NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.
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Delgivningar.

23.
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Om Du har frågor kontakta Patrik Thorson, tfn 073-275 35 79
eller e-post: patrik.thorson@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Monica Olsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Jan-Ola Hall (SD).

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

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

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

ÄRENDE 5
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar det aktuella ekonomiska läget.

ÄRENDE 6
Information från ledningsutskottets verksamheter.
David Lindqvist (tillförordnad verksamhetschef kommunledningskontoret)
informerar om aktuella ärenden.
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ÄRENDE 7
Markbyte genom fastighetsreglering för VA Sörfjärden.
I projekt VA Sörfjärden har ett markförvärv genomförts nordväst om
Sörfjärden i syfte att etablera en mindre byggnad för reningsverk och
markbädd. Området behöver utökas för att erhålla reservmark och
skyddsområde för etableringen.
Markförhandlingar har förts med fastighetsägaren och en
överenskommelse har träffats enligt bifogat avtal om
fastighetsreglering.
I fastighetsregleringen avstår kommunen ett område om ca 7 ha och
erhåller två områden om ca 5 ha. Holmens Bruk AB som är
fastighetsägare till inbytesmarken skall erlägga en mellanskillnad till
Nordanstigs kommun för överförd mark med 30 000 kr.
Överlåtelsen är ett led i kommunens etablering av vatten- och
reningsverk.
Beslutsunderlag
Med hänvisning till ovanstående föreslår Samhällsbyggnad att:
-

Överenskommelse om fastighetsreglering godkänns inkluderande
mellanskillnadsersättning med 30 000 kronor.

Ledningsutskottets förslag (LU 2015-06-25 § 114)
Fullmäktige beslutar:
1. Godkänna upprättat förslag till Överenskommelse om
fastighetsreglering mellan Nordanstigs kommun och Holmens Bruk
AB.
2. Del av Nordanstigs kommuns fastighet Gnarps Masugn 3:1 överförs
genom fastighetsreglering till Holmens Bruks fastighet Gnarps
Masugn 3:1.
3. Del av Holmens Bruks fastighet Gnarps Masugn 3:1 överförs
genom fastighetsreglering till Nordanstigs kommuns fastighet
Nordanstig Gnarps Berge 12:1.
4. I mellanskillnad ska Holmens Bruk erlägga 30 000 kronor till
Nordanstigs kommun.
5. Uppdra till firmatecknarna att underteckna avtalen.
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ÄRENDE 8
Köp av mark för VA Sörfjärden.
I projekt VA Sörfjärden har ett markförvärv genomförts nordväst om
Sörfjärden i syfte att etablera en mindre byggnad för reningsverk och
markbädd. Området behöver utökas för att erhålla reservmark och
skyddsområde för etableringen.
Markförhandlingar har förts med fastighetsägaren och en
överenskommelse har träffats enligt bifogat köpeavtal.
Området om ca 0,9 ha innehåller lövskog, en mindre stuga och förråd.
Byggnaderna är i stort behov av underhållsåtgärder. Till området hör
också ca 0,15 ha vatten.
Beslutsunderlag
Med hänvisning till ovanstående föreslår Samhällsbyggnad att
- Köpeavtalet godkänns
- Fastigheten Gnarps Böle 1:5 med totalt ca 1 ha förvärvas
- 85 tkr (åttiofemtusen kronor) anslås till köpet, vilket finansieras inom
ramen för investeringsobjektet ”Markköp”.
Ledningsutskottets förslag (LU 2015-06-25 § 115)
Fullmäktige beslutar:
1. Köpa del av fastigheten Gnarps Böle 1:5 av Jan Lennart
Söderströms dödsbo.
2. Godkänna upprättat förslag till köpeavtal.
3. Fastställa köpesumman till 85 000 kronor.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

ÄRENDE 9
Nollbudget för programpunkten Skog under budgetåret 2016.
I samband med ekonomirapport vid föregående sammanträde uppdrog
ledningsutskottet till verksamheten, att vid nästa ledningsutskott redovisa
en djupare analys av programpunkten Skog (LU 2015-06-25 § 111).
Ärendet har föredragits i ledningsutskottet av Tony Carlsson vid
Holmen Skog, med stöd från Mats Widoff (samhällsbyggnadschef).
Enligt föredragandet finns det behov av åtgärder inom markberedning,
plantering och röjning (dnr. 90212).
Ledningsutskottets förslag (LU 2015-08-06 § 128)
Att kommunstyrelsen lägger en nollbudget för programpunkten Skog
för budgetåret 2016, så att intäkter från kommunens skog kan
användas till att täcka utgifter för åtgärder.
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ÄRENDE 10
Budget 2016 för överförmyndarnämnden Mitt.
Överförmyndarkontoret består idag av sju heltidstjänster. En
genomlysning av verksamheten har genomförts under 2014 och det
konstateras att kontoret är underbemannat, att det har skett och
fortsätter att ske en utökning av antalet ensamkommande barns samt
att det genomförs en lagändring vid årsskiftet 2014/2015 som överför
utredningsansvar från tingsrätterna till överförmyndaren, vilket
sammantaget kräver utökade resurser.
I dagsläget är kontoret trångbott och det behöver förstärkas med så
kallade säkra rum, vilket innebär ett behov av andra, större lokaler.
Beslutsunderlag
Sundsvalls kommun föreslår att respektive kommun beslutar att utöka
överförmyndarnämndens budget med motsvarande tre heltidstjänster
samt ökad hyreskostnad för utökade lokaler dvs 141 tkr för Nordanstigs
kommuns del.
Yrkanden (LU 2015-06-25 § 112)
Monica Olsson (S) yrkar bifall.
Propositionsordning (LU 2015-06-25 § 112)
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets förslag (LU 2015-06-25 § 112)
Fullmäktige beslutar:
1. Utöka överförmyndarnämndens budget med motsvarande tre
heltidstjänster samt ökad hyreskostnad för utökade lokaler dvs totalt
141 tkr för Nordanstigs kommuns del.
2. Kostnadsökning inarbetas i budget 2016.

ÄRENDE 11
Länsgemensamt projekt för arbetslösa ungdomar.
Region Gävleborg har tillsammans med länets kommuner enats om att
skapa ett länsgemensamt projekt i Gävleborg för att motverka
ungdomsarbetslöshet.
Dialog bör nu föras med de initiativ till mindre projekt som pågår i flera
av länets kommuner. Ansatsen bör vara att föra samman dessa initiativ
och gå in med en gemensam större projektansökan.
Ansökan ska lämnas till Socialfonden senast 31 augusti 2015.
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För Nordanstigs kommuns del innebär projektet en medfinansiering i
arbetstid motsvarande 0,2-0,6 % av en tjänst.
Utbildningsledare Gunilla Svensson har föredragit ärendet i
ledningsutskottet (LU 2015-06-15 § 116), som överlämnar ärendet till
kommunstyrelsen för behandling.

ÄRENDE 12
Upphandling: Kulturskolan Nordanstig.
Direktupphandlingen av drift av musik- och kulturverksamhet för barn
och unga i Nordanstigs kommun har annonserats mellan 2015-07-27
och 2015-08-06. Anbud har inkommit till Nordanstigs kommun via
Inköp Gävleborg (upphandlingsnummer 5688). Ärendet föredras av
David Lindqvist (tf. verksamhetschef kommunledningskontoret).

ÄRENDE 13
Begäran om investeringsmedel: Staket runt gläntans förskola.
Utbildningschef föreslår att 170 tkr ur 2015 års investeringsbudget
fördelas åt uppförandet av staket runt Gläntans förskola i Gnarp (dnr.
90227). Detta skulle enligt förslaget leda till ökad säkerhet för barnen
på förskolan. Ärendet föredras av Eva Fors (utbildningschef).
Ledningsutskottets förslag (LU 2015-08-06 § 132)
Att kommunstyrelsen bifaller begäran om investeringsmedel om 170 tkr
ur 2015 års investeringsbudget, för uppförandet av staket runt Gläntans
förskola i Gnarp.

ÄRENDE 14
Skolinspektionens beslut om vite.
Skolinspektionen har beslutat om vitesföreläggande till kommunen för
brister i kvalitetsgranskningen av huvudmannens styrning mot
nationella mål. Ledningsutskottet har uppdragit till tf. kommunchef Eva
Fors att vid kommunstyrelsens sammanträde 20 augusti 2015
presentera en arbetsplan för att uppfylla skolinspektionens krav (LU
2015-06-25 § 124).
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ÄRENDE 15
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Eva Fors (utbildningschef) informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 16
Lokalsammanslagning förskola-skola, Hassela.
Beslut i kommunstyrelsen 2015-05-21 § 129: Utarbeta ett förslag till
lokalsammanslagning förskola-skola i Hassela 2015.
Föreligger skrivelse från arbetsgruppen för Hassela skola 2015-05-10,
där de framför olika förslag till lösningar i ärendet. Arbetsgruppen anser
att det finns två vägar att gå:
1. Använda omställningspengar till att renovera och eventuellt bygga
ut Annexet.
2. Riva Annexet och bygga nytt i ett plan.
Utbildningschef Eva Fors informerar utbildningsutskottet
(UU 2015-06-15 § 37) om kommunens agerande i ärendet.
Allmän diskussion bland politikerna följer, med reflektioner över
skrivelsens innehåll, bland annat följande tas upp:
Vilka tekniska undersökningar är gjorda och när?
Vad är möjligt att åtgärda?
Rivningsbeslut för Annexet finns.
Offerter och upphandling.
Kravspecifikation.
Omställningsmedel.
Fläktar, elavbrott och hög decibel.
Medel behöver tillskjutas.
Yrkande (UU 2015-06-15 § 37)
Natrix Öjemark (C) föreslår följande:
Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheten att på ett
pedagogiskt och lättbegripligt vis svara på nedanstående frågeställningar, ge en utförlig förklaring varför svaret blev som det blev samt
bifoga samtliga styrkta dokument som förklaringen baserar sig på.
Frågor:
1. Är Annexet vid Hassela skola i dagsläget tjänligt för kontinuerlig
barnverksamhet?
2. Om svaret ovan är jakande, är det då några tekniska förutsättningar
som då måste vara uppfyllda och vilka är det då i sådana fall?
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Propositionsordning (UU 2015-06-15 § 37)
Ordföranden ställer proposition på Natrix Öjemarks (C) yrkande och
finner det antaget.
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar:
Ge verksamheten i uppdrag att på ett pedagogiskt och lättbegripligt vis
svara på nedanstående frågeställningar, ge en utförlig förklaring varför
svaret blev som det blev samt bifoga samtliga styrkta dokument som
förklaringen baserar sig på.
Frågor:
1. Är Annexet vid Hassela skola i dagsläget tjänligt för kontinuerlig
barnverksamhet?
2. Om svaret ovan är jakande, är det då några tekniska förutsättningar
som då måste vara uppfyllda och vilka är det då i sådana fall?

ÄRENDE 17
Ansvar för uthyrning av badhus och gymnastiksalar.
Ansvarsfråga: Vem ska ha ansvaret för uthyrningen av Bergsjö badhus
och skolans gymnastiksalar gällande fritidsaktiviteter kvällar och
helger?
Utbildningschef Eva Fors informerar utbildningsutskottet
(UU 2015-06-15 § 41): I dagsläget är det rektorerna som har ansvaret
vilket inte är funktionellt.
Nordanstigs Bostäder AB har jour/bemanning även kvällar och helger,
är det ett alternativ?
Utbildningsutskottets förslag (UU 2015-06-15 § 41)
Kommunstyrelsen beslutar:
Uppdra till Nordanstigs Bostäder AB att ansvara för lokalerna gällande
Bergsjö badhus och skolans gymnastiksalar vid fritidsaktiviteter kvällar
och helger.

ÄRENDE 18
JO-beslut om utlämnande av allmänna handlingar.
I en anmälan till justitieombudsmannen (JO) den 14 juni 2014
framförde Kristoffer Örstadius (reporter på Dagens Nyheter) klagomål
mot Nordanstigs kommun. JO riktar nu allvarlig kritik mot Nordanstigs
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kommun för handläggningen av en framställning om utlämnande av
allmänna handlingar (dnr. 89925). I skrivelsen riktas även kritik mot
kommunen för handläggningen av en framställning om utlämnande av
uppgifter ur allmän handling. JO förutsätter att åtgärder för att komma
till rätta med kritiken redan har vidtagits av Nordanstigs kommun, och
att dessa åtgärder följs upp.

ÄRENDE 19
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Malin Ruthström (verksamhetschef vård- och omsorg) och David Lindqvist
(socialchef) informerar om aktuella ärenden.
Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Ärendet gäller kommunfullmäktiges beslut om att avveckla Björkbacken
som särskilt boende. Malin Ruthström (verksamhetschef vård- och
omsorg) har, som svar på ett yttrande från klagande part, skickat ett
yttrande till förvaltningsrätten i Falun (dnr. 2015-000140).

ÄRENDE 20
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande icke
verkställda beslut för kvartal 2/2015:
SoL ÄO = äldreomsorg, SoL OF = omsorg om personer med
funktionsnedsättning samt LSS OF = omsorg om personer med
funktionsnedsättning.

ÄRENDE 21
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunchef Fredrik Pahlberg
Tjänsteförrättande kommunchef fr.o.m. 2015-06-15 t.o.m. 2015-08-23:
Eva Fors.
Kommunstyrelsens vice ordförande, Stig Eng (C), och
tjänsteförrättande kommunchef, Eva Fors
Intyg om offentlig medfinansiering inom projektet Fiber (2015-06-18):
byn Södra Röde (281 946 kr), byn Ronneberg (359 207 kr) samt byn
Frästa (122 564 kr).
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Omsorgsutskottets ordförande, Åke Bertils (S)
Val av omvårdnadsstipendiat 2015 (2015-05-18):
Ponsunda Mangkhang.
Delegeringslista individ- och familjeomsorgen för juni-juli 2015
Nya anställningar per juni 2015
Christina Lundkvist, Undersköterska (75 % sysselsättningsgrad).
Jessica Norling, Lärare tidigare år (100 % sysselsättningsgrad).
Protokoll
Ledningsutskottets protokoll §§ 90-140/2015.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 33-46/2015.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 37-43/2015.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 115-151/2015.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 22
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Pensionärsrådet och handikapprådet
Gemensamt sammanträde mellan kommunala pensionärsrådet och
handikapprådet, den 5 maj 2015.
Fiberstaden
Årsstämma med aktieägarna i Fiberstaden AB, den 30 april 2015.
MittSverige Vatten
Styrelsesammanträde för MittSverige Vatten AB, den 22 maj 2015.
Inköp Gävleborg
Direktionsmöte för Inköp Gävleborg, den 8 april 2015.
Direktionsmöte för Inköp Gävleborg, den 5 juni 2015.
Nordanstig Vatten
Styrelsesammanträde för Nordanstig Vatten AB, den 21 maj 2015.
Nordanstigs kommuns revisorer
Sammanträde för Nordanstigs kommuns revisorer, den 9 juni 2015.
Övrigt
Minnesanteckningar: Fiskegruppen
Uppstartsmöte den 17 juni 2015.
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Beslut: Tillstånd till kameraövervakning
Länsstyrelsen ger Norrhälsinge Räddningstjänst tillstånd till
kameraövervakning, enligt beslut daterat den 7 juli 2015.
Brev till Jordbruksverket
Brev angående stöd till bredbandsutbyggnad inom
landsbygdsprogrammet, daterat den 18 juni.
Skrivelse från Lärarförbundet i Nordanstig och Lärarnas riksförbund
Skrivelse angående åtgärdspaketet och budgetminskningen
2015-2018, riktat till utbildningsutskottet och verksamhetschef
Eva Fors, daterat den 22 maj 2015.
Cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
15:19, Beräkning och redovisning av skulder och kostnader för pension
till förtroendevalda, daterat den 15 juni 2015.
15:21, Kommunal fastighetsavgift 2015 och 2016, daterat den 12 juni
2015.
15:18, Preliminär utjämning av LSS-kostnader 2016, daterat den 16
juni 2015.
15:22, Överenskommelse om lön och anställningsvillkor för
räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB 15) med Brandmännens
Riksförbund, daterat den 27 juli 2015.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 23
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.
Extra ärenden
Larmansvarig för fastighet där KOMVUX finns
Med anledning av KOMVUX övergång till annan organisation, så
föreslår förvaltningen att ansvaret för larmet av fastigheten övergår till
fastighetsägaren Nordanstigs bostäder (dnr. 90239).
Informationer
Samkraft AB.
Stig Eng (C) informerar om vindkraftsbolaget.
Förslag till budgetanpassning.
Omsorgsutskottets arbetsgrupp (OU 2015-06-23 § 40) informerar.

