand om slammet med en så kallad
avvattningsbil än att anlägga slamlaguner. Alternativet med
avvattningsbil är även ett bättre alternativ på lång sikt.
Renhållningschef Anders Tellin informerar om att inget avtal är slutet
med markägare i samband med planeringen för att anlägga
slamlaguner.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att till nästa
ledningsutskott bereda hanteringen av slam med inriktningen att
kommunen ska använda sig av en avvattningsbil. Verksamheten ska
även redovisa ev. avtal med markägare som ingicks i samband med
planeringen för att anlägga slamlaguner (ledningsutskottets protokoll
§ 8/2016).
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FORTS. ÄRENDE 17
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar att projektet Slamlagunder avslutas.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Avsluta projektet med att anlägga slamlaguner.
2. Uppdra till verksamheten att fortsätta arbetet med att hantera
slammet via avvattningsbil.

ÄRENDE 18
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.
Området pekades ut som ett av områdena lämpliga för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i det tematiska tillägget till
översiktsplanen som Nordanstigs kommun tog fram 2011.
Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2014-09-29 § 100 att godkänna
upprättat köpeavtal och sälja Varpsandsområdet till Visionsbolaget.
Planen har varit utställd för samråd och granskning och är nu klar för
antagande.
Planeringsarkitekt Stina Andersson föredrar detaljplanen.
Beslutsunderlag
Bygg och Plan föreslår att kommunstyrelsen godkänner
antagandehandlingarna och granskningsutlåtande samt föreslår att
fullmäktige antar detaljplanen (Stina Anderssons tjänsteutlåtande
2016-02-15).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna antagandehandlingarna och granskningsutlåtande för
Varpsand, Sörfjärden.
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FORTS. ÄRENDE 18
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta detaljplanen för Varpsand, Sörfjärden.

ÄRENDE 19
Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer.
På uppdrag av direktionen för Inköp Gävleborg har en ny
Upphandlingspolicy tagits fram för beslut i kommunfullmäktige att gälla
från och med 1 januari 2016.
Policyn omfattar de kommuner som äger Inköp Gävleborg, kommunala
bolag, kommunalförbund, samordningsförbund och andra aktörer som
helt eller delvis överlämnat upphandlingsansvar till Inköp Gävleborg.
Direktionen för Inköp Gävleborg har bedömt det viktigt att policyn är
likalydande i alla ägarkommuner varför remissarbetet har genomförts
över lång tid och i många steg.
Uppdraget är nu att slutföra arbetet genom ett beslut om att anta
policyn i respektive kommunfullmäktige med målet senast 2016-03-31.
Bakgrund till policyarbetet är dels utvecklad lagstiftning i den offentliga
upphandlingen, dels utvecklad rättstillämpning som i högre grad
möjliggör att ställa hållbarhetskrav. Det är även en utveckling utifrån en
tydlig ägarvilja att använda hållbarhetskrav i den offentliga affären som
styrmedel.
Syftet är att med högre grad av ägarvilja använda den offentliga affären
som ett sätt att öka såväl social/etisk, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet samt att möjliggöra för små och medelstora företag att kunna
via offentliga kontrakt bidra till ökad sysselsättning och tillväxt.
Nordanstigs Bostäder AB har tagit del och har inget att erinra.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar att Nordanstigs
kommun beslutar att anta ny Upphandlingspolicy för hållbara offentliga
affärer att gälla från och med 1 januari 2016 (Marianne Unborgs och
Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-01-29).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta ny Upphandlingspolicy för hållbara offentliga affärer att gälla från
och med 1 januari 2016.
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ÄRENDE 20
Finansiering av Fiskevårdsseminariet.
Fiskevårdsprojektet kommer att hålla ett Fiskevårdsseminarium i
Bergsjö. Syftet är att uppmärksamma det pågående fiskevårdsarbetet,
framtidsplaner och visioner för detta arbete samt öka möjligheterna att
hitta stöd för att kunna genomföra fiskevårdsprojektet.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att fiskevårdsprojektet tilldelas 15 tkr för
Fiskevårdsseminariet ur kommunstyrelsens förfogandemedel.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Tilldela 15 tkr för Fiskevårdsseminariet ur kommunstyrelsens
förfogandemedel.

ÄRENDE 21
Rapport: Näringslivsstrategi för Nordanstigs kommun.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg och ordföranden Stig Eng (C)
rapporterar om det inledande arbetet med att utarbeta ett förslag till ny
näringslivsstrategi för kommunen.
En träff har genomförts med Svenskt Näringsliv som erbjuder
Nordanstig stöd i olika aktiviteter under 2016.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till verksamheten att fortsätta arbetet med att ta fram ett första
utkast till ny Näringslivsstrategi till i slutet av mars.
I samarbete med Svenskt Näringsliv utarbeta en handlingsplan till
Näringslivsstrategin.
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ÄRENDE 22
Remiss: Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.
Enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska en kommun ha
handlingsprogram som beskriver målen för kommunens förebyggande
verksamheter samt ett program för räddningsinsats.
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samarbetar kring
räddningstjänst och säkerhetsfrågor i en gemensam organisation,
Norrhälsinge räddningstjänst.
I enlighet med lagstiftningen ska samråd ske med myndigheter som
kan ha väsentligt intresse i saken.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till utskotten för beredning
(kommunstyrelsens protokoll § 300/2015).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna förslag till Handlingsprogram enligt lag om skydd mot
olyckor.
Utbildningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Även skolskjutsar ska beaktas i dokumentet och förslagsvis under
punkt 2.4.2.
Omsorgsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor med att korrekt
befolkningsmängdssiffra för Nordanstig införs i dokumentet.

ÄRENDE 23
Aktuella ärenden kring flyktingsituationen i Nordanstigs kommun.
Följande aktuella ärenden är på gång med anledning av den aktuella
flyktingsituationen i kommunen:


Hälsinglands Utbildningsförbund ansöker om tillfälligt stöd med
anledning av rådande flyktingsituation.
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FORTS. ÄRENDE 23


Verksamheten har fått uppdraget att, med anledning av
regeringens tillfälliga stöd till Nordanstig med 16,7 mnkr, analysera
kostnaderna för integration i kommunen och återkomma till
ledningsutskottet med en rapport.



Migrationsverket: Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av
asylsökande och nyanlända i Nordanstigs kommun.



Rapport om kalkyler för att bygga asylboenden i kommunen.

Enhetschef Bente Sandström informerar om de senaste direktiven från
Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna.
Under 2016 kommer sammanlagt 15 personer med uppehållstillstånd
till Nordanstig. Enligt de senaste informationen kommer åtta personer
av dessa 15 under maj månad.
Migrationsverket har avtal med kommunen om Fröstuna akutboende
fram till 15 april 2016 med möjlighet till förlängning 30 juni 2016.
Kvoten för ensamkommande flyktingbarn till Nordanstig under 2016 är
70 stycken.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att Nordanstigs Bostäder AB får i uppdrag att bygga
bostäder i första hand i Gnarp för högst 20 mnkr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att till nästa ledningsutskott
bereda Hälsinglands Utbildningsförbunds ansökan om tillfälligt stöd
med anledning av rådande flyktingsituation.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Uppdra till Nordanstigs Bostäder AB att bygga bostäder i första hand i
Gnarp för högst 20 mnkr.
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ÄRENDE 24
Information från ledningsutskottets verksamheter.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 25
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Eva Fors informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 26
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
I samband med den genomlysning som pågår för att skapa samsyn
inom biståndsenhetens myndighetsutövning pågår för närvarande
upprättande av en handlingsplan.
Detta arbete har visat att en revidering bör ske i delegationsordningen
för beslut om korttidsvård.
Syftet med att ändra i delegationsordningen är att skapa ökad
rättssäkerhet och kvalitetssäkra handläggningsprocessen.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att delegationen på korttidsvårdsbeslut ändras
från ansvarig biståndshandläggare till enhetschef för biståndsenheten
(Malin Ruthströms tjänsteutlåtande 2016-01-26).

ÄRENDE 27
Gemensam upphandling HVB.
Kostnaderna för HVB har för Nordanstigs kommun ökat under de
senaste året. Ett sätt att förhindra denna kostnadsdrivande
utvecklingskurva är att upphandla behandlingsformen gemensamt med
andra kommuner. Upphandling kan göras enligt LOU alt. LOV.
I augusti 2016 löper avtalen på HVB för barn/unga och vuxna ut.
Föreligger förslag till beslut från socialchef David Lindqvist daterat
2016-02-03.
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FORTS. ÄRENDE 27
Förslag till beslut
Att ge Inköp Gävleborg uppdraget att upphandla HVB enligt LOV då
detta medför en bättre möjlighet att kunna ansluta nya näringsidkare
efter hand inom samma kostnadsram samt att valfriheten för den
enskilde blir bättre och socialtjänstens möjlighet att kunna tillsätta mer
individanpassade resurser stärks.
Myndighetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Att ge Inköp Gävleborg uppdraget att upphandla HVB enligt LOV då
detta medför en bättre möjlighet att kunna ansluta nya näringsidkare
efter hand inom samma kostnadsram samt att valfriheten för den
enskilde blir bättre och socialtjänstens möjlighet att kunna tillsätta mer
individanpassade resurser stärks.

ÄRENDE 28
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är
kommunen skyldig att rapportera till fullmäktige när gynnande beslut
enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med
gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats.
Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej
verkställda beslut för kvartal 4/2015 och som avser SoL IFO, individoch 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 =
 Ett beslut om kontaktfamilj barn och unga som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum.
Datum för gynnande beslut: 2015-06-03.
 Ett beslut om kontaktfamilj barn och unga: Avbrott i
verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader.
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FORTS. ÄRENDE 28


Ett beslut om kontaktperson barn och unga: Avbrott i
verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader.
Datum när kommunen avslutade ärendet: 2015-11-24.
Anledning: Sökanden önskar inte längre ha kontaktperson.

Myndighetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 4/2015 gällande ej verkställda beslut
SoL IFO, individ och familjeomsorg.

ÄRENDE 29
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är
kommunen skyldig att rapportera till fullmäktige när gynnande beslut
enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med
gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats.
Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej
verkställda beslut för kvartal 4/2015.
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, inom ÄO, äldreomsorg = fem ärenden.
Svar: Nej, inom SoL OF, omsorg om personer med
funktionsnedsättning = ett ärende.
Svar: Nej, inom LSS OF, omsorg om personer med
funktionsnedsättning = inget ärende.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej.
Förslag till beslut:
Godkänna rapporten för kvartal 4/2015 gällande SoL ÄO, SoL OF och
LSS OF.
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FORTS. ÄRENDE 29
Omsorgsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 4/2015 till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) gällande ej verkställda beslut SoL ÄO, SoL OF och LSS OF.

ÄRENDE 30
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Malin Ruthström och socialchef David Lindqvist
informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 31
Motion om busstrafik m.m. till Sörfjärden under sommaren.
Börje Lindblom (L) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunen ska undersöka om busstrafikens linje 32 som går till
Sörfjärden och Norrfjärden undre vintern, även skulle kunna gå under
sommaren.
Vidare föreslår han att fler parkeringsplatser och toaletter ordnas i
Sörfjärden för turisterna.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen samt att
motionen är därmed besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande
2015-11-30).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja motionen
2. Motionen är därmed besvarad.
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ÄRENDE 32
Motion om ringlinje sommartid.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att
kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en ringlinje sommartid.
Turen skulle gå från Gnarps järnvägsstation via Turistbyrån i Jättendal,
Mellanfjärden, Sörfjärden och tillbaka till järnvägsstationen i Gnarp.
Turen skulle gå sommartid och anpassas till regionaltågens tidtabell.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att
på prov verka för en busslinje sommartid mellan Gnarps
järnvägsstation via Turistbyrån i Jättendal, Mellanfjärden, Sörfjärden
och tillbaka till järnvägsstationen i Gnarp. Motionen är därmed
besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2016-02-15).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Uppdra till kommunstyrelsen att på prov verka för en busslinje
sommartid mellan Gnarps järnvägsstation via Turistbyrån i
Jättendal, Mellanfjärden, Sörfjärden och tillbaka till
järnvägsstationen i Gnarp.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 33
Motion om kommunalt stödsparande för lokal utveckling.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige
beslutar att kommunen utreder hur en landsbygdsutvecklingsfond
skulle kunna se ut i Nordanstig samt att kommunstyrelsen får i uppdrag
att inrätta en landsbygdsutvecklingsfond.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionens förslag att
utreda hur en landsbygdsutvecklingsfond skulle kunna se ut i
Nordanstig. Avslå motionens förslag att redan nu ge kommunstyrelsen i
uppdrag att inrätta en landsbygdsutvecklingsfond enligt motionens
intentioner, med motiveringen att utredningen får visa om kommunen
ska inrätta en landsbygdsutvecklingsfond eller inte. Motionen är
därmed besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2015-11-30).
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FORTS. ÄRENDE 33
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja motionens förslag att utreda hur en
landsbygdsutvecklingsfond skulle kunna se ut i Nordanstig.
2. Avslå motionens förslag att redan nu ge kommunstyrelsen i
uppdrag att inrätta en landsbygdsutvecklingsfond enligt motionens
intentioner, med motiveringen att utredningen får visa om
kommunen ska inrätta en landsbygdsutvecklingsfond eller inte.
3. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 34
Motion om Regional handlingsplan mot våldsbejakande
extremism.
Per-Ola Wadin (L) och Tina Torstensson (L) har lämnat in en motion
där de föreslår att fullmäktige beslutar att tillsammans med
grannkommunerna och Region Gävleborg utarbeta en regional
handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar att Samhällsrådet, som hålls
ihop av Länsstyrelsen Gävleborg, ges i uppdrag att ta fram ett underlag
för gemensamma aktiviteter och planer med syftet att motverka
radikalisering i länet. Vidare föreslås att länsstyrelsen genom
Samhällsrådet tar ansvar för en bred och långsiktig samverkan med
berörda aktörer. Motionen är därmed besvarad (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2016-01-15).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Uppdra till Samhällsrådet, som utgörs av landshövding, länsråd,
polischef, två kommunchefer och regiondirektör och hålls ihop av
Länsstyrelsen Gävleborg, ges i uppdrag att ta fram ett underlag för
gemensamma aktiviteter och planer med syftet att motverka
radikalisering i länet.
2. Vidare föreslås att länsstyrelsen genom Samhällsrådet tar ansvar
för en bred och långsiktig samverkan med berörda aktörer.
3. Motionen är därmed besvarad.
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ÄRENDE 35
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Verksamhetschef Eva Fors:
Elevernas läsårstider 2016/2017.
Teknisk handläggare Helena Malmkvist:
Bostadsanpassningsbidrag december 2015-februari 2016.
Nya tillsvidareanställda februari 2016.
Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för februari 2016.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 12-19/2016.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 1-9/2016
Myndighetsutskottets protokoll §§ 36-61/2016.
Ledningsutskottets protokoll §§ 12-46/2016.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 36
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Hälsingerådet 2016-02-03
Handikapprådet och Pensionärsrådet: 2016-02-25.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2016-01-27.
Övrigt
Minnesanteckningar från fiskevårdmöte 2015-12-09.
Inspektionen för vård och omsorg (IVO): Älgeredskollektivet AB har
ansökt om ändring av verksamheten Olles i Bergsjö.
Förvaltningsrätten i Falun: Beslut i överklagat ärende LU § 192/2015.
Anteckningar samrådsmöte Hälsinglands Utbildningsförbund
2015-09-22.
Region Gävleborg: Regional digital agenda för Gävleborg 2015-2020.
MittSverige Vatten AB: Information kring utvecklingen om reningsverket
i Mellanfjärden.
Nordanstig Vatten AB: Avbruten upphandling av vindkraft.
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FORTS. ÄRENDE 36
Daniel Arenholm: Skrivelse om fullmäktiges beslut om Avtal för Visit
Hälsingland Gästrikland.
Utökning av boenden på HVB.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 37
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

