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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Ulf Lövgren (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 oktober 2013 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.
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ÄRENDE 7
Budget 2014 och verksamhetsplan 2015-2017.
Kommunstyrelsens ledningsutskott har uppdraget att bereda budget
2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till budget 2014 och
flerårsplan 2015-2017 utifrån ledningsutskottets tidigare direktiv.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar förvaltningens budgetarbete och
lämnar förslag till neddragningar för att rymma verksamheterna inom
kommunstyrelsens tilldelade budgetram.
Ekonom Marianne Unborg redovisar beräknad ökning av skatteintäkter
inför 2014.
Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin redovisar pågående projekt
inom förvaltningens omorganisation. Budget för projekten är
sammantaget 3,4 mkr.
Tommy Staaf redovisar nyckeltal för skolor och förskolor, antal
behöriga lärare och antal elever.
Vidare föredrar Tommy Staaf förslag till prioriteringar för
investeringsbudget 2014 med en budgetram på 15 mkr.
Mona Franzén-Lundin föredrar mål och visioner för EU, Region
Gävleborg och Nordanstigs fullmäktige, kommunens miljömål via
Länsstyrelsen Gävleborg samt kommunens åttagande inom den
europeiska deklarationen för jämställdhet (CEMR-deklarationen).
Marianne Unborg föredrar förslag till fullmäktiges finansiella mål för
2014.
Renhållningschef Katarina Lindström föredrar ett förslag som innebär
att taxan för renhållning höjs med 3 % och taxan för slamtömning höjs
med 6 %.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att vid
ledningsutskottets sammanträde 24 oktober 2013 lämna
konsekvensbeskrivningar för verksamheterna utifrån följande
budgetramar: Ledningsutskottets verksamheter 51 mkr,
Utbildningsutskottets verksamheter 126 mkr, Omsorgsutskottets
verksamheter 251 mkr. Förslag till mål för kommunstyrelsen 2014
behandlas vid ledningsutskottets nästa sammanträde. Uppdra till
förvaltningen att sammanställa de ekonomiska målen för 2014 utifrån
ledningsutskottets diskussion (ledningsutskottets protokoll § 52/2013).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag till budget
2014 och verksamhetsplan 2015-2017 och finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 7
Ledningsutskottets beslut
1. Uppdra till kommunstyrelsens utskott att inför kommunstyrelsens
sammanträde 7 november 2013 lämna förslag på högst fyra mål för
dess verksamhet.
2. Uppdra till förvaltningen att inarbeta miljömålen och kommunens
åtagande i CEMR-deklarationen i förslaget till kommunstyrelens
mål.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Tilldela kommunstyrelsens verksamheter uppdrag, mål samt
resurstilldelning 2014 inklusive kapitalkostnader:
Ledning
varav stab och projekt

72 358 tkr
3 415 tkr

Utbildning

130 280 tkr

Omsorg

254 513 tkr

Totalt

457 151tkr

Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till förvaltningen att se över möjligheter till åtgärder enligt
nedanstående, för att komma i budgetram 2014:
SÄBO Björkbacken i Hassela, uthyrning av platser
till annan kommun

5 000 tkr

Minska fem platser på Bållebo, korttids BPSD-platser

1 000 tkr

IFO, förändring HVB-placering

1 000 tkr

Gymnasieutbildning
Övrigt åtgärdsprogram

500 tkr
4 424 tkr

Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Slå ihop enheterna i Hassela (förskola och skola) till en enhet.
2. Eleverna flyttas från Nya Bringsta-skolan (fd Backens skola) i
Harmånger tillbaka till ”gamla” Bringstaskolan för att få en enhet.
Lokaler ordnas genom att tex hyra moduler.
3. Samtliga elever i åk 6, utom åk 6 i Gnarp, flyttas till Bergsjö skola.
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Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta att beräkningsgrunden för 2014 – 2017 års skatteintäkter och
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal
1 november 2013

9 460 personer

1 november 2014

9 421 personer

1 november 2015

9 390 personer

1 november 2016

9 371 personer

2. Anta följande taxor
2.1

Renhållningstaxa avseende hushållssopor höjs med 3 %.

2.2

Taxa för slamtömning höjs med 6 %.

3. Anta följande som fullmäktiges finansiella mål:
3.1 Resultatet för år 2014 budgeteras så att resultat skall vara 0 %
av skatter och generella statsbidrag. Resultaten för år 2015-2017
budgeteras till lägst 2 % av skatter och generella statsbidrag.
3.2 Investeringarna 2014 får högst vara som årets avskrivning
exklusive ombudgetering från 2013.
3.3 Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30 %.
3.4 Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna
skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
3.5 Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.
3.6 Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.
4. Förutom verksamheternas tilldelning:
1 500 tkr budgeteras till kommunstyrelsen att hantera såsom
kommunstyrelsens utvecklingsmedel och till förenings- och
ungdomsverksamhet enligt beslutade fördelningsdirektiv.
606 tkr budgeteras till kommunstyrelsens förfogande.
500 tkr budgeteras till musik- och kulturskoleverksamhet.
5. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt 457 151 tkr inklusive
kapitalkostnader för år 2014.
6. Anta flerårsplan för 2015 med 440 314 tkr i nettokostnader
inklusive kapitalkostnader och med ett resultat på 2,3 %.
7. Anta flerårsplan för 2016 med 445 343 tkr i nettokostnader
inklusive kapitalkostnader och med ett resultat på 2,78 %.
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FORTS. ÄRENDE 7
8. Anta flerårsplan för 2017 med 449 775 tkr i nettokostnader
inklusive kapitalkostnader och med ett resultat på 3,02 %.
9. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt
med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till
dess fullmäktige fattar annat beslut.
10. Anta följande ansvarstilldelning i budget 2014 och flerårsplan 20152017:
Fullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål samt
resurstilldelning.
Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål
samt resurser på och mellan verksamheterna.
Kommunchef fördelar uppdrag och mål samt resurser på och
mellan programpunkterna inom respektive verksamhet.
Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurs inom
respektive programpunkt.
Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet.
11. Anta investeringsutrymme för 2014-2017:
2014

15 000 tkr

2015

15 000 tkr

2016

15 000 tkr

2017

15 000 tkr

varav investeringsutrymme för affärsdrivande verksamheten
renhållning 2014
2 300 tkr.
Resurser till dessa investeringar inom verksamheten renhållning
kan tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut
avseende upplåning till kommunfullmäktige.
12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att nästkommande sammanträde
fördela 2014 års investeringsbudget på specifika projekt
preciserade med syfte, tidsplan och investeringskalkyl.
13. I övrigt anta förslag till Budget 2014 och flerårsplan 2015-2017.
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ÄRENDE 8
Kommunstyrelsens mål 2013.
Kommunstyrelsen har att besluta om mål för kommunstyrelsens
verksamheter för år 2014.
Fullmäktige har antagit följande mål för 2014:
1. Barn och unga
Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda
möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.
2. Näringsliv arbetsmarknad
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas
och förbättras i kommunen.
3. Trygg medborgare
Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.
4. Boendemiljö och kommunikation
Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till kommunstyrelsens utskott att
inför kommunstyrelsens sammanträde 7 november 2013 lämna
förslag på högst fyra mål för dess verksamhet samt uppdra till
förvaltningen att inarbeta miljömålen och kommunens åtagande i
CEMR-deklarationen i förslaget till kommunstyrelens mål
(ledningsutskottets protokoll § 59/2013).
2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen behåller samma mål
som för 2013 för omsorgsutskottets verksamhetsområden =
1. Kvalitetssäkrade verksamheter
2. God tillgänglighet
3. Professionellt bemötande
4. God ekonomisk hushållning
5. Barn är prioriterade (gällande IFO:s verksamhet)
6. Tidiga och förebyggande insatser prioriteras (gällande IFO:s
verksamhet) (omsorgsutskottets protokoll § 35/2013).
3. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar följande som
mål för utskottets verksamheter:
90% av eleverna i årskurs 9 har behörighet att söka till högre studier.
90% av eleverna i årskurs 6 når minst betyget E.
90% av eleverna i årskurs 7 når minst betyget E.
90% av eleverna i årskurs 8 når minst betyget E.
(utbildningsutskottets protokoll § 33/2013).
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ÄRENDE 9
Differentierade anslutningsavgifter för bredband.
Anslutningsavgiften för fiberanslutning av bredband i Nordanstigs
kommun är för närvarande 12 000 kr inklusive moms. Det har hittills
varit ett relativt svagt intresse för att ansluta sig till fiber.
Förvaltningen föreslår att anslutningsavgiften i projektperioder
reduceras till 9 995 kronor.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att fullmäktige beslutar att med
anslutningsavgiften för bredbandsanslutning under pågående
genomförandeprojekt, ska vara 9 995 kr, att anslutningsavgiften för
bredbandsanslutning efter genomförandeprojektets avslutning även
fortsättningsvis ska vara 12 000 kr, att Ledningsutskottet delegeras
befogenheten att vid särskilda behov bevilja tillfälliga kampanjer (Mats
Widoffs tjänsteutlåtande 2013-10-10).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anslutningsavgiften för bredbandsanslutning under pågående
genomförandeprojekt ska vara 9 995 kronor.
2. Anslutningsavgifter för bredbandsanslutning efter
genomförandeprojektets avslutning ska även fortsättningsvis vara
12 000 kronor.

ÄRENDE 10
Arvodering av valförrättare.
Fullmäktige beslutade i april 2010, utifrån valnämndens beslut, om nya
ersättningar till valförrättare. Inför de bägge valen 2014 finns förslag om
justeringar av dessa ersättningar.
Valnämndens förslag
Fullmäktige beslutar
Ersättningen till ordförande vid de fem ordinarie vallokalerna höjs med
200 kronor i samband med EU-valet (dvs till 2 200 kronor) och med
ytterligare 300 kronor till det allmänna valet i september (dvs till
2 500 kronor), att ersättningen till vice ordförande vid de fem ordinarie
vallokalerna höjs med 300 kronor till det allmänna valet i september
(dvs till 2 200 kronor) samt att ersättningen till de övriga ledamöterna
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FORTS. ÄRENDE 10
vid de fem ordinarie vallokalerna höjs med 300 kronor till det allmänna
valet i september (dvs till 1 900 kronor).
Ersättningen till valförrättare vid röstmottagningsställen med 4 timmars
öppethållande ska vara 950 kronor (+ 150 kronor) samt att ersättningen
till valförrättare vid röstmottagningssällen med 6 timmars öppethållande
ska vara 1 250 kronor (+ 180 kronor).
Valförrättare vid institutionsröstning ersätts med 600 kronor samt att
ersättningen till extra medhjälpare i samband med rösträkningen höjs
från 100 kronor till 110 kronor per timme.

ÄRENDE 11
Förslag till ändrad bolagsordning för MittSverige Vatten AB.
MittSverige Vatten AB har lämnat ett förslag till ändring i
bolagsordningen.
Enligt lagändring ska bolagsordningen kompletteras med det fastställda
kommunala ändamålet med bolagets verksamhet liksom de
kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Lagändringen innebär även en förstärkt uppsiktsplikt för
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige godkänner MittSverige
Vatten AB:s begäran om ändring av bolagsordningen (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2013-09-18).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till ändring av bolagsordningen för MittSverige Vatten AB.

ÄRENDE 12
VA-taxa 2014.
Nordanstig Vatten AB har lämnat med fyra olika förslag till VA-taxa för
2014.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2013-10-31

12 (26)

FORTS. ÄRENDE 12
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB förordar alternativ 1 som föreslår en
höjning av taxan 2,1-3,3 %. Höjningen innebär en utökning av
förlusttäckningsbidraget till 2,5 mkr för 2014 med en ökad
nettoomsättning på totalt sett 3 % samt en investeringsnivå på 10 mkr.
Alternativ 1 innebär en höjning av grundavgiften med 6 %, höjning av
rörliga avgiften med 0,80 kronor/m3 samt en höjning av
anläggningsavgiften med 11,1 % till 150 000 kronor.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Höja va-taxan för 2014 enligt följande:
1. Höja grundavgiften med 6 %.
2. Höja priset per m3 med 0,80 kronor.
3. Höja anläggningsavgiften med 15 000 kronor.
(135 000 kronor -150 000 kronor)

ÄRENDE 13
Fjärrvärmetaxa 2014, Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB föreslår en höjning av den
rörliga delen på fjärrvärmetaxan med 2 % från 2014-01-01.
Beslutsunderlag
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB föreslår att fullmäktige
beslutar om en höjning av den rörliga delen på fjärrvärmetaxan med
2 % från 2014-01-01 (Nordanstigs Fjärrvärme AB:s protokoll 23/2013).

ÄRENDE 14
Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Stiftelsen Ersk-Matsgården har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2012.
Stiftelsen visar ett negativt resultat med 12 985 kronor.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2013-10-31

13 (26)

FORTS. ÄRENDE 14
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2012 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.

ÄRENDE 15
Finansiering av Sundsvallsregionen.
Sundsvallsregionen är ett samarbetsorgan mellan Sundsvalls, Timrå,
Ånge, Härnösands, Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.
Samarbetet har funnits sedan 2006 då de sex kommunerna beslutade
om en gemensam vision med målsättningar för samarbetet.
För att kunna vidareutveckla samarbetet föreslår Sundsvallsregionen
att varje deltagande kommun avsätter 4 kronor per invånare under
2014.
För Nordanstigs kommun blir det 38 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunchef Tommy Staaf föreslår att kommunstyrelsen avsätter
38 000 kronor i 2014 års budget för samarbete inom
Sundsvallsregionen (Tommy Staafs tjänsteutlåtande 2013-10-14).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avsätta 38 000 kronor i 2014 års budget för samarbete inom
Sundsvallsregionen.

ÄRENDE 16

Kl. 13:00

Rapport från förvaltningen: Näringslivsenheten.
Näringslivschef Anders Nordén informerar om verksamheten i
näringslivsenheten.
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ÄRENDE 17
Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per
2013-06-30.
Revisionen har genomfört en granskning av delårsrapporten per
2013 06-30.
Revisionen vill att kommunstyrelen lämnar synpunkter över de
rekommendationer och synpunkter som lyfts fram i rapporten.
Synpunkterna ska lämnas senast 30 november 2013.
Ekonomikontoret har lämnat ett förslag till yttrande över rapporten.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslaget till
svar på revisionens rapport av översiktlig granskning av delårsrapport
per 2013-06-30).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta ekonomikontorets förslag till svar på revisionens rapport av
översiktlig granskning av delårsrapport per 2013-06-30.

ÄRENDE 18
Förslag till ändrade riktlinjer för kultur- och
föreningsledarstipendiater.
I samband med den nya organisationen är kultur- och
föreningsledarstipendiet flyttat från gamla utbildnings- och
kulturnämnden till kommunstyrelsen.
Därmed behöver riktlinjerna för kultur- och föreningsledarstipendiater
revideras.
Förslaget innebär att utbildnings- och kulturnämnden i §§ 3 och 4 byts
ut till kommunstyrelsen samt att utbildnings- och kulturnämnden i § 5
byts ut till fullmäktige.
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FORTS. ÄRENDE 18
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Revidera riktlinjerna för kultur- och föreningsledarstipendiater enligt
följande:
Utbildnings- och kulturnämnden i §§ 3 och 4 byts ut till
kommunstyrelsen.
Utbildnings- och kulturnämnden i § 5 byts ut till fullmäktige.

ÄRENDE 19
Direktiv och val av ombud till bolagsstämma Samkraft AB.
Samkraft AB har kallat till en extra bolagsstämma 22 november 2013.
Då de valda ombuden har förhinder behöver kommunstyrelsen utse ett
nytt ombud samt besluta om direktiv för ombudet att föra fram vid
bolagsstämman.

ÄRENDE 20
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.
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FORTS. ÄRENDE 20
Beslutsunderlag
1. Katarina Lindströms tjänsteutlåtande 2013-09-13.
2. Ledningsutskottet beslutar 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 protokoll
§ 35/2013).
3. Ledningsutskottet föreslår att 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 (ledningsutskottets protokoll § 35/2013).
4. Förvaltningen föreslår att upprättat förslag antas (Karin Bohlins
tjänsteutlåtande 2013-10-15).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. 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.
2. Vissa Bör-krav ska uppfyllas. Dessa krav utarbetas av
renhållningsverksamheten och godkänns av ledningsutskottet.

ÄRENDE 21
Anhållan om köp av del av fastigheten Gnarps-Berge 12:1 i Gnarp.
Gert Karlsson, Jönköping, anhåller om att få köpa del av fastigheten
Gnarps-Berge 12:1 i Gnarp. Arealen är 1 200 m2. Läget för fastigheten
bedöms som attraktivt. Ett marknadsmässigt pris för motsvarande
tomter uppskattas till ca 190 kronor/ m2.
Köparen står för avstyckningskostnad och andra tillkommande
kostnader.
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Strandskydd råder 300 meter från stranden. Strandskyddsdispens för
nybyggnad bedöms kunna beviljas då tomten ligger i anslutning till
omgivande bostadsbebyggelse.
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FORTS. ÄRENDE 21
GIS- och markingenjör Delshad Saleh föredrar ärendet.
Beslutunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att fullmäktige beslutar sälja
ca 1200m² av Gnarps-Berge 12:1 till Gert Karlsson, Jönköping enligt
skiss, att köpekontraktet upprättas efter lantmäteriverkets
godkännande av förrättningen samt att priset fastställs till 190 kr/m²
(Delshad Salehs tjänsteutlåtande 2013-09-16).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till försäljning av del av GnarpsBerge 12:1 i Gnarp.
2. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till köpehandlingar för
fullmäktige att ta ställning till.

ÄRENDE 22
Anhållan om köp av del av fastigheten Harmångers Prästgård 1:10
i Harmånger.
Jonas Eriksson, Harmånger äger fastigheten Harmångers
Prästgård 1:17 i Harmånger.
Jonas Eriksson anhåller om att få utöka sin tomt genom att köpa del av
Harmångers Prästgård 1:10 som han sedan 2010 arrenderar.
För området gäller detaljplan från 1973-01-30.
Markarrealen är ca 495 m2 och priset 50 kronor/ m2, totalt cirkapris
25 000 kronor.
GIS- och markingenjör Delshad Saleh föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av
Harmångers Prästgård 1:10 till Jonas Eriksson, att köpekontraktet
upprättas efter lantmäteriverkets godkännande av förrättningen samt
att priset fastställs till 50 kronor/ m2 (Delshad Salehs tjänsteutlåtande
2013-09-02).
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FORTS. ÄRENDE 22
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Kommunstyrelsen ställer sig positiv till försäljning av del av
Harmångers Prästgård 1:10 i Harmånger.
2. Uppdra till förvaltningen att upprätta förslag till köpehandlingar för
fullmäktige att ta ställning till.

ÄRENDE 23
Remiss: LIS-områden i Hudiksvall.
Nordanstigs kommun har fått tillfälle att yttra sig över Hudiksvalls
kommuns förslag av utpekande LIS-områden. Förslaget omfattar
33 områden vilka koncentrerats huvudsakligen till kustbandet och
Dellenområdet samt en viss förtätning i tät- och småorter. Det är de
områden som Hudiksvalls kommun ser som viktiga områden för
utveckling av turism och friluftsliv.
Fysisk planerare Ola Tollin föredrar ärendet.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till yttrande över remissen LIS-områden i Hudiksvall.

ÄRENDE 24
Remiss: Översyn av riksintressen för friluftsliv.
Nordanstigs kommun har fått tillfälle att yttra sig över en remiss från
Länsstyrelsen i Gävleborg gällande översyn av riksintresse friluftsliv.
Riktlinjer har tagits fram av Naturvårdsverket i samråd med Havs- och
vattenmyndigheten. Dessa innehåller kriterier som ska ge stöd vid urval
av områden av riksintresse för friluftsliv. Utifrån dessa kriterier och i
samråd med Naturskyddsföreningen i Nordanstig så har plan och
byggenheten tagit fram förslag på följande områden.
Fysisk planerare Ola Tollin föredrar ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 24
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till yttrande över remissen Översyn av riksintressen för
friluftsliv.

ÄRENDE 25
Information om gångbro över Gnarpsån i Sörfjärden.
Leif Berglin i Gnarp har skickat in ett förslag på gångbro över
Gnarpsån. Bron ska gå från piren vid norra delen av Sörfjärdens strand
och över till Klasudden. Bron är en del av det förslag som presenteras i
detaljplanen för Klasudden.
Fysisk planerare Ola Tollin föredrar ärendet.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 26
Trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst
Ärendet tidigare behandlat vid omsorgs- och lärandenämndens
sammanträde 2013-05-22 § 51.
Enligt 2 kap 11 § I lag (2010:1065) om kollektivtrafik ska varje kommun
regelbundet i ett trafikförsörjningsprogram ange omfattningen av trafik
enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om
riksfärdtjänst och grunderna för prissättningen för resor med sådan
trafik, i den mån kommunen inte överlåtit sina uppgifter enligt dessa
lagar till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Nordanstigs kommun har tillsammans med övriga kommuner i länet
som inte har överlämnat handläggningen av färdtjänst och
riksfärdtjänst till den regionala kollektivtrafikmyndigheten, tagit fram ett
gemensamt förslag till grund för trafikförsörjningsprogram för färdtjänst
och riksfärdtjänst.
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FORTS. ÄRENDE 26
Varje kommun ska sedan anta ett kommunanpassat trafikförsörjningsprogram efter samråd med den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Vid nämndens sammanträde 2013-05-22 förelåg tjänsteutlåtande
gällande trafikförsörjningsprogram färdtjänst och riksfärdtjänst för
Nordanstig från färdtjänsthandläggare Gun Johansson, daterat
2013-05-10 och med förslag till beslut:
att skicka trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst
enligt bilaga 1 på samråd till den regionala kollektivtrafikmyndigheten.
Ett remissvar till Landstinget Gävleborg har inkommit 2013-09-24
gällande trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst och
med följande kommentarer:
De målområden som kommunen har satt upp är i stora delar de mål
som fastställts i det regionala trafikförsörjningsprogrammet, tex
kundnöjdhet, tillgänglighet och information.
Landstingets ambition är att fortsätta och utveckla samråd och
dialogmöten för en positiv utveckling av den allmänna kollektivtrafiken
och serviceresor i länet.
Omsorgsutskottets förslag
föreslå kommunstyrelsen besluta
Anta trafikförsörjningsprogram för färdtjänst och riksfärdtjänst
Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 27
Upphandling, daglig verksamhet inom LSS
Ärendet tidigare behandlat vid omsorgs- och lärandenämndens
sammanträden 2012-09-19 § 128 och 2012-10-17 § 143.
Verksamhetschef Malin Ruthström informerar i ärendet.
Omsorgsutskottets förslag
föreslå kommunstyrelsen besluta
1. Upphäva omsorgs- och lärandenämndens beslut 2012-09-19
§ 128 att ge förvaltningen i uppdrag att inleda upphandling gällande
daglig verksamhet inom LSS.
2. Uppdra till förvaltningen att se över behovet av andra lokaler för
den dagliga verksamheten som idag bedrivs vid Elfvik i Bergsjö.
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ÄRENDE 28
Lokala värdighetsgarantier
Förvaltningen/Malin Ruthström har arbetat fram ett förslag till
värdighetsgarantier för Nordanstigs kommun:
Att få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande.
2011-01-01 infördes den nationella värdegrunden för äldre personer
med insatser inom äldreomsorgen i socialtjänstlagen. Lydelsen är att
”Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande”. Värdegrunden gäller alla
kommuner och verksamheter som utför äldreomsorg enligt
socialtjänstlagen.
De lokala värdighetsgarantierna är indelade i följande rubriker och som
ska gälla för Nordanstigs kommun:
Självbestämmande
Trygghet
Engagemang
Respekt
Förslag till beslut:
Att utskottet föreslår kommunstyrelsen att anta de lokala
värdighetsgarantierna.
Att kommunstyrelsen ger verksamheten i uppdrag att utveckla dessa
garantier för att även gälla för omsorgen om personer med
funktionsnedsättning.
Omsorgsutskottets förslag
föreslå kommunstyrelsen besluta
Anta de lokala värdighetsgarantierna.
Ge verksamheten i uppdrag att utveckla dessa garantier för att även
gälla för omsorgen om personer med funktionsnedsättning.

ÄRENDE 29
Temadag kring LSS och FN-konventionen
Föreligger protokollsutdrag från kommunala handikapprådet
2013-05-13 § 16 där man uppdrar till ”nya” OL-utskottet att anordna en
temadag kring LSS och FN-konventionen, för alla berörda.
Verksamhetschef Malin Ruthström informerar i ärendet. Krävs mycket
personella resurser då detta är en stor och troligen kostsamt aktivitet.
Kan vi samverka med andra kommuner?
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FORTS. ÄRENDE 29
Omsorgsutskottets förslag
föreslå kommunstyrelsen
Avslå framställan då en temadag kring LSS och FN-konventionen
kräver stora personella resurser att göra i egen kommunal regi.

ÄRENDE 30
Ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgsutskottet rapporterar följande enligt Socialtjänstlagen (SoL):
Kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg för kvartal 3/2013:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Ja, gällande SoL äldreomsorg = fyra ärenden (+ ett ärende som
verkställts).
Omsorgsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna rapporten.

ÄRENDE 31
Ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgsutskottet rapporterar följande enligt Socialtjänstlagen (SoL):
Kvartalsrapport 3/2013 till Inspektionen för Vård och omsorg (IVO)
enligt 16 kap 16 f § SoL, IFO, ej verkställda beslut:
Tre gynnande beslut kontaktfamilj för barn som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. För samtliga beror detta på resursbrist
(dvs. att lämplig uppdragstagare/kontaktfamilj saknas).
Inga avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott.
Omsorgsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna rapporten.
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ÄRENDE 32
Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever
Ärendet tidigare behandlat vid utskottets sammanträde 2013-09-30
§ 21).
Enligt de Allmänna råden för utbildning av nyanlända elever bör
kommunen ha riktlinjer för mottagande av nyanlända elever. Enligt
statens skolverks riktlinjer för nyanlända definieras gruppen som elever
som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar det
svenska språket och som anländer nära skolstarten eller under sin
skoltid sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller motsvarande
skolformer.
I stort sett gäller samma bestämmelser för nyanlända elever som för
andra elever i skolan.
Syfte:
Syftet med riktlinjerna är att nå en likvärdig utbildning för alla elever.
Mål:
Målet med riktlinjerna är:
-

Att utbildningen ska utgå från de nyanlända elevernas individuella
behov och förutsättningar,

-

Att skapa förutsättningar för de nyanlända eleverna att nå
kunskapsmålen i respektive ämne,

-

Att ge nyanlända elever förutsättningar för att på sikt utveckla aktiv
flerspråkighet,

-

Att nyanlända elever introduceras i svensk skola och samhälle och
får en god grund i det svenska språket,

-

Att skolan ansvarar för att samtliga elever ska få goda möjligheter
att utveckla en förståelse för andra kulturer och samtidigt känna
stolthet över sin egen kultur,

-

Att skapa en lugn och trygg miljö för alla elever, i synnerhet för de
barn och ungdomar som lämnat sin välkända miljö,

-

Att varje nyanländ elev ska så snabbt som möjligt delta i reguljär
undervisning genom ett anpassat stöd och individuell planering
som utgår från elevens kunskaper och behov.

Utbildningsutskottets förslag
föreslå kommunstyrelsen besluta
Anta förslag daterat 2013-10-11 till riktlinjer för mottagande av
nyanlända elever.
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ÄRENDE 33
Sammanträdesdatum för 2014.
Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och fullmäktige ska
fastställas för 2014.
Förvaltningen har lämnat följande förslag:
Kommunstyrelsen 2014:
16 januari
6 februari
13 mars
10 april
15 maj
12 juni
14 augusti
11 september
16 oktober
13 november
11 december
Fullmäktige 2014:
24 februari
31 mars
28 april
2 juni
(30 juni, 1 september)
29 september
3 november
1 december
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till sammanträdesdatum för 2014.
Uppdra till kommunstyrelsens presidium att upprätta en planering för
kommunstyrelsens verksamhetsår 2013.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till sammanträdesdatum för 2014.
Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning.
Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2013.
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ÄRENDE 34
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunchef Tommy Staaf:
Attestuppdrag.
7.9 Omprövning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
7.14 Lotteritillstånd.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson:
6.2 Bokföringsmässig nedskrivning av osäkra fordringar.
4.11 Övrig medelsförvaltning.
Energihandläggare Eva-Lena Berglin:
Bostadsanpassningsärenden september/2013.
Individ- och familjeomsorgens delegation oktober/2013.
Verksamhetschef Karin Bohlin:
25.3 Tillfälligt serveringstillstånd.
Nyanställningar oktober/2013.
Ledningsutskottets protokoll §§ 51-81/2013.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 22-34/2013.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 22-37/2013.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 35
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting
13:49 Preliminära utfall av 2014 års kommunala utjämningssystem och
LSS-utjämning.
13:50 Ny lag om tillämpning av Europeiska unionens statsstödsregler
m.m.
13:53 Budgetförutsättningar för åren 2013-2017.
13:54 Rekommendation om kommunala energikrav på flerbostadshus
vid försäljning av kommunal mark.
13:55 Överenskommelse om Avgiftsbestämd Kollektiv – Avtalad
Pension m.m.
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FORTS. ÄRENDE 35
Protokoll
MittSverige Vatten AB: 2013-09-24.
Nordanstig Vatten AB: 2013-09-23.
Överförmyndarnämnden Mitt 2013-10-08.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2013-10-04.
Pensionärsrådet 2013-10-07.
Regionstyrelsen 2013-09-20.
Övrigt
IVO; Inspektionen för vård och omsorg: Äldre efterfrågar kontinuitet.
B. Stymer: Varför vill ni öka landets utsläpp av CO2?
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 36
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.
Från kommunstyrelsen 2013-10-10:
Skötsel av kommunens skog
Uppdra till kommunchef Tommy Staaf att vid nästa sammanträde svara
på frågan om återställning av stigar och strövområden efter avverkning
av kommunens skog.

