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Godkännande av dagordning.

3.

Kommunchefen informerar.
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Rapport: Gymnasiesamverkan Hälsingland.

5.

Rapport: Aktuella ärenden i regionen.

6.

Ekonomirapport.

7.

Skattesats 2014 för Nordanstigs kommun.

8.

Förlängning av projekt Nya Ostkustbanan.

9.

Förfrågan om deltagande i projektet Den attraktiva
regionen.

10.

Återbruksverksamhet på Homons återvinningscentral.

11.

Omsorgsutskottets budget 2014.

12.

Riktlinjer för avvikelserapportering.

13.

Ändring i taxor för äldre- och handikappomsorgen
2014.

14.

Omvårdnadsstipendium 2014, revidering av riktlinjer.

15.

Remiss: Regionala kompetensprogrammet.

16.

Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Anders Blank (S)

17.

Nyval efter avsägelse från politiskt uppdrag.
Håkan Larsson (M)

18.

Redovisning av delegationsbeslut.

19.

Delgivningar.

20.

Information om civilsamhället.

Kl. 11:00

21.

Revisionsrapport: Försörjningsstöd.

Kl. 13:00

22.

Information och övriga ärenden.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Monica Olsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sven-Erik Sjölund (S).

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

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Tommy Staaf informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Rapport: Gymnasiesamverkan Hälsingland.
Kommunchef Tommy Staaf informerar om det pågående arbetet med
Gymnasiesamverkan Hälsingland.

ÄRENDE 5
Rapport: Aktuella ärenden i regionen.
Information om aktuella ärenden i regionen.

ÄRENDE 6
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport per september 2013
för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.
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ÄRENDE 7
Skattesats 2014 för Nordanstigs kommun.
Fullmäktige ska varje år, senast i oktober, besluta om skattesatsen för
nästkommande år.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar oförändrad skattesats.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa skattestsen för 2014 till 22:61 kronor per skattekrona, dvs
oförändrad.

ÄRENDE 8
Förlängning av projekt Nya Ostkustbanan 2014.
Landsting, länsstyrelser och kommuner i Gävleborgs och
Västernorrlands län har sedan mitten av 80-talet drivit flera
gemensamma projekt tillsammans i syfte att utveckla Ostkustbanan.
Det länsgemensamma projektet Nya Ostkustbanan upphör
31 december 2013 varför det finns ett behov och en efterfrågan av en
mer långsiktig plattform för det gemensamma arbetet med att
vidareutveckla Ostkustbanan.
En förfrågan om intresse att efter projektets utgång bilda ett bolag för
arbetet, har behandlats i länets kommuner. Endast Hudiksvalls,
Nordanstigs och Söderhamns kommuner har anmält intresse.
Region Gävleborg har beslutat ställa sig positiva till att projektet Nya
Ostkustbanan förlängs med tre månader till och med mars 2014,
varefter ett nytt projekt tar vid med Länsstyrelsen Västernorrland som
projektägare (2014-04-01 – 2014-12-31).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Medfinansiera projektet Nya Ostkustbanan 2014.
2. Medfinansieringen med 25 tkr finansieras ur kommunstyrelsens
förfogandemedel.
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ÄRENDE 9
Förfrågan om deltagande i projektet Den attraktiva regionen.
Trafikverket har lämnat en förfrågan till Region Gävleborg om att delta i
forsknings- och innovationsprojektet Den attraktiva regionen.
Projektet syftar till att utveckla samspelet kring ett transportsystem som
bidrar till regional utveckling, miljöeffektiv rörlighet och social
hållbarhet.
Region Gävleborg har beslutat att medverka i projektet.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet och föreslår att
Nordanstigs kommun deltar i projektet med egen tid.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Delta i projektet Den attraktiva regionen med egen tid.

ÄRENDE 10
Återbruksverksamhet på Homons återvinningscentral.
I syfte att förbättra miljön ska EU:s medlemsländer ta hand om sitt
avfall så bra som möjligt utifrån miljö och klimat, dvs att försöka komma
så högt upp som möjligt i EU:s Avfallstrappa genom att minska avfallet
och återanvända produkter.
På Homons återvinningscentral (ÅVC) slängs idag många saker som
skulle kunna återanvändas. Vid återbruksverksamhet på ÅVC lämnar
besökaren ifrån sig saker som sedan omhändertas och säljs av t.ex. en
välgörenhetsorganisation.
Renhållningschef Katarina Lindström föredrar ärendet och föreslår att
en förfrågan går ut till möjliga samarbetspartners. Förfrågan tas fram av
renhållningsverksamheten och godkänns förslagsvis av
ledningsutskottet innan den skickas ut. Vidare föreslås att vissa Börkrav ska uppfyllas. Dessa krav utarbetas av renhållningsverksamheten
och godkänns förslagsvis av ledningsutskottet.
Beslutsunderlag
Katarina Lindströms tjänsteutlåtande 2013-09-13.
Yrkanden
Per-Åke Kardell (C) yrkar att kommunen driver återbruksverksamheten
i egen regi via arbetsmarknadsavdelningen samt att överskottet ska
tillfalla föreningslivet.
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FORTS. ÄRENDE 10
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per-Åke Kardells yrkande och finner
att det ska utredas inför kommunstyrelsens sammanträde.
Ordföranden ställer därefter proposition på förvaltningens förslag och
finner det antaget.
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde
10 oktober 2013 bereda ärendet utifrån att återbruksverksamheten
bedrivs i kommunal regi samt att överskottet ska tillfalla föreningslivet.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till förvaltningen att gå ut med en förfrågan till möjliga
samarbetspartners. Förfrågan tas fram av renhållningsverksamheten
och godkänns av ledningsutskottet innan den skickas ut.
Vissa Bör-krav ska uppfyllas. Dessa krav utarbetas av
renhållningsverksamheten och godkänns av ledningsutskottet.

ÄRENDE 11
Omsorgsutskottets budget 2014 och verksamhetsmål 2014
Ärendet tidigare behandlat vid omsorgs- och lärandenämndens
sammanträde 2013-05-22 § 48 och 2013-06-17 § 68.
Fullmäktige tog beslut om budgetramar 2014 vid sitt sammanträde
2013-06-17 § 27 = kommunstyrelsen 424 623 tkr.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-11 att uppdra till
omsorgsutskottets förvaltning att genomföra en översyn av
-

boendeformerna i kommunens äldreboenden

-

vikariepoolen

-

hemtjänsten

Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppdra till förvaltningen att se över avtalen för personal inom
vård och omsorg. Detta för att kunna uppnå större flexibilitet i
arbetsgrupperna och för att det ska harmonisera med
arbetstyngden/belastningen på de olika enheterna.
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FORTS. ÄRENDE 11
2. Uppdra till förvaltningen att se över riktlinjerna för ekonomiskt
bistånd.

ÄRENDE 12
Riktlinjer, avvikelserapportering
Föreligger tjänsteutlåtande från förvaltningen/utredare Carina Nilsson,
daterat 2013-09-13, gällande riktlinjer för avvikelsehantering,
bedömning av missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande för
den enskilde.
Riktlinjerna ska tillämpas av den nämnd och utskott som handlägger
eller utför någon form av verksamhet enligt socialtjänstlagen eller LSS
oavsett var i organisationen situationen uppkommer.
Syftet med riktlinjerna är att säkerställa rättssäkerhet och
likabehandling i Nordanstigs kommun när det gäller tillämpning av
bestämmelser enligt 7 kap 6 § och 14 kap 2-7 §§ socialtjänstlagen och
23 e och 24 a-g §§ LSS.
Förslag till beslut:
Föreslå kommunstyrelsen
1. anta förslag till riktlinjer för avvikelsehantering, bedömning av
missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande
2. uppdra till verksamheten att upprätta rutiner för
avvikelsehantering på verksamhets/enhetsnivå.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anta förslag till riktlinjer för avvikelsehantering, bedömning av
missförhållande eller påtaglig risk för missförhållande.
2. Uppdra till verksamheten att upprätta rutiner för
avvikelsehantering på verksamhets/enhetsnivå.
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ÄRENDE 13
Ändring, taxor äldre- och handikappomsorgen 2014
Föreligger förslag från förvaltningen/handläggare Anki Åkerlund:
Efter de träffar förvaltningen haft om förändringar i Maxtaxan äldrehandikappomsorgen, ordinärt boende, föreslås följande:
‐

Lägga trygghetslarmet utanför serviceavgiften men ska fortsätta
beräknas i maxtaxan/avgiftsutrymmet.
Föreslagen maxsumma är 180 kr/mån plus 20 kr/mån tillägg för
GSM (för närvarande finns inte GSM-möjligheten).

‐

Dela den individuella justeringen när det gäller beräkningen av
matdistribution i hemtjänsten. Just nu gör vi ett tillägg till
minimibeloppet (minimibelopp för år 2013 är 5 023 kr för
ensamstående över 61 år) med 743 kr. Det gör att alla oavsett
antal portioner/månad får samma justering/höjning. Skulle vi
dela på justeringen till ”hel matdistribution” och ”halv
matdistribution” skulle beloppet för halv matdistribution bli
372 kr.

Exempel 1, som det är nu:
Kalle Karlsson 75 år, tar mat max 4 dagar i veckan, nivå 1
matdistribution.
Sammanlagda pensioner netto:
10.200 kr
Boendekostnad:
-4.700 kr
Minimibelopp:
-5.023 kr
Individuell justering:
-743 kr (som vi har nu)
Avgiftsutrymme, serviceavgift:
0 kr (-266 kr)
Exempel 2, förvaltningens förslag på halv matdistribution:
Kalle Karlsson 75 år, tar mat max 4 dagar i veckan, nivå 1
matdistribution.
Sammanlagda pensioner netto:
10.200 kr
Boendekostnad:
-4.700 kr
Minimibelopp:
-5.023 kr
Individuell justering
-372 kr (förslaget förändring
halv matdistribution)
Avgiftsutrymme, serviceavgift:
105 kr (vi kan ta ut en
serviceavgift).
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FORTS. ÄRENDE 13
Omsorgsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Lägga trygghetslarmet utanför serviceavgiften men ska fortsätta
beräknas i maxtaxan/avgiftsutrymmet.
Maxsumma är 180 kr/mån plus 20 kr/mån tillägg för GSM (för
närvarande finns inte GSM-möjligheten).
2. Dela den individuella justeringen när det gäller beräkningen av
matdistribution i hemtjänsten.

ÄRENDE 14
Omvårdnadsstipendium 2014, revidering av riktlinjer.
Föreligger tjänsteutlåtande från tf förvaltningschef Karin Bohlin daterat
2013-04-18 med förslag till reviderade riktlinjer.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta följande riktlinjer för omvårdnadsstipendium att gälla från och med
2014:
1. Förvaltningen, tillsammans med aktuella skolor, får föreslå
stipendiater, för beslut i kommunstyrelsen.
2. Stipendiet ska avse elever skrivna i Nordanstigs kommun, från
gymnasieskolans omvårdnadsprograms avgångsklasser.
3. Stipendium tilldelas en avgångselev från varje studieort (Ljusdal,
Hudiksvall och Sundsvall) vilka uppfyller nedanstående kriterier.
4. Stipendiesumman är 2 000 kronor per elev + diplom.
5. Följande kriterier ska vara vägledande för att vara berättigad till
stipendium:
Den studerande


Är en god representant för vård- och omsorgsyrket



Är en god representant för utbildningen



Uppvisar en god omvårdnads- och omsorgskompetens
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FORTS. ÄRENDE 14


Har en hög social kompetens



Är en bra kamrat



Erhållit fullständigt slutbetyg samt diplom från vård och
omsorgscollege.

ÄRENDE 15
Remiss: Regionala kompetensprogrammet
Remiss har inkommit från Region Gävleborg gällande Regionalt
kompetensprogram för Gävleborg 2014-2020, vilken ska beslutas av
Regionfullmäktige 2013-11-19 och behöver beredas inför detta.
Den regionala utvecklingsstrategin Nya möjligheter har ett antal
genomförandeprogram kopplade till sig, varav Kompetensprogrammet
är ett. Nya möjligheter pekar ut kompetens som en av drivkrafterna för
hållbar regional utveckling. Kompetensprogrammet innehåller en
utveckling av drivkraften kompetens, med utgångspunkt hos
människan och hennes förmåga att skapa möjligheter.
Remisstid: 2013-10-10.
Föreligger tjänsteutlåtande från utbildningschef Eva Fors daterat
2013-09-30:
Programmet i sin helhet andas en positiv anda och lyfter fram
gemensamma förbättringsområden för regionen.
På sidan 14 uttrycks en förhoppning vilket borde vara en strävan i
stället. Förslag till ändrad mening: Samtidigt ska det stärka våra barn
och unga till att få en positiv bild av sin hemkommun.
Förslag till beslut:
Att godkänna Kompetensprogrammet – regionalt
genomförandeprogram för Gävleborg 2014-2020 i sin helhet förutom
att meningen på sidan 14 skrivs om enligt följande: Samtidigt ska det
stärka våra barn och unga till att få en positiv bild av sin hemkommun.
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Att godkänna Kompetensprogrammet – regionalt genomförandeprogram för Gävleborg 2014-2020 i sin helhet förutom att meningen på
sidan 14 skrivs om enligt följande: Samtidigt ska det stärka våra barn
och unga till att få en positiv bild av sin hemkommun.
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ÄRENDE 16
Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Anders Blank (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelens ledningsutskott.
Kommunstyrelsen har att godkänna Anders Blanks avsägelse och välja
ny ersättare i ledningsutskottet för återstoden av mandatperioden
2011-2014.

ÄRENDE 17
Avsägelse från politiskt uppdrag, Håkan Larsson (M). Nyval.
Håkan Larsson (M) avsäger sig sina uppdrag som ordförande i
Bredbandsgruppen, ledamot i ekonomistyrningsgruppen och ledamot i
Näringslivsrådet.
Kommunstyrelsen har att godkänna Håkan Larssons avsägelse samt
välja nya ledamöter på de vakanta platserna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna Håkan Larssons avsägelse.
2. Val till de vakanta platserna behandlas på kommunstyrelsens nästa
sammanträde.

ÄRENDE 18
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunchef Tommy Staaf:
Vidaredelegering.
Förordnande av tf kommunchef.
Attestuppdrag verksamhet 7516.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson:
6.2 Bokföringsmässig nedskrivning av osäkra fordringar.
4.5 Övrig medelsförvaltning Omsättning lån. Nr 1/2013.
Energihandläggare Eva-Lena Berglin:
Bostadsanpassningsärenden augusti/2013.
Tf verksamhetschef Karin Bohlin:
18.2 Svar till IVO gällande dnr 8.4.2-27306/2013.
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FORTS. ÄRENDE 18
1:e socialsekreterare Marianne Smed:
18.34 Yttrande förvaltningsrätten mål nr 3669-1.
Myndighetsutskottets ordförande Åke Bertils:
17.2 Deltagande i konferens.
Verksamhetschefer/enhetschefer:
4.5 Teckna avtal inom ramen för verksamhetsplan och tilldelad budget
under innevarande verksamhetsår.
Individ- och familjeomsorgens delegation september/2013.
Nyanställningar september/2013.
Ledningsutskottets protokoll §§ 25-50/2013.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 13-21/2013.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 13-21/2013.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 27-47/2013.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 19
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting
13:42 Ändringar i socialtjänstlagen som gäller ekonomiskt bistånd.
13:44 Ansvarasfördelning mellan kommun och landsting när det gäller
insatser för barn och ungdomar med psykisk funktionsnedsättning.
Protokoll
Nordanstigs Näringslivsråd: 2013-09-17.
MittSverige Vatten AB: 2013-08-23.
Nordanstigs Fjärrvärme AB: 2013-08-20.
Nordanstigs Bostäder AB: 2013-08-19.
Överförmyndarnämnden Mitt 2013-09-10.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2013-09-05.
Hälsingerådet 2013-09-04.
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FORTS. ÄRENDE 19
Övrigt
Sundsvalls, Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner: Ny strategiför
banarbeten på Ostkustbanan.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 20
Information om civilsamhället.
Ulf Sundblad informerar om civilsamhället.

ÄRENDE 21
Revisionsrapport ”Försörjningsstöd”
Under våren 2012 genomfördes en revison av rutiner för
försörjningsstöd på uppdrag av kommunens revisorer. Revisionen
genomfördes av KPMG. Syftet var att granska rutinerna som
säkerställer att utbetalning av försörjningsstöd sker till de personer som
har störst behov av stödet.
Synpunkter lämnas till revisionen senast 30 september.
Föreligger tjänsteutlåtande från socialchef Karin Bohlin och 1:e
socialsekreterare Lena Carlsson daterat 2013-07-12.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta tjänsteutlåtandet daterat 2013-07-12 som kommunens svar till
revisionen gällande revisionsrapport ”Försörjningsstöd”.

ÄRENDE 22
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp.

