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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Solveig Wiberg (SD).

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
Information från ledningsutskottets verksamheter.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 6
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Eva Fors informerar om aktuella ärenden.
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ÄRENDE 7
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 8
Ekonomirapport.
Ekonomienheten presenterar en ekonomirapport per oktober 2016 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 9
Revisionens träff med kommunstyrelsen.
Revisorerna besöker kommunstyrelsen.
Inledningsvis föredrar Lena Medin, KPMG, granskningsrapporten
Upphandling som kommunstyrelsen ska yttra sig över senast
9 januari 2017.

ÄRENDE 10
Redovisning sjukskrivningstal för kommunen och Nordanstigs
Bostäder AB.
I samband med delårsbokslut 2016 för Nordanstigs kommun, i
redovisningen av sjukskrivningstal, efterfrågades en redovisning av
kommunens och Nordanstigs Bostäder AB:s sjukskrivningstal.
HR-specialist Sarah Faxby-Bjerner föredrar redovisningen.

ÄRENDE 11
Partiell inlösen av intjänad pensionsrätt.
Nordanstigs kommun har en pensionsskuld i bokslut 2015 uppgående
till ca 259 mnkr som avser pensioner intjänade före 1998. Denna
pensionsskuld redovisas inte i balansräkningen utan hanterades ”pay
as you go” och därför kommer kostnaden nu när den utbetalas. Dagens
skattebetalare betalar således för en tidigare kommunal konsumtion.
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FORTS. ÄRENDE 11
Sedan 1998 är tjänstepensionen i huvudsak avgiftsbestämd och
utbetald till den anställdes pensionsförvaltare. För anställda med löner
över taket i det allmänna pensionssystemet finns det emellertid även
en förmånsbestämd pension. Detta åtagande redovisas som en skuld
men den är till skillnad från den tidigare uppbyggda pensionsskulden
kostnadsförd.
Kommuner har olika förutsättningar att hantera pensionsskulden och
dess finansiering. Nordanstigs kommun har med några få undantag
haft en negativ befolkningsökning under många år, vilket innebär att en
både minskande och åldrande befolkning ska bära
pensionsutbetalningar av tidigare intjänade pensionsförmåner.
Nordanstigs kommun har inte avsatt medel för att möta tryggandet av
kommande pensionsutbetalningar.
Under 2016 beslutades att de kommunala bolagen Nordanstig Vatten
AB och Nordanstigs Fjärrvärme AB ska amortera av de kommunala
lånen och istället låna av extern långivare. Detta eftersom Skatteverket
har stramat upp reglerna för avdragsrätten gällande lån som
Nordanstigs kommun ställt till de kommunala bolagen.
Återbetalning av lånen medför att kommunens likviditet förstärks med
24 mnkr.
Det faktiska resultatet 2016, som prognosticeras till ca 40 mnkr,
föreslås till en partiell inlösen av pensioner, totalt max 40 mnkr
inklusive löneskatt, i bokslut 2016.
Enligt kommunfullmäktiges ambition med den övergripande inriktningen
innebär god ekonomisk hushållning att periodens kostnader täcks av
periodens intäkter och dessutom ger ett överskott för att avsätta medel
för att möta tidigare och framtida pensionsförpliktelser. Detta har nu
kommunen möjlighet att göra som en partiell inlösen vilket då ger lägre
pensionskostnader årligen framöver för pensionsåtagandet intjänat före
1998.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar att partiell inlösen av intjänad
pensionsrätt ska ske senast 2016-12-31 med ett belopp om max
40 000 000 kronor inklusive särskild löneskatt.
Detta finansieras med medel från återbetalning av reverser till
Nordanstig Vatten AB och Nordanstigs Fjärrvärme AB samt likvida
medel från årets resultat.
Den resultatpåverkan detta medför ej påverkar balanskravet då inlösen
motsvarar högst årets resultat (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2016-11-03).
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ÄRENDE 12
Förlusttäckningsbidrag samt VA-taxa 2017 för Nordanstig
Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har lämnat in en begäran om
förlusttäckningsbidrag för 2017.
Under ett flertal år har kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun
beslutat om begränsade höjningar av VA-taxan, vilket har inneburit att
höjningarna inte täckt Nordanstig Vattens nödvändiga kostnadsnivåer.
Det har i sin tur medfört behov av förlusttäckningsbidrag från
Nordanstigs kommun. Dessutom ingår i förlusttäckningsbidraget
täckning av det årliga underskottet från VA-utbyggnaden i Sörfjärden.
Nordanstig Vatten ABs styrelse har beslutat om oförändrad taxa för
2017, vilket medför att behovet av ett förlusttäckningsbidrag utökas
med 1,7 mnkr till totalt 4,2 mnkr under 2017.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige beslutar medge
Nordanstigs Vatten AB förlusttäckningsbidrag för år 2017 om maximalt
belopp på 4 200 tkr. Utbetalas 2018 för år 2017 (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2016-09-27).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Medge Nordanstigs Vatten AB förlusttäckningsbidrag för år 2017
om maximalt belopp på 4 200 tkr.
2. Utbetalas 2018 för år 2017.

ÄRENDE 13
Finansiering av VA-projekt Sörfjärden.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med en redovisning och förslag till
hantering av underfinansieringen i projektet.
NVAB rapporterar i två tjänsteutlåtanden, Finansiering för VA-projekt
Sörfjärden samt Slutkostnadsprognos VA-projekt Sörfjärden, om
prognosens underfinansiering samt hantering av detsamma.
Underfinansieringen påtalades av NVAB redan vid projektstart
2015 06-08. Fullmäktige beslutade hantera underfinansieringen under
hösten 2015.
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FORTS. ÄRENDE 13
Bolaget och kommunen har därefter haft diskussioner om val av
lösning. Utgångspunkten har varit att finansiering ska ske genom
externt lån med borgen samt förlusttäckning såsom fortlöpande skett
utifrån kommunfullmäktiges val att inte fullt ut avgiftsfinansiera
vattenförsörjningen i Nordanstig.
Kommunfullmäktige beslutade 2015-06-08 § 66 att beslut om borgen
kommer presenteras då projektet är avslutat och exakt behov kan
fastställas. Därför avser föreslaget beslut, principerna för
underfinansieringen.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar att underfinansiering i VAprojekt Sörfjärden hanteras via externt lån med borgen från
Nordanstigs kommun samt utökat förlusttäckningsbidrag. Slutgiltigt
belopp för borgen och förlusttäckningsbidrag fastställs efter avslutat
projekt (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-10-03).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
En eventuell underfinansiering av VA-projektet i Sörfjärden ska
hanteras via externt lån med borgen från Nordanstigs kommun samt
utökat förlusttäckningsbidrag.
Slutgiltigt belopp för borgen och förlusttäckningsbidrag fastställs efter
avslutat projekt.

ÄRENDE 14
VA-utredning Mellanfjärden.
Nordanstigs kommun har gjort en framställan till NVAB om en
utredning gällande en hållbar, långsiktig och kostnadseffektiv lösning
av vattenförsörjningen och avloppsreningen för Mellanfjärden med
omnejd.
MittSverige Vatten föreslår att en vägvalsutredning snarast kommer till
utförande i ärendet. Tidigare genomförd VA-plan och aktuella
driftanalyser belyser behovet av en fördjupad VA-utredning för
Mellanfjärden.
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FORTS. ÄRENDE 14
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen ger NVAB i
uppdrag att påbörja vägvalsutredning gällande VA i Mellanfjärden.
Vägvalsutredning redovisas för vidare beslut senast oktober 2017.
1000 tkr till utredningen föreslås finansieras ur beviljad checkkredit
(Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-10-19).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till Nordanstig Vatten AB att påbörja en vägvalsutredning för
VA i Mellanfjärden. Vägvalsutredning redovisas för vidare beslut senast
oktober 2017. 1 000 tkr beviljas till utredningen och ska finansieras ur
beviljad checkkredit.

ÄRENDE 15
Ansökan om oförändrad checkkredit 2017, Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB (NVAB) ansöker om att fortsatt checkkredit inom
Nordanstigs kommuns koncernkonto på 15,0 mnkr. Skriftlig ansökan
kommer från NVAB i november.
Till ordinarie checkkrediten tillkommer den utökning av checkkrediten
som redan beviljats för genomförande av VA-projekt Sörfjärden på
70 mnkr. Det ger en total checkkredit på 85 mnkr under 2017. Den
utökade checkkrediten på 70 mnkr kommer att tas bort så fort beslut
fattas om finansiering via borgen och bolaget upptagit lån hos
kreditinstitut.
Skriftlig ansökan kommer från NVAB i november.
Enligt fullmäktigebeslut 2009-05-11 skall checkkrediten omvärderas
varje år.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar att fortsätta med Nordanstig
Vatten AB:s checkkredit på totalt 85 mnkr under 2017 inom
Nordanstigs kommuns koncernkonto (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2016-10-19)
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Medge Nordanstig Vatten AB fortsatt checkkredit på totalt 85 mnkr
under 2017 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto.
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ÄRENDE 16
Revidering bolagsordning och namnändring till MittSverige Vatten
& Avfall AB.
MittSverige Vatten AB:s styrelse beslutade 2016-08-24 § 28 att
anmäla namnändring till Bolagsverket – MittSverige Vatten & Avfall AB,
vilket innebär att bolagsordningen måste ändras.
Ändringen i bolagsordningen innebär endast ändring av firmanamnet,
vilket ska bidra till tydlighet även i firmanamnet vad bolaget utför för typ
av verksamhet.
För att kunna ändra bolagsordningen krävs beslut av samtliga
kommuner I MSVAB-gruppen, samt att en extra bolagsstämma hålls,
förslagsvis per capsulam.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna ändringar i
bolagsordningen enligt framlagt förslag, ny firma MittSverige Vatten &
Avfall AB (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-10-19).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna ändringar i bolagsordningen enligt framlagt förslag, ny firma
MittSverige Vatten & Avfall AB.

ÄRENDE 17
Reglemente för social myndighetsnämnd.
Fullmäktige har i § 95/2016-09-05 beslutat att justera den politiska
organisationen genom att inrätta en social myndighetsnämnd med fem
ledamöter att gälla från 1 januari 2017.
Med anledning av denna ändring behöver ett reglemente för den nya
nämnden upprättas.
Sociala myndighetsnämndens uppdrag blir att fullgöra kommunens
uppgifter inom socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL), med
kompletterande tvångslagstiftning och följdlagar jämte familjerättslig
lagstiftning med undantag av det som gäller omsorgen av äldre- och
funktionshindrade, vilket ligger kvar hos kommunstyrelsen.
Den nya nämndens ställning i kommunen föreslås vara underställd
nämnd, vilket innebär att sociala myndighetsnämnden är underställd
kommunstyrelsen. Nämnden har därmed inga egna budgetmedel och
inte heller ett ekonomiskt ansvar, men fungerar i övrigt som en
självständig nämnd.
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FORTS. ÄRENDE 17
Reglementet är utformat enligt Sveriges kommuner och landstings
(SKL) rekommendationer och utifrån aktuell lagstiftning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige antar förslag till
reglemente för sociala myndighetsnämnden att gälla från och med
1 januari 2017 (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2016-11-07).

ÄRENDE 18
Reglemente för kommunstyrelsen.
Fullmäktige har i § 95/2016-09-05 beslutat att justera den politiska
organisationen genom att inrätta en social myndighetsnämnd att gälla
från 1 januari 2017.
Med anledning av denna ändring behöver kommunstyrelsens
reglemente revideras.
Sociala myndighetsnämndens uppdrag blir att fullgöra kommunens
uppgifter inom socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen (SoL), med
kompletterande tvångslagstiftning och följdlagar jämte familjerättslig
lagstiftning.
Kvar i kommunstyrelsen ligger den myndighetsutövning som gäller
omsorgen av äldre- och funktionshindrade.
Den nya nämndens ställning i kommunen föreslås vara underställd
nämnd, vilket innebär att sociala myndighetsnämnden är underställd
kommunstyrelsen. Det innebär att det ekonomiska ansvaret för sociala
myndighetsnämndens verksamhet ligger kvar under kommunstyrelsen.
I samband med att reglementet har justerats enligt det förändrade
uppdraget i den politiska organisationen har reglementet även
utformats enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL)
rekommendationer och utifrån aktuell lagstiftning. SKL:s
rekommendationer gör reglementet tydligare men också mer
omfattande än tidigare. Den faktiska förändringen är däremot inte så
markant.
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FORS. ÄRENDE 18

Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige antar förslag till
reglemente för kommunstyrelsen att gälla från och med 1 januari 2017
(Eva Engströms tjänsteutlåtande 2016-11-07).

ÄRENDE 19
Arvodesreglemente för förtroendevalda.
Fullmäktige har i § 95/2016-09-05 beslutat att justera den politiska
organisationen genom att inrätta en social myndighetsnämnd med fem
ledamöter att gälla från 1 januari 2017.
Med anledning av denna ändring behöver arvodesreglementet för
förtroendevalda justeras.
Ändringarna avser endast den del som berör arvodena för ordföranden
och vice ordföranden i den nya sociala myndighetsnämnden samt att
arvodena för kommunstyrelsens myndighetsutskott är borttagna. Det är
ingen ändring i beloppen mer än den årliga uppräkningen utifrån
riksdagsmannalönen.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att fullmäktige antar förslag till
reviderat Arvodesreglemente för förtroendevalda att gälla från och med
1 januari 2017 (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2016-11-07).

ÄRENDE 20
Delrapport Uppväxling av kommunala medel.
Kommunstyrelsen beslutade i april 2016 att tillsätta en resurs för att
söka och växla upp såväl kommunala som privata medel genom
finansiering från EU:s strukturfonder, stiftelser och statliga
myndigheter. 500tkr avsattes för en projektanställning i 9 månader som
skulle täckas av tillfälligt statligt stöd med anledning av den rådande
flyktingsituationen.
Resursen har varit knuten till samhällsbyggnadsenheten med placering
på näringslivskontoret. Utgångspunkt för arbetet har varit Nordanstigs
kommuns Investeringsbudget 2017 – 2020 med prioriteringar från
verksamhetschefer, men även inspel från föreningar och företag.
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FORTS. ÄRENDE 20
Näringslivsstrateg Ingeli Gagner föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Näringslivskontoret föreslår kommunstyrelsen att utveckla tjänsten att
strategiskt arbeta med uppväxling av kommunala medel och att
samverka med kommunens näringsliv och föreningar för att tillskapa
ytterligare utvecklingsresurser (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande
2016-10-18).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Utveckla tjänsten att strategiskt arbeta med uppväxling av kommunala
medel och att samverka med kommunens näringsliv och föreningar för
att tillskapa ytterligare utvecklingsresurser.

ÄRENDE 21
Organisation för Upplev Nordanstig.
Som ett delresultat av förstudien, ”Samverkan Besöksnäring i
Nordanstig”, som genomfördes från den 1 mars till 31 december 2013,
föreslogs ett 2-årigt projekt med lärdomar och erfarenheter från
förstudien. Förstudien innehöll bl.a. intervjuer med 90 företagare i
Nordanstig.
Resultatet av dessa intervjuer och med stöd av en SWOT-analys
tydliggjorde behovet att öka samverkan mellan Nordanstigs kommun,
föreningar, Nordanstigs FöretagareFörening och Nordanstigs Turism.
Andra viktiga delar som framkom var att man behövde stärka upp
marknadsföring, paketering, digital utveckling (hemsida och
bokningsbarhet) och säljande. Även att arbeta utifrån tematisering och
skapa reseanledningar med teman som natur, kultur och historia
aktualiserades.
Efter rapporten av ”Samverkan Besöksnäring i Nordanstig” beviljade
kommunstyrelsen ett regionalt destinationsutvecklingsprojekt med start
1 januari 2014 tom 31 december 2015, ”Projekt Upplev Nordanstig. ”
Projektet genomfördes enligt projektbeskrivning men ändå kvarstod en
av de primära punkterna, att hitta en fungerande
samverkansorganisation för besöksnäringen i Nordanstig.
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FORTS. ÄRENDE 21
Kommunstyrelsen beslutade därför 2015-06-11 om en förlängning av
projektet fram tom 2016-12-31. I beslutet om förlängningen beslöts att
Nordanstigs kommun fortsatt skulle vara projektägare och att Syftet
med förlängningen var att föreslå en organisation som skulle vara
hållbar, accepterad och bestå av både offentligt och privat ägande.
Näringslivssekreterare Barbro Björklund och Peter Entian, Upplev
Nordanstig, föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Näringslivskontoret föreslår att totalt 1 637 000 kronor per år anvisas
för en slagkraftig organisering av besöksnäringen i Nordanstig med
både offentligt och privat ägande. Målet är att organisationen
genomförs under år 2017 (Barbro Björklunds tjänsteutlåtande
2016-10-18).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anvisa totalt 1 637 000 kronor per år för en slagkraftig organisering av
besöksnäringen i Nordanstig med både offentligt och privat ägande.
Målet är att organisationen genomförs under år 2017.

ÄRENDE 22
Tillämpningsregler vid bredbandsinvesteringar.
Utgångspunkten när det gäller utbyggnaden av bredband inom ramen
för Nordanstigs stadsnät är att, Fiberstaden AB förvaltar och bygger
nätet, men Nordanstigs kommun äger nätet. För det betalar
Fiberstaden AB en hyra, se nedan tre varianter.
Verksamheten är kompetensenlig och grundar sig i kommunallagen
2 kap 1 §, som angelägenhet av allmänt intresse. Speciallagstiftning
saknas på området varför prissättning av investering och hyra ska ske
enligt självkostnadsprincipen som den beskrivs i Kommunallagen 8 kap
3c §, trots att marknadsliknande situation råder i kommunen.
Hyran beräknas utifrån den typ av investering det handlar om. Följande
3 varianter föreslås, i grunden har samtliga utgångspunkt i
självkostnadsprincipen.
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FORTS. ÄRENDE 22
Bredbandsinvesteringar som inte klarar finansiering inom ramen
självkostnad, dvs inte når positivt kassaflöde inom 5 år
Villkor:
Avskrivningstid är 20 år.
Hyran är lika med ¼ av avskrivningskostnaden
Ingen ränta faktureras från kommun till Fiberstaden AB.
Beslut om att bygga och tilldelning av ekonomiska resurser, utökad
investeringsram, tas av kommunfullmäktige.
Bredbandsutbyggnad som klarar finansiering inom självkostnad och
inom investeringsutrymme som kommunfullmäktige avsatt för
kommunstyrelsens fördelning på projekt.
Villkor:
Avskrivningstid är 20 år.
Hyran är lika med avskrivningskostnaderna plus av SKL
rekommenderad internränta. Första året betalas ¼ av den årliga
avskrivningskostnaden plus en ¼ av internränta.
Bredbandsutbyggnad som klarar finansiering inom självkostnad men är
utöver investeringsutrymme som kommunfullmäktige avsatt för
kommunstyrelsens fördelning på projekt.
Investeringar som Fiberstaden AB klarar inom självkostnadsprincipen
och som når positivt kassaflöde inom 5 år. I dessa fall ansöker
Fiberstaden AB om finansiering hos kommunen. Finansieringen söks
genom utökad investeringsram i fullmäktige.
Villkor:
Avskrivningstid är 20 år.
Hyran är lika med avskrivningskostnaderna plus av SKL
rekommenderad internränta.
Beslut om att bygga och tilldelning av ekonomiska resurser, utökad
investeringsram, tas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige antar tillämpningsregler vid
bredbandsinvesteringar att gälla från att beslutet vunnit laga kraft
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-10-18).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget.
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FORTS. ÄRENDE 22
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta föreslagna tillämpningsregler vid bredbandsinvesteringar att gälla
från att beslutet vunnit laga kraft.

ÄRENDE 23
Förslag till handlingsprogram Lag om skydd mot olyckor.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har lämnat ett förslag till
handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.
Enligt lagen om skydd mot olyckor ska en kommun ha ett
handlingsprogram som beskriver målen för kommunernas
förebyggande verksamhet för risker som kan leda till räddningsinsats.
Det ska också finnas ett handlingsprogram för kommunernas förmåga
att utföra räddningsinsatser såväl i fredstid som under höjd beredskap.
Beslutsunderlag
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår att fullmäktige
godkänner förslaget till handlingsprogram enligt lag om skydd mot
olyckor (norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll
§ 63/2016).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna förslaget till handlingsprogram enligt lag om skydd mot
olyckor efter redaktionella ändringar.
Vid ledningsutskottets sammanträde påtalades att kartorna över
Mellanfjärden och Stocka är underskrivna med Hudiksvalls kommun.
Denna text visar endast att kartan är utskriven ur Hudiksvalls kommuns
kartsystem och har ingen koppling till vilken kommun som orterna är
belägna i.
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ÄRENDE 24
Remiss – samverkansavtal gemensam nämnd.
Den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten, FoU
Välfärd, RegNet och HelGe har inkommit med ett förslag för yttrande
om att renodla nämndens uppdrag till endast
hjälpmedelsverksamheten.
Yttrande över remissen kan lämnas senast 9 december 2016.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att verksamheten får i uppdrag att utarbeta ett
förslag till yttrande till kommunstyrelsens sammanträde med
inriktningen att den gemensamma nämnden ska behålla sin
verksamhet för återstoden av mandatperioden i avvakta på den nya
länsindelningen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till verksamheten att utarbeta ett förslag till yttrande till
kommunstyrelsens sammanträde med inriktningen att den
gemensamma nämnden ska behålla sin verksamhet för återstoden av
mandatperioden i avvaktan på den nya länsindelningen.

ÄRENDE 25
Ansökan om tillfälligt stöd till IM Nordanstig med anledning av
rådande flyktingsituation.
Hälsinglands utbildningsförbund ansöker om tillfälligt stöd med
1 310 000 kronor till IM med anledning av rådande flyktingsituation.
Läsåret 2015/2016 har det skett en kraftig ökning av antalet elever på
introduktionsprogrammets språkinriktning IM-språk. För att få
kontinuitet i de insatser som gjorts under 2016, utifrån den
exceptionella ökningen av nyanlända elever, behövs en fortsatt
förstärkning av extra medel till de tre IM-programmen i förbundet.
Skollagen kap 29 § 2
Asylsökande barn har rätt till utbildning men är ej skolpliktiga när det
gäller gymnasiet och särskolegymnasiet. Gymnasieutbildning ska ha
påbörjats innan barnet fyllt 18 år. Har barnet fått uppehållstillstånd
gäller på samma sätt som för de elever som är bofasta i Sverige, att ha
påbörjat sina studier i gymnasieskolan senast det första kalenderåret
de fyller 20 år.
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FORTS. ÄRENDE 25
Bedömning av nuläget är att tillströmningen av nyanlända har
avstannat och under 2016 har få tagits emot i vår kommun.
Medel för att bedriva undervisning för asylsökande söks från
Migrationsverket.
Beslutsunderlag
Utbildningsverksamheten föreslår att Hälsinglands utbildningsförbunds
ansökan avslås (Eva Fors tjänsteutlåtande 2016-10-10).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avslå ansökan från Hälsinglands utbildningsförbund om tillfälligt stöd till
IM med anledning av rådande flyktingsituation.

ÄRENDE 26
Ansökan om tillfälligt stöd till vuxenutbildningen SFI med
anledning av rådande flyktingsituation.
Hälsinglands utbildningsförbund ansöker om tillfälligt stöd med
1 040 000 kronor för merkostnaden i vuxenutbildningen SFI med
anledning av rådande flyktingsituation.
Hälften av alla nyanlända har högst förgymnasial utbildning vilket gör
att genomströmningen på SFI och inträdet på den svenska
arbetsmarknaden tar lång tid. Hälsinglands utbildningsförbund
bedömer att läget kommer att vara fortsatt ansträngt även under 2017.
Utbildningsförbundet bedriver idag undervisning för asylsökande och
har för avsikt att med dessa medel fortsätta den verksamheten under
2017.
Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) är en
kvalificerad vuxenutbildning i svenska för invandrare som syftar till att
ge vuxna grundläggande kunskaper i svenska språket.
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FORTS. ÄRENDE 26
Rätten till SFI har den som är bofast i landet, från och med andra
kalenderåret det år han eller hon fyller 16 år. Man ska också sakna de
grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till
att ge. Som bofast i landet avses i skollagen den som ska vara
folkbokförd här enligt folkbokföringslagen.
Beslutsunderlag
Utbildningsverksamheten föreslår att Hälsinglands utbildningsförbunds
ansökan avslås (Eva Fors tjänsteutlåtande 2016-10-04).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avslå ansökan från Hälsinglands utbildningsförbund om tillfälligt stöd
för merkostnaden i vuxenutbildningen SFI med anledning av rådande
flyktingsituation.

ÄRENDE 27
Deltagande i fortsatt projekt för Fishing in the meddle of Sweden.
Nordanstigs kommun har deltagit i projektet Fishing in the middle of
Sweden, (FIMS).
Projektet har under tiden 2014-2016 resulterat i 2,1 mnkr i intäkter och
sammanlagt 2 464 gästnätter.
Länder som FIMS skapat fördjupat samarbete med är Holland,
Frankrike, Tjeckien, Polen och Tyskland.
Målgruppen har i Sverige varit små och medelstora företag och utanför
Sverige sportfiskare, fiskeintresserade familjer, professionella
resebyråer, proffstestfiskare och fiskemagasin.
Nästa steg är ett fortsatt projekt under 2017-2019 för att kvalitetssäkra
och förädla nya sportfiskeupplevelser året runt. Bollnäs kommun går in
som projektägare i det nya projektet. Den beräknade kostnaden för
projektet är drygt 3 miljoner kronor med finansiering via Region
Gävleborg och de kommuner i Hälsingland som väljer att delta.
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FORTS. ÄRENDE 27
Det nya projektet kommer att ha inriktningen på ismete för att skapa
verksamhet året runt, förädla s.k. All inclusive, moderna metet –
specimentfiske, få i gång fler destinationer, stärka FIMS varumärke,
inrikta sig mot fler länder främst Italien och England samt bokningsbara
produkter via Visit Hälsingland Gästrikland.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Delta i projektet FIMS – Kvalitetssäkra och förädla nya
sportfiskeupplevelser året runt under perioden 2017-2019.
Finansieringen 33 616 kronor per år inarbetas i budget.

ÄRENDE 28
Ansökan om LONA-bidrag för naturinventering av Jättholmarna.
En privatperson med utbildning inom biologi och naturvård har visat
intresse för att inventera Jättholmarna med avseende på
förekommande fåglar, småkryp, växter och svampar. Fokus kommer att
läggas på rödlistade arter och resultatet kommer att rapporteras in i
Artportalen (Artdatabanken). Förslaget är att kommunen driver det 3åriga projektet, men att ideellt arbete kommer att stå för 50 % av
finansieringen så att inga kommunala pengar behöver avsättas för
dess genomförande.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
Infrastruktur & miljöutveckling att sända in en LONA-ansökan till
Länsstyrelsen senast den 1 december för att finansiera projektet
”Naturinventering av Jättholmarna” (Mats Widoffs tjänsteutlåtande
2016-10-05).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 28
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till Infrastruktur & miljöutveckling att sända in en LONAansökan till Länsstyrelsen senast den 1 december 2016 för att
finansiera projektet Naturinventering av Jättholmarna.

ÄRENDE 29
Ansökan om LONA-bidrag för restaurering av Älgeredsån.
Bergsjö fiskevårdsområde har framfört önskemål om att få genomföra
ett tvåårigt LONA-projekt för att restaurera Älgeredsån från tidigare
flottledsrensning. Med syfte att gynna beståndet av flodkräfta och
förbättra förutsättningarna för fisk i ån ska 1200 meter av ån som
tidigare flottledsrensats restaureras. Projektets totala budget kommer
vara 200 000 kronor och Bergsjö fiskevårdsområde kommer att stå för
medfinansieringen på 100 000 kronor, så att inga kommunala pengar
behöver avsättas för dess genomförande.
Beslutsunderlag
Verksamheter föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till Teknik
& miljöutveckling att sända in en LONA-ansökan till Länsstyrelsen
senast den 1 december för att finansiera projektet ”Restaurering av
Älgeredsån” (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2016-10-07).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till Teknik & miljöutveckling att sända in en LONA-ansökan till
Länsstyrelsen senast den 1 december 2016 för att finansiera projektet
Restaurering av Älgeredsån.
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ÄRENDE 30
Bidrag till Fiskeägarförbundets årsmöte.
Stig Eng (C) informerar vid ledningsutskottets sammanträde att
Fiskeägarförbundet kommer att hålla sitt årsmöte i Nordanstig och
ansöker om bidrag till lokalhyra och lunch för ca 30 personer.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja lokalhyra och lunch till Fiskeägarförbundets årsmöte i
Nordanstig.
2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens ospecificerade medel för
2016.

ÄRENDE 31
Upphävande av beslut om inflyttningsstopp, del av
Hagängsgården.
Kommunstyrelsen tog 2016-06-21 § 172 beslutet att införa
inflyttningsstopp på del av Hagängsgården i Harmånger, den västra
delen, hus E övre och nedre plan. Detta i avvaktan på beslut om start
av om- och/eller nybyggnad av särskilt boende, Sörgården i Bergsjö.
Vård- och omsorgschef Malin Ruthström informerar om att ansökan om
boende vid kommunens särskilda boende har ökat. 10 beviljade
ansökningar är inte i dagsläget verkställda samt 17 inkomna
ansökningar som ännu ej är behandlade/beslutade.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut 2016-06-21 § 172 om
inflyttningsstopp, Hagängsgården.

ÄRENDE 32
Temadag kring LSS och FN-konventionen
(Från KS 2014-01-16 § 25)
Förslaget om temadagen kommer från kommunala handikapprådet
som föreslår att en temadag kring LSS och FN-konventionen anordnas,
för alla berörda.
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FORTS. ÄRENDE 32
Omsorgsutskottets förslag till beslut blev enligt § 32/2013 att avslå
framställan då detta arrangemang kräver stora personella resurser att
genomföra i egen kommunal regi.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2013-11-28 § 252 där beslutet
blev att återremittera ärendet till omsorgsutskottet för vidare utredning.
Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
förvaltningen att se över möjligheten att samverka med andra
kommuner i en temadag kring LSS och FN-konventionen
(omsorgsutskottets protokoll § 54/2013).
Kommunstyrelsens beslut blev 2014-01-16 § 25 att uppdra till
förvaltningen att se över möjligheten att samverka med andra
kommuner i en temadag kring LSS och FN-konventionen.
Vård- och omsorgschef Malin Ruthström redogör för ärendet vid
utskottets sammanträde 2016-10-26.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avslå framställan med motivering att det inte finns förutsättningar att
genomföra en temadag enligt ovan, då Nordanstigs kommun är för liten
kommun för att själv kunna anordna detta.

ÄRENDE 33
Kvartalsrapport 2/2016 till IVO, ej verkställda beslut, SoL ÄO och
OF samt LSS OF.
Förvaltningen lämnar rapport gällande ej verkställda eslut till
inspektionen för vård och omsorg (IVO) för varje kvartal.
Kvartalsrapport 2/2016 gällande
SoL (socialtjänstlagen), ÄO (äldreomsorg).
SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning.
LSS (lag om stöd och service till vissa funktionshindrade) OF, omsorg
om personer med funktionsnedsättning.
Finns gynnade beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja = Två ärenden gällande LSS OF gällande korttidsvistelse
LSS § 9.6.
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FORTS. ÄRENDE 33
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 2/2016 gällande ej verkställda beslut SoL
ÄO, SoL OF och LSS OF.

ÄRENDE 34
Avsägelse från politiskt uppdrag, Elisabeth Lundin (S).
Elisabeth Lundin (S) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare
i omsorgsutskottet.
Kommunstyrelsen har godkänt Elisabeth Lundins avsägelse.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Elisabeth Lundins (S) avsägelse.
Ny ersättare i omsorgsutskottet väljs på kommunstyrelsens nästa
sammanträde (kommunstyrelsens protokoll § 213/2016).
Kvar är att välja ny ersättare i omsorgsutskottet för återstoden av
mandatperioden 2015-2016.

ÄRENDE 35
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Teknisk handläggare Helena Malmqvist:
Bostadsanpassningsbidrag september-oktober 2016.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson
Omsättning lån nr 2/2016
Handläggare Monica Enros:
Lotteritillstånd nr 5-6/2016
Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för oktober 2016.
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FORTS. ÄRENDE 35
Ledningsutskottets protokoll §§ 172-2042016.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 87-97/2016.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 55-65/2016.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 264-289/2016.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 36
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Samordningsförbund Gävleborg 2016-10-14.
Nordanstig Vatten AB: 2016-09-23, 2016-10-10.
Kommunala pensionärsrådet 2016-09-22.
Kommunala handikapprådet 2016-09-22.
Kulturrådet 2016-10-03.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2016-10-06.
Övrigt
Hälsinglands utbildningsförbund: Revisionsrapport över Delårsrapport.
Verksamhetsplan med budget 2017-2019.
Region Gävleborg: Minnesanteckningar från kommunsamråd
2016-09-30.
Regional Handlingsplan Våldsbejakande extremism.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.
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ÄRENDE 37
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

ÄRENDE 38
Utredning om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV).
Gällande:
XX
Aktuell fråga:
Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare jml 6 kap 8 a
§ Föräldrabalken (FB), enligt 10 § lag (2005:429) om god man för
ensamkommande barn.
Anledning till utredning:
Enligt 10 § lag (2005:429) om god man för ensamkommande ska
socialnämnden i den kommun som barnet vistas, hos rättsinstans,
väcka talan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare. Detta
enligt 6 kap 8a§ FB (1949:381) då föräldrarna är varaktigt förhindrade
att utöva vårdnaden.
Den unges åsikt:
Den unge har inga förbehåll mot att nuvarande god man förordnas till
särskild förordnad vårdnadshavare.
Samtycker till särskilt förordnad vårdnadshavare:
XX
Förslag till beslut
Att med stöd av 6 kap 8a§ Föräldrabalken (1949:381), hos Hudiksvalls
Tingsrätt anmäla behov av särskild förordnad vårdnadshavare för XX
Att som särskild förordnad vårdnadshavare föreslå XX.
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ÄRENDE 39
Utredning om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV)
Gällande:
XX
Aktuell fråga:
Anmälan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare jml 6 kap 8 a
§ Föräldrabalken (FB), enligt 10 § lag (2005:429) om god man för
ensamkommande barn.
Anledning till utredning:
Enligt 10 § lag (2005:429) om god man för ensamkommande ska
socialnämnden i den kommun som barnet vistas, hos rättsinstans,
väcka talan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare. Detta
enligt 6 kap 8a§ FB (1949:381) då föräldrarna är varaktigt förhindrade
att utöva vårdnaden.
XX har blivit beviljad uppehållstillstånd och då XX inte har legala
vårdnadshavare i Sverige ska nämnden ansöka hos Tingsrätten om
särskild förordnad vårdnadshavare.
Den unges åsikt:
Den unge har inga reservationer mot att denne kommer att erhålla en
särskild förordnad vårdnadshavare i stället för god man.
Samtycker till särskilt förordnad vårdnadshavare:
XX.
Förslag till beslut
Att med stöd av 6 kap 8a§ Föräldrabalken (1949:381), hos Hudiksvalls
Tingsrätt anmäla behov av särskild förordnad vårdnadshavare för XX.
Att som särskild förordnad vårdnadshavare föreslå XX.

