NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 28 november 2013 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Kommunchefen informerar.

4.

Rapport: Gymnasiesamverkan Hälsingland.

5.

Rapport: Aktuella ärenden i regionen.

6.

Ekonomirapport.

7.

Riktlinjer för sociala medier.

8.

Riktlinjer för webben.

9.

Riktlinjer för e-post.

10.

Översyn av kommunens föreningsbidrag.

11.

Ansökan om justering av beviljade medel för projekt
Trolska skogen.

12.

Remiss: Regional strategi och handlingsplan för
alkohol, narkotika, doping och tobak i Gävleborg.

13.

Redovisning av Trygghetsvandringar 2013.

14.

Differentierade anslutningsavgifter för bredband.

15.

Detaljplan för Klasudden, Sörfjärden.

16.

VA-plan för LIS-området i Morängsviken.

17.

Fastighetsreglering del av fastigheterna Gingsta 1:3/8
och Gnarps-Berge 12:1/18.

18.

Information om gångbro över Gnarpsån i Sörfjärden.

19.

Remiss: Enklare detaljplaneprocess.

20.

Remiss: Detaljplan för Mo 3:30, Medskog i
Hälsingetuna, Hudiksvall.

21.

Remiss: Samråd för fördjupad översiktsplan för Järvsö.

22.

Samkraft AB.

23.

Temadag kring LSS och FN-konventionen.

24.

Riktlinjer för mottagande av nyanlända elever.

25.

Redovisning av delegationsbeslut.

26.

Delgivningar.

27.

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

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2013-11-20

3 (18)

ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sigbritt Persson (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
Riktlinjer för sociala medier.
Nordanstigs kommun har behov av att fastställa riktlinjer för hur
kommunen ska använda sociala medier.
Förvaltningen har lämnat ett förslag till Riktlinjer för sociala medier.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till Riktlinjer
för sociala medier (Ronny Spångbergs tjänsteutlåtande 2013-11-06).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till Riktlinjer för sociala medier.

ÄRENDE 8
Riktlinjer för webben.
Nordanstigs kommun har behov av att fastställa riktlinjer för hur
kommunen ska använda webben.
Förvaltningen har lämnat ett förslag till Riktlinjer för webben.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till Riktlinjer
för webben (Ronny Spångbergs tjänsteutlåtande 2013-11-06).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till Riktlinjer för webben.
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ÄRENDE 9
Riktlinjer för e-post.
Nordanstigs kommun har behov av att fastställa riktlinjer för hur
kommunen ska använda e-posten.
Förvaltningen har lämnat ett förslag till Riktlinjer för e-posten.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen anta förslag till Riktlinjer för
e-posten (Ronny Spångbergs tjänsteutlåtande 2013-11-06).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till Riktlinjer för e-posten.

ÄRENDE 10
Översyn av kommunens föreningsbidrag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt förvaltningen att se
över kommunens samtliga föreningsbidrag.
Bland annat utifrån dialogmöten med föreningslivet har grunden till ett
förslag utarbetats.
Förslag till grundläggande principer för kommunens föreningsbidrag:


Fördelningen av bidrag ska syfta till att leverera så mycket som
möjligt tillbaka till medborgarna.



Varje förening är en fullvärdig motpart till kommunen, med integritet
att styra sin egen verksamhet, men även med
fullt ansvar för densamma.

Utredare Patrik Thorson föredrar ändringarna i förslaget.
Beslutsunderlag
1. Kvalitet- och utvecklinsenheten föreslår att ledningsutskottet
uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till bidragsnormer
enligt förvaltningens förslag till ändringar (Patrik Thorsons
tjänsteutlåtande 2013-08-21).
2. Ledningsutskottet beslutar lämna förslaget till de politiska partierna
för yttrande (ledningsutskottets protokoll § 17/2013).
3. Handläggare Patrik Thorsons sammanställning av inkomna
remissvar 2013-10-15.
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FORTS. ÄRENDE 10
4. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att revidera
förslaget utifrån ledningsutskottets direktivdiskussion
(ledningsutskottets protokoll § 61/2013).
5. Handläggare Patrik Thorsons reviderade förslag till översyn av
kommunens föreningsbidrag 2013-11-05.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att, i avvaktan på kommunstyrelsens
ställningstagande, arbeta utifrån att kommunstyrelsens
utvecklingsmedel fördelas en gång per år.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till förvaltningen att utarbeta förslag till bidragsnormer utifrån
följande ändringar:
A. Kommunstyrelsens utvecklingsmedel för organisationer och
föreningar ersätts av ett ”visionsbidrag”, för projekt som söker mer
än 100 000 kr medfinansiering från kommunen. Bidraget har höga
krav på förarbete och redovisning.
B. Kommunstyrelsens utvecklingsmedel för ungdoms- och
föreningsverksamhet ersätts av ett ”projektbidrag”, för projekt som
söker mindre än 100 000 kr medfinansiering från kommunen.
Bidraget ska vara enkelt för föreningarna att söka och redovisa.
C. Visionsbidrag och projektbidrag har en gemensam budget och en
gemensam ansökningsomgång per år. Genom att endast ha en
ansökningsomgång ökar kommunstyrelsens möjlighet att jämföra
olika projekt, vilket förväntas leda till en mer rättvis bedömning.
D. Kommunstyrelsens bidrag för ungdomsinitiativ blir en fast
bidragsform av pengar-i-påse-modell med en maxgräns på 15 000
kr. Bidragsformen har med framgång provats under 2013.
E. Ett bidrag till ledarskapsutveckling inrättas som en fast bidragsform
av pengar-i-påse-modell med en maxgräns på 5 000 kr per
deltagande ledare.
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FORTS. ÄRENDE 10
F. En spontankassa för kommunstyrelsen upprättas, för att möjliggöra
finansiering av initiativ som faller utanför ramen för övriga
bidragsformer, samt för att finansiera förstudier.
G. Anläggningsbidragen förs med hela dess budget över till drifts- och
underhållsbidragen. I praktiken innebär detta att anläggningar och
föreningsägda lokaler likställs ur bidragssynpunkt. Detta kommer
att ställa bidragen i tydligare relation till den faktiska kostnaden för
anläggningar och lokaler.
2. Hyresbidragen kvarstår med hela sin budget som separat
bidragsform, med procentuell fördelning baserat på hyresavtal.
Hyresbidragen söks och beviljas i förskott, vilket underlättar
etableringen av föreningsverksamheter.
H. Lokalt aktivitetsstöd ska beviljas utifrån ett bidrag per
sammankomst, och ett tillägg per deltagare. Tidigare har en
aktivitet med hundra deltagare fått samma lokala aktivitetsstöd som
en med tre deltagare, och förslaget innebär en förstärkt koppling
mellan föreningarnas faktiska aktivitet och det bidrag som de
tilldelas.
I. Lokalt aktivitetsstöd ska vara öppet att söka för grupper om minst
en ledare och två deltagare. Tidigare har minsta möjliga grupp varit
en ledare med tre deltagare, vilket lett till illa sammansatta grupper
i syfte att göra dem bidragsberättigade.
J. Lokalt aktivitetsstöd ska vara öppet att söka för deltagare upp till 25
år.

ÄRENDE 11
Ansökan om justering av beviljade medel för projekt Trolska
skogen.
Mellanfjärdens teaterförening har beviljats bidrag ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel med 118 400 kronor för projektet Trolska skogen. Nu
ansöker föreningen om att få disponera 50 tkr av bidraget trots att övrig
medfinansiering inte beviljats samt att resterade 68 400 kronor flyttas
till 2014 som medfinansiering till en ny ansökan för Trolska skogen
Etapp 3.
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FORTS. ÄRENDE 11
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Mellanfjärdens
Teaterförening, Trolska Skogen, beviljas 50 000 kr för ansökt
projektaktivitet. Resterande belopp, 68 400 kr, överflyttas till 2014 som
medfinansiering till ny ansökan från Trolska skogen etapp 3, under
förutsättning att extern medfinansiering då erhålls (Monica Enros
tjänsteutlåtande 2013-11-06).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja Mellanfjärdens Teaterförening, Trolska Skogen,
50 000 kronor för ansökt projektaktivitet.
2. Resterande belopp, 68 400 kr, överflyttas till 2014 som
medfinansiering till ny ansökan från Trolska skogen etapp 3, under
förutsättning att extern medfinansiering då erhålls.

ÄRENDE 12
Remiss: Regional strategi och handlingsplan för alkohol,
narkotika, doping och tobak i Gävleborg.
Riksdagen har antagit en samlad nationell ANDT-strategi med det
övergripande målet.” Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med
minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med
ett minskat tobaksbruk”.
Den regionala strategin/handlingsplanen för ANDT arbetet i Gävleborg
har arbetats fram av en arbetsgrupp med representanter från
Landstinget, Region Gävleborg, Polismyndigheten och Länsstyrelsen.
Kontakter har tagit med Tullverket, Folktandvården och Högskolan i
Gävle.
Strategin/handlingsplanen riktar sig till berörda aktörer i länet och kan
användas som underlag för prioritering av insatser. Handlingsplanen
kan också användas som underlag vid framtagandet av kommunala
ANDT-dokument.
Nordanstigs kommun har möjlighet att yttra sig senast
29 november 2013.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har lämnat förslag till yttrande (Christin Hübenettes
tjänsteutlåtande 2013-11-20).
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ÄRENDE 13
Redovisning av Trygghetsvandringar 2013.
BRÅ- och Folkhälsorådet har under våren och hösten 2013 anordnat
trygghetsvandringar i Bergsjö 25 april, Ilsbo 29 maj, Stocka och
Strömsbruk 6 maj, Hassela, 19 september, Gnarp 25 september,
Jättendal och Mellanfjärden 2 oktober, 2013.
Syftet är att vandra runt i kommunens närområden tillsammans med
allmänheten för att se över brister och detaljer för ökad trygghet och
trivsel för kommuninvånarna.
Monica Olsson (S) informerar från Brå- och folkhälsorådets arbete.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner informationen
och överlämnar till förvaltningen samhällsbyggnad för beaktande inför
kommande planering. Representant från Samhällsbyggnad bjuds in till
BRÅ- och folkhälsorådet för återkoppling om vad som
åtgärdats/planeras av det som uppmärksammats på gjorda
trygghetsvandringar. I syfte att informera befolkningen och de berörda
om att det som uppmärksammats på trygghetsvandringarna har
rapporterats vidare för planering och åtgärd eller om det har åtgärdats
(Christin Hübenettes tjänsteutlåtande 2013-10-30).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna informationen och överlämna den till förvaltningens
enhet för samhällsbyggnad för beaktande inför kommande
planering.
2. Representant från samhällsbyggnadsenheten bjuds in till BRÅ- och
folkhälsorådet för återkoppling om vad som åtgärdats/planeras av
det som uppmärksammats på gjorda trygghetsvandringar. Syftet är
att informera befolkningen och de berörda om att det som
uppmärksammats på trygghetsvandringarna har rapporterats
vidare för planering och åtgärd eller om det har åtgärdats.

ÄRENDE 14
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.
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FORTS. ÄRENDE 14
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 15
Detaljplan för Klasudden, Sörfjärden.
Plan och byggenheten har upprättat ett förslag till detaljplan för
fastigheten Ås 1:20 samt del av Gnarps masugn 1:39, Klasudden i
Gnarp.
Området ligger i Sörfjärden i Nordanstigs kommun. Målsättningen är att
öka kommunens attraktionskraft och att fler ska välja att bo och verka i
Nordanstig. Förslaget har varit föremål för granskning under tiden
30 september till 25 oktober 2013. Under granskningstiden har
13 yttranden kommit in.
Stadsarkitekt Christina Englund och fysisk planerare Ola Tollin föredrar
ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 15
Beslutsunderlag
1. Utvecklingsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att inför
kommunstyrelsens sammanträde 11 april 2013 revidera förslaget
utifrån utvecklingsutskottets diskussioner (utvecklingsutskottets
protokoll § 20/2013).
2. Utvecklingsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
godkänna upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Ås 1:20
samt del av Gnarps masugn 1:39 att ställas ut för samråd
(utvecklingsutskottets protokoll § 20/2013).
3. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till detaljplan
för fastigheten Ås 1:20 samt del av Gnarps masugn 1:39att ställas
ut för samråd (kommunstyrelsens protokoll § 66/2013).
4. Plan- och byggenheten föreslår att de föreslagna ändringarna
godkänns och att detaljplaneförslaget ställs ut för granskning (Ola
Tollins tjänsteutlåtande 2013-06-10).
5. Utvecklingsutskottet beslutar att i samband med grävningarna för
andra ledningar erbjuder Nordanstigs kommun att kanalisation
läggs i marken för bredband (utvecklingsutskottets protokoll
§ 37/2013).
6. Utvecklingsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
godkänna de föreslagna ändringarna och lägga ut
detaljplaneförslaget för granskning (utvecklingsutskottets protokoll
§ 37/2013).
7. Kommunstyreslen beslutar godkänna de föreslagna ändringarna
och lägga ut detaljplaneförslaget för granskning
(kommunstyrelsens protokoll § 16/2013).
8. Förslag till detaljplan på Klasudden Ås 1:20 och del av Gnarps
Masugn 1:39.
Ledningsutskottets beslut
Godkänna granskningsutlåtandet för Detaljplan för Klasudden, Ås 1:20
och del av Gnarps Masugn 1:39 i Gnarp.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till Detaljplan för Klasudden, Ås 1:20 och del av Gnarps
Masugn 1:39 i Gnarp.
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ÄRENDE 16
VA-plan för LIS-området i Morängsviken.
LIS-området i Morängsviken ligger på tur för detaljplanering. I samband
med detta så måste en del frågor besvaras angående VA. Kan
kommunen ta kostnaden för VA eller ska området säljas till en
entreprenör som får ta kostanden?
Plan och byggenheten har lämnat förslag på olika lösningar.
Ärendet behandlas i ledningsutskottet med anledning av att ny
kostnadsberäkning för ärendet har inkommit.
Stadsarkitekt Christina Englund och fysisk planerare Ola Tollin föredrar
ärendet och lämnar nytt förslag till beslut.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunen
bekostar VA-anslutningen till området samt uppdrar till förvaltningen att
påbörja planarbetet (ledningsutskottets protokoll § 75/2013).
Plan och byggenhetens förslag (Ola Tollins tjänsteutlåtande
2013-09-30).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppdra till förvaltningen att planera för en etappvis utbyggnad av
vatten och avlopp i området med 10-15 tomter i första etappen.
2. Utbyggnaden finansieras inom befintlig budget.

ÄRENDE 17
Fastighetsreglering del av fastigheterna Gingsta 1:3 och GnarpsBerge 12:1 i Gnarp.
I sex år har slam från avloppsbrunnar från Nordanstigs kommun körts
till Ulvbergets avfallsanläggning i Hudiksvall. Slamanläggningen på
Ulvberget är överbelastad. Norrhälsinge miljökontor lämnade under
2012 medgivande till att hanteringen vid Ulvberget kunde fortgå som
provisorisk lösning under förutsättning att Nordanstigs kommun snarast
arbetar fram en egen hantering för att lösa slamhanteringsfrågan.
Utredning för framtida lösning pekade på en egen anläggning i form av
slamavvattningslaguner. För att denna lösning ska kunna genomföras
behövs lämplig mark tas i anspråk.
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FORTS. ÄRENDE 17
Flera områden har inventerats med hjälp av ett konsultföretag. I första
hand kommunägda marker, och i andra hand områden ägda av
skogsbolag eller privata markägare.
Den för ändamålet bäst lämpade fastigheten är Gingsta 1:3, belägen i
Gnarp med arealen 3,6 ha. Fastigheten ägs av Nicklas Höglund,
Gingstavägen 5, 820 70 Gnarp.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen ställer sig positiv till
markbytet samt att samhällsbyggnadskontoret får i uppdrag att inför
kommunfullmäktiges beslut upprätta markbytesavtal mellan parterna
(Delshad Salehs tjänsteutlåtande 2013-11-21).

ÄRENDE 18
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 19
Remiss: Enklare detaljplaneprocess.
Socialdepartementet har utarbetat ett förslag ”En enklare
detaljplaneprocess”. Nordanstigs kommun har möjlighet att yttra sig
över förslaget.
Förslaget kan något förenklat beskrivas som att det enkla
planförfarandet i dagens lagstiftning blir huvudregeln, medan det
normala planförfarandet reserveras för de planärenden som är av
större betydelse. Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2015.
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FORTS. ÄRENDE 19
Yttrande ska lämnas senast 10 december 2013 och förvaltningen har
lämnat ett förslag till yttrande.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till yttrande (Ola Tollins tjänsteutlåtande 201311-15).

ÄRENDE 20
Remiss: Detaljplan för Mo 3:30, Medskog i Hälsingetuna,
Hudiksvall.
Hudiksvalls kommun har utarbetat en Detaljplan för Mo 3:30 mfl i
Hälsingetuna. Nordanstigs kommun har möjlighet att yttra sig över
detaljplanen senast 13 december 2013.

ÄRENDE 21
Remiss: Fördjupad översiktsplan för Järvsö, Ljusdal.
Ljusdals kommun har utarbetat en fördjupad översiktsplan för Järvsö.
Nordanstigs kommun har möjlighet att yttra sig över detaljplanen
senast 16 december 2013.

ÄRENDE 22
Samkraft AB.
Samkraft AB har kallat till en extra bolagsstämma 22 november 2013.
Kommunstyrelsen informerades vid sammanträdet 2013-11-07 om
ärendena på bolagsstämman.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar att lämna direktiv till kommunens ombud att
meddela att Nordanstigs kommun ställer sig positiv till förslaget till
ändring av bolagsordning för Samkraft AB (kommunstyrelsens protokoll
§ 207/2013).
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ÄRENDE 23
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?
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 24
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,

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2013-11-20

16 (18)

FORTS. ÄRENDE 24
-

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.

ÄRENDE 25
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunchef Tommy Staaf:
7.9 Omprövning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Verksamhetschef Malin Ruthström:
Vidaredelegering av attestuppdrag för Björkbacken och Bemanningen.
Handläggare Monica Enros:
7.14 Lotteritillstånd.
Nyanställningar oktober/2013.
Ledningsutskottets protokoll §§ 82-98/2013.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 48-62/2013.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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ÄRENDE 26
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting
13:52 Implementering av EU:s patientrörlighetsdirektiv.
Protokoll
Nordanstigs Fastighets AB: 2013-10-06.
Nordanstigs Bostäder AB: 2013-10-18.
Regionstyrelsen 2013-10-25.
Övrigt
Anteckningar från Politiskt samråd om kollektivtrafiken i Gävleborg.
Informationsblad Hagmyren.
Nils Holgerssonsrapporten 2013: Taxor och avgifter ökar med 3,3 %.
Läkarförbundet: Varför kan inte doktorn komma?
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 27
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.
Kommunens bilar.
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Informationer
Verksamhetschef Eva Fors informerar om Skolinspektionens
granskning av Huvudmannens styrning mot nationella mål.
Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin informerar om förstudie för ett
fiskeprojekt genom Botnia Atlantica.

