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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
Ordföranden informerar.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) informerar om
aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Kommunchefen informerar.
Tf kommunchef Eva Fors informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 5
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret föredrar ärendet.

ÄRENDE 6
Nordanstig Vatten AB:s ansökan om förändrad checkkredit 2016.
Nordanstig Vatten ansöker om en utökning av checkkrediten inom
Nordanstigs kommuns koncernkonto med 5 mnkr till totalt på 15,0
mnkr.
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FORTS. ÄRENDE 6
Till 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 2016.
Enligt fullmäktigebeslut 2009-05-11 skall checkkrediten omvärderas
varje år.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar utöka Nordanstig
Vatten AB, s checkkredit med 5,0 mnkr till totalt 85 mnkr under 2016
inom Nordanstigs kommuns koncernkonto (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2015-01-04).
Yrkanden
Jan-Ola Hall (SD) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jan-Ola Halls yrkande och finner det
antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Utöka Nordanstig Vatten AB, s checkkredit med 5,0 mnkr till totalt
85 mnkr under 2016 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto.

ÄRENDE 7
Ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.
Nordanstigs kommun har inom miljöområdet antagit ett flertal strategier
och mål. För att uppnå de mål som antagits krävs ett aktivt och
strategiskt miljöarbete. Ett första steg till ett mer strategiskt
förhållningssätt till miljöfrågorna i kommunen är att säkerställa en årlig
uppföljning av miljöarbetet.
Föreningen Sveriges Ekokommuner har utvecklat 12 stycken gröna
nyckeltal som följer upp ett antal miljömässiga indikatorer. Sveriges
Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och
landsting i form av en ideell förening som arbetar strategiskt för en
hållbar utveckling. Föreningen Sveriges Ekokommuner kan bidra till
kompetensutveckling inom miljöområdet samt underlätta uppföljning
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FORTS. ÄRENDE 7
och kommunicering av kommunens miljöarbete. Av länets kommuner
är redan Söderhamn, Hudiksvall, Ockelbo och Gävle medlemmar.
För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs att fullmäktige
beslutar att ansöka om medlemskap.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
Nordanstigs kommun ska ansöka om att bli medlem i Sveriges
Ekokommuner under 2016 och att hållbarhetsprinciperna ska vara
vägledande för kommunens utveckling (Mats Widoffs tjänsteutlåtande
2015-12-21).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Monica Olsson (S), yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Ansöka om att bli medlem i Sveriges Ekokommuner under 2016 och att
hållbarhetsprinciperna ska vara vägledande för kommunens utveckling.

ÄRENDE 8
Redovisning om ansvarsskada, Homons ÅVC.
Genom ett entreprenadkontrakt åtog sig SWECO under år 2011 att
genomföra en bergsbottensanalys åt Nordanstigs kommun.
Utbyggnaden av återvinningscentralen planerades med stöd av
SWECO:s beräkningar och dessa låg till grund för både utformning och
placering. När projektet inleddes visade det sig att bergets överyta låg
betydligt över den nivå som SWECO angivit.
Detta innebar att Nordanstigs kommun behövde göra omfattande
schaktningsarbeten för att anläggningen skulle kunna uppföras som
planerat. På grund av det inträffade åsamkades Nordanstigs kommun
tillkommande kostnader om sammanlagt 843 000 kronor exkl. moms.
Nordanstigs Kommun har sedan händelsen hävdat att SWECO bör
ersätta kommunen för de tillkommande kostnaderna.
Renhållningschef Anders Tellin informerar i ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 8
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att då det råder stor osäkerhet i fallet
huruvida SWECO har gjort fel och vilket ansvar kommunen har för det
inträffade föreslår Renhållningen att kommunen inte driver ärendet
vidare (Anders Tellins tjänsteutlåtande 2015-12-23).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunen avstår från att driva ärendet vidare.

ÄRENDE 9
Förslag till gemensamt beställnings- och ordersystem.
Varje kommun som idag har börjat med E-handel har en egen
uppsättning av ett beställnings- och ordersystem (inköpssystem).
Nordanstigs kommun betalar för ett system som flertalet inom Inköp
Gävleborg använder eller är på väg att börja använda. Nordanstigs
kommun har ännu inte påbörjat implementeringen.
Inköp Gävleborg föreslår nu att de ska bli systemägare till
inköpssystemet och därmed hantera systemet åt samtliga kommuner
som använder det och därmed även ansvara för kostnader för
anslutning av avtal i systemet. Idag bär varje kommun kostnaderna för
anslutning av avtal i systemet. Nu kommer istället kostnaderna samlas
på ett ställe och därefter fördelas mellan medlemskommunerna.
Alla kommuner har via ekonomichef, inköpssamordnare eller
motsvarande sagt ja till ett gemensamt beställnings- och ordersystem.
Då inköp Gävleborg nu blir systemförvaltare för varje kommun, vill de
informera om detta. Efter det att alla kommuner är informerade, dock
senast 2016 i februari, så kommer kommunernas inköpssystem att
övergå till ett gemensamt beställnings- och ordersystem.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Nordanstigs
kommun godkänner informationen (Marianne Unborgs tjänsteutlåtande
2016-02-01).
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ÄRENDE 10
Revidering av bidragsbestämmelser för Drifts- och
underhållsbidrag.
Kommunstyrelsen beslutade om flera nya bidragsbestämmelser under
2014 och 2015.
Efter att ha tillämpat dessa bidragsbestämmelser vid ett par
ansökningstillfällen ser verksamheten behovet av att föra en enklare
förändring.
Ansökan avser idag kostnader för lokaler/anläggningar under gångna
året (mars-februari). För att underlätta föreningarnas arbete med att ta
fram underlag, bör detta ändras till kostnader som uppkommit under
det senaste räkenskapsåret. Kostnaderna kan då exempelvis styrkas
med en resultatrapport.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår at kommunstyrelsen beslutar att
ändra bidragsbestämmelserna för Drift- och underhållsbidrag så att det
bidragsgrundande beloppet avser det senaste räkenskapsåret (Monica
Enros tjänsteutlåtande 2016-02-01).

ÄRENDE 11
Firmatecknare för Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för Nordanstigs kommun.
Beslutet ska gälla från 29 februari 2016 och ersätta tidigare beslut.
Förslag till beslut
1. Utse kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) och
kommunchef Fredrik Pahlberg att i förening teckna kommunens
firma.
2. Som ersättare för Monica Olsson utse kommunstyrelsens vice
ordförande Stig Eng (C) och som ersättare för Fredrik Pahlberg
utse ekonomichef Margareta Tamm Persson.
3. Beslutet gäller från 29 februari 2016 och ersätter tidigare beslut.
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ÄRENDE 12
Information från ledningsutskottets verksamheter.
Tf verksamhetschef David Lindqvist informerar om aktuella ärenden.
Ordföranden Stig Eng (C) informerar bl.a. om


Möte med Vägsamfälligheterna



Nuläge för Samkraft AB



Ny regionindelning

ÄRENDE 13
Regler och avgifter 2016, förskola, allmän förskola och fritidshem.
Detta är ett dokument som vänder sig till föräldrar och vårdnadshavare
och redovisar hur man gör för att ansöka om förskoleplats eller plats på
fritidshem, vilka regler som gäller och vad det kostar.
Revidering/uppdatering behöver nu göras i dokumentet på sidorna 4
och 7.
Tf utbildningschef Patrik Björk redovisar de revideringar som behöver
göras i dokumentet.
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta det reviderade dokumentet ”Regler och avgifter 2016, förskola,
allmän förskola och fritidshem” daterat januari 2016.

ÄRENDE 14
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Tf verksamhetschef Patrik Björk informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 15
Riktlinjer och rutiner avseende egen inkomst och ekonomi för
ensamkommande barn.
Riktlinjerna och rutinerna syftar till att öka likabehandlingen och
rättssäkerheten kring ensamkommande barn och ungdomar som är
placerade av socialtjänsten i Nordanstigs kommun. Ersättningar och
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FORTS. ÄRENDE 15
bidrag som är avsedda för ensamkommande barn skiljer sig åt
beroende på hur gammalt barnet är och om barnet har fått uppehållstillstånd eller inte.
Rutinen gäller under tiden en mer omfattande rutin för
ensamkommande ungdomars försörjning utarbetas och syftar främst till
att underlätta för de ungdomar under 16 år som beviljats permanent
uppehållstillstånd och då inte längre har rätt till ersättning enligt Lagen
om mottagande av asylsökande (LMA), men ännu inte fått en särskilt
förordnad vårdnadshavare och därigenom inte kan ansöka om allmänt
barnbidrag.
Rutin: socialsekreterare kan bevilja om 1 050 kr i särskilda kostnader i
samband med placering av placerade ensamkommande barn med
permanent uppehållstillstånd men utan särskilt förordnad
vårdnadshavare innan barnbidrag eller studiebidrag kan utbetalas av
Försäkringskassan.
Myndighetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Rutinen gäller under tiden en mer omfattande rutin för ensamkommande ungdomars försörjning utarbetas och syftar främst till att
underlätta för de ungdomar under 16 år som beviljats permanent
uppehållstillstånd och då inte längre har rätt till ersättning enligt Lagen
om mottagande av asylsökande (LMA), men ännu inte fått en särskilt
förordnad vårdnadshavare och därigenom inte kan ansöka om allmänt
barnbidrag.
Rutin: socialsekreterare kan bevilja om 1 050 kr i särskilda kostnader i
samband med placering av placerade ensamkommande barn med
permanent uppehållstillstånd men utan särskilt förordnad
vårdnadshavare innan barnbidrag eller studiebidrag kan utbetalas av
Försäkringskassan.

ÄRENDE 16
Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och
nyanlända i Nordanstigs kommun.
Nordanstigs kommun och Migrationsverket har fört en dialog om att
tillsammans skapa boenden för asylsökande som väntar på beslut på
sin asylansökan. Dialogen har också gällt önskemål och närsamhällets
förutsättningar att öka mottagandet av nyanlända personer med
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FORTS. ÄRENDE 16
permanent uppehållstillstånd och bli en mera attraktiv plats för varaktig
bosättning.
Förslaget är att Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och Nordanstigs
kommun tecknar en avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av
asylsökande och nyanlända i kommunen.
Kompletterande handlingar kommer att skickas ut i separat utskick.

ÄRENDE 17
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Malin Ruthström och socialchef David Lindqvist
informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 18
Anmälan av ny partiföreträdare för vänsterpartiet.
Katarina Roos (V) har avsagt sig sitt uppdrag som partiföreträdare och
vänsterpartiet har att anmäla ny partiföreträdare.

ÄRENDE 19
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S):
Överenskommelse om tidsbegränsat uppdrag om tf kommunchef,
Malin Ruthström.
Nya tillsvidareanställda januari 2016.
Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för januari 2016.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 1-11/2016.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 1-35/2016.
Ledningsutskottets protokoll §§ 1-23/2016.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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ÄRENDE 20
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Samordningsförbundet Gävleborg: 2015-11-20.
Handikapprådet och Pensionärsrådet: 2015-12-15.
Övrigt
Minnesanteckningar från fiskevårdmöte 2015-11-11.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 21
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

