NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Tisdag 11 april 2017 kl. 09:00.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Ordföranden informerar.

4.

Information från ledningsutskottets verksamheter.

5.

Information från utbildningsutskottets verksamheter.

6.

Information från omsorgsutskottets verksamheter.

7.

Ekonomirapport.

8.

Redovisning av utredning om särskilt boende (SÄBO).

9.

Riktlinjer för bostads- och lokalförsörjningsplan i
Nordanstigs kommun.

10.

Projekt Mobilsamåkning.

11.

Förlängning ESF-projekt Ung i Gävleborg –
Nordanstig.

12.

Prövning inför utbetalning av partistöd 2017.

13.

Ansökan om vägbidrag till turistisk väg, HårteMellanfjärdens vägförening.

14.

Ansökan om bidrag, BRIS Region Norr.

15.

Redovisning av Projekt- och visionbidrag.

16.

Medge fullmäktiges presidium rätt att delta vid
kommunstyrelsens sammanträden.

17.

Remiss: En inkluderande kulturskola på egen grund.

18.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Tina Torstensson (L).

19.

Redovisning av ej avslutade motioner.

20.

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL
och LSS.

21.

Redovisning av delegationsbeslut.

22.

Delgivningar.

23.

Information och övriga ärenden.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Monica Olsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Per-Ola Wadin (L).

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

ÄRENDE 5
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Eva Fors informerar om aktuella ärenden.
Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag till verksamheten:
Redovisa uppföljning av beslut om att inrätta vårdnadsbidrag.

ÄRENDE 6
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om aktuella ärenden.
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ÄRENDE 7
Ekonomirapport.
Ekonomienheten presenterar en ekonomirapport per mars 2017 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 8
Redovisning av utredning om särskilt boende (SÄBO).
Vid kommunfullmäktiges möte 2016-10-03 efter att slutrapporten av
uppdraget om ”ett särskilt boende I Bergsjö” redovisats beslöts, efter
diskussioner att uppdra till kommunstyrelsen ”att skyndsamt
genomföra en förutsättningslös utredning om framtida särskilda
boenden samt ta fram alternativ för att använda mer än ett särskilt
boende i Nordanstig”.
Omsorgsutskottet har tillsammans med tjänstemän från
omsorgsverksamheten och Samhällsutveckling &
kommunikationsverksamheten utgjort arbetsgrupp för uppdraget.
Särskilt boende
Omsorgsutskottet föreslår utifrån uppdraget att en utbyggnad med 32
lägenheter sker i Sörgården Bergsjö, tillbyggnad av nytt kök samt
ombyggnad av befintlig del , personalutrymmen samt ny parkering. I
befintlig del tillskapas ytterligare rumsenheter varefter Sörgården totalt
får 68 lägenheter till en total BTA (bruttototalarean),
med 4650 kvm. Nyproducerad BTA är 3620 kvm och ombyggnationen
1030 kvm.
Då behovet av lägenheter bedöms vara större än 68 lägenheter skall
ett av nuvarande SÄBO, Hagängsgården (38 lägenheter) eller
Bergesta (32 lägenheter) bibehållas.
Yrkande
Carina Olsson (C) med bifall av Solveig Wiberg (SD) yrkar bifall till
verksamheters förslag. Och uppdra till förvaltningen att se över
personalkostnader inför kommunstyrelsen för redovisning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Carina Olsson (C) och Solveig
Wiberg (SD) yrkande och finner dem antagna
Omsorgsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att se över personalkostnader inför
kommunstyrelsen för redovisning.
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FORTS. ÄRENDE 8
Omsorgutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1. Godkänna utredningen.
2. Föreslå att en utbyggnad med 32 lägenheter sker i Sörgården
Bergsjö, tillbyggnad av nytt kök samt ombyggnad av befintlig del,
personalutrymmen samt ny parkering.
I befintlig del tillskapas ytterligare rumsenheter varefter Sörgården
totalt får 68 lägenheter till en total BTA (bruttototalarean), med
4650 kvm. Nyproducerad BTA är 3620 kvm och ombyggnationen
1030 kvm.
Då behovet av lägenheter bedöms vara större än 68 lägenheter
skall ett av nuvarande SÄBO, Hagängsgården eller Bergesta
bibehållas.

ÄRENDE 9
Riktlinjer för bostads- och lokalförsörjningen i Nordanstigs
kommun.
Bostadsförsörjningslagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 säger
att alla kommuner måste ha en aktualiserad plan när det gäller riktlinjer
för bostadsförsörjning. Dessa ska antas av kommunfullmäktige varje
mandatperiod.
Planen ska samrådas med Länsstyrelsen och våra grannkommuner i
Hudiksvall och Sundsvall.
WSP har på uppdrag av Nordanstigs kommun sammanhållit arbetet
med att utarbeta en lokal- och bostadsförsörjningsplan. Arbetet har
bedrivits tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter
från samtliga verksamheter och Nordanstigs bostäder. Arbetsmöten
har också hållits med politikerna.
Tf stadsarkitekt Ola Tollin föredrar ärendet och redovisar redaktionella
ändringar i förslaget. När ett förslag till riktlinjer är framtaget behöver
det samrådas med länsstyrelsen och närliggande kommuner.
Ledningsutskottet diskuterar innehållet i riktlinjerna och föreslår några
mindre ändringar och justeringar i dokumentet.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att anta förslaget till
riktlinjer för bostads- och lokalförsörjning i Nordanstigs kommun
(Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2017-02-24).
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FORTS. ÄRENDE 9
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till verksamheten att samråda med länsstyrelsen och
närliggande kommuner om förslaget till Riktlinjer för bostads- och
lokalförsörjningen i Nordanstigs kommun.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till Riktlinjer för bostads- och lokalförsörjningen i
Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 10
Projekt mobilsamåkning.
Nordanstigs kommun är med i projektet Mobilssamåkning Gävleborg.
Detta projekt avslutas 31 maj 2017.
Projektet Mobilsamåkning Gävleborg startade 1 januari 2016. Fyra
kommuner är med i Gävleborgs län; Gävle, Hofors, Nordanstig och
Ockelbo.
Mobilsamåkning innebär att man kan vara med i en grupp inom en
trygghetszon och samåka. Man anmäler sej via en app eller en dator
och då som passagerare, chaufför eller bådadera. Godkänner gör en
lokal administratör. Är man passagerare går man in i systemet och letar
upp en sträcka som man vill åka. Finns det ingen kan man lägga upp
en bevakning. Som chaufför lägger man in sträckor som man ska köra.
Ingen betalning sker i bilen utan det sköter systemet via fakturor.
Beslutsunderlag
Teknik och Hållbarhet föreslår att Nordanstigs kommun avslutar sitt
arbete med mobilsamåkning (Eva-Lena Berglins tjänsteutlåtande
2017-02-24).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avsluta arbetet med mobilsamåkning.
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ÄRENDE 11
Förlängning ESF-projekt Ung i Gävleborg – Nordanstig.
Nordanstigs kommun har sedan februari 2016 varit del av Region
Gävleborgs ESF-projekt Ung i Gävleborg där de respektive deltagande
kommunerna har ett delprojekt.
Nordanstigs delprojekt är inriktat mot ungdomar 16-20 år som omfattas
av det kommunala aktivitetsansvaret och leds av en lokal styrgrupp.
Projekttiden är 23 månader 160201-171231.
Nordanstigs delprojekt drivs av arbetsmarknadsenheten och har haft
verksamhet i gång med full bemanning sedan projektstarten.
Medfinansieringen består av arbetstid från arbetsmarknadsenhetens
medarbetare och enhetschef samt förvaltningsekonom.
ESF-rådet har nu aviserat möjlighet till förlängning av projektet till
30 juni 2018 inom ramen för en ny utlysning under april 2017.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom en förlängningsansökan till
Region Gävleborgs ESF-projekt Ung i Gävleborg, delprojekt Ung i
Nordanstig, med medfinansiering till projektet med annan än pengar
som offentligt bidrag fram till 2018-06-30.
(Bente Sandströms tjänsteutlåtande 2017-03-08).

ÄRENDE 12
Prövning inför utbetalning av partistöd 2016.
Fullmäktige har regler för utbetalning av partistödet i Nordanstigs
kommun.
Partistödet betalas ut årligen i maj månad efter beslut av fullmäktige.
Vid fördelningen av partistödet ska fullmäktige beakta endast de partier
som är representerade i fullmäktige under verksamhetsåret.
Har ett parti flera platser utan att alla är bemannade kan det
mandatbundna partistödet minskas i motsvarande grad. Lyckas inte
partiet bemanna någon plats kan också grundstödet dras in.
Partierna ska årligen redovisa hur partistödet har använts.
Redovisningen ska ske senast 31 mars 2017.
Grundstödet är 14 000 kronor per parti och år.
Mandatstödet är 8 000 kronor per mandat i fullmäktige och år.
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FORTS. ÄRENDE 12
Staben bedömer att samtliga 31 mandat i fullmäktige är bemannade.
Under förutsättning av att samtliga partier lämnar in redovisningar för
hur partistödet har använts under 2016 kommer staben föreslå att
partistödet kan betalas ut för 2017.

ÄRENDE 13
Ansökan om vägbidrag till turistisk väg,
Hårte-Mellanfjärdens vägförening.
Hårte-Mellanfjärden vägförening ansöker om bidrag som avser göra
förbättringar på vägen mellan Hårte och Mellanfjärden, till en kostnad
av ca 300 tkr. De önskar bidrag på 50 tkr med motiveringen att
kommunen marknadsför vägen som turistväg.
Kustleden sträcker sig från Svartvik i norr till Jättendal i söder.
Kommunen har tidigare beviljat samfällighetsföreningar bidrag för så
kallade turistvägar.
Beslutsunderlag
Teknik och hållbarhet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
Nordanstigs kommun beviljar Hårte-Mellanfjärden vägförening 17 tkr
för att använda till förbättringar på Kustvägen. Finansiering föreslås ske
inom ramen för kommunstyrelsens förfogandemedel (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2017-02-27).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Nordanstigs kommun beviljar Hårte-Mellanfjärden vägförening

17 tkr för att använda till förbättringar på Kustvägen.
2. Bidraget finansieras inom ramen för kommunstyrelsens
förfogandemedel.

ÄRENDE 14
Ansökan om bidrag, BRIS Region Norr.
BRIS Region Norr ansöker om bidrag med 20 000 kronor (10 kronor
per barn i Nordanstig) ur kommunstyrelsens Spontankassa för
verksamhet för att stärka barn och ungdomars rättigheter.
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FORTS. ÄRENDE 14
Målet med BRIS verksamhet är att stärka barn och ungas rättigheter i
enlighet med FN:s barnkonvention och att förbättra deras villkor.
Genom bidrag från landets kommuner ges möjlighet att finnas
tillgänglig varje dag, året runt för alla barn som behöver stöd och råd.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beviljar BRIS Region Norr
ett bidrag på 20 000 kronor 2017 för att täcka en del av omkostnaderna
för verksamheten (Thord Wannbergs och Monica Enros
tjänsteutlåtande 2016-12-02).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag att bidrag ska
beviljas.
Stig Eng (C) yrkar att bidraget finansieras ur kommunstyrelsens
förfogandemedel.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Monica Olssons yrkanden
och finner dem antagna.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja BRIS Region Norr ett bidrag på 20 000 kronor för 2017 års
verksamheter.
2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens förfogande medel.

ÄRENDE 15
Redovisning av Projekt- och visionsbidrag.
Verksamheten redovisar en uppföljning av tidigare beviljade bidrag ur
projekt- och visionsbidragen.
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ÄRENDE 16
Medge fullmäktiges presidium rätt att delta vid kommunstyrelsens
sammanträden.
Fullmäktiges presidium har framfört önskemål om att få delta vid
kommunstyrelsens sammanträden.
Enligt kommunstyrelsens reglemente kan kommunstyrelsen bestämma
att fullmäktiges presidium får rätten att närvara vid sammanträdena och
även medge om de för delta i överläggningarna.
Denna möjlighet ger fullmäktiges presidium en större möjlighet att följa
kommunstyrelsens arbete samt ökar möjligheten att styra fullmäktiges
sammanträden på ett bra och effektivt sätt.
Medge fullmäktiges presidium rätten att delta vid kommunstyrelsens
sammanträden och i överläggningarna.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att kommunstyrelsen medger fullmäktiges presidium
rätten att delta vid kommunstyrelsens sammanträden och i
överläggningarna (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-03-09).

ÄRENDE 17
Remiss: En inkluderande kulturskola på egen grund.
Kulturskolerådet är en ideell partipolitiskt och fackligt obunden förening
där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ
kulturskoleverksamhet.
Rådets vision är att "alla unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas
genom kulturövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet".
Tf verksamhetschef Thord Wannberg föreslår att Nordanstigs kommun
ställer sig bakom Kulturskolerådets remissyttrande på SOU 2016:69
"En inkluderande kulturskola på egen grund".
Utbildningsutskottets beslut
Stödja kulturrådets remissyttrande.

Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Ställa sig bakom Kulturskolerådets remissyttrande på SOU2016:69 En
inkluderande kulturskola på egen grund.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-03-24

11 (13)

ÄRENDE 18
Avsägelse från politiskt uppdrag, Tina Torstensson (L).
Tina Torstensson (L) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Kommunstyrelsen har att välja ny ledamot till utbildningsutskottet för
återstoden av mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 19
Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda.
Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga aktuella
motioner.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen (Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2017-03-10).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 20
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är
kommunen skyldig att rapportera till kommunfullmäktige när gynnande
beslut enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med
gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats.
Förvaltningen lämnar rapport gällande ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för varje kvartal.
Kvartalsrapport 4/2016 gällande socialtjänstlagen, individ- och
familjeomsorg (IFO):
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum?
Svar: JA, tre ärenden rörande familjehem för person född 1998 samt
kontaktfamilj för person född 2001 och 2004.
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FORTS. ÄRENDE 20
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott?
Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktfamilj för person född 2004.
Sociala myndighetsnämndens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 4/2016 till Inspektionen för vård och omsorg
(IVO) gällande icke verkställda beslut enligt SoL individ och
familjeomsorg (IFO).

ÄRENDE 21
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Teknisk handläggare Helena Malmkvist:
Bostadsanpassningsbidrag februari 2017.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S):
Beslut om kompletterande medfinansiering Servicebyggnad i
Mellanfjärden.
Nya anställningar under tiden mars 2017.
Ledningsutskottets protokoll §§ 40-57/2017.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 11-35/2017.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 19-32/2017.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 22
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Nordanstig Vatten AB: 2017-02-23.
MittSverige Vatten AB: 2017-02-23
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FORTS. ÄRENDE 22
Övrigt
Migrationsverket: Information från Bosättningsenheten.
Överförmyndarnämnden Mitt: Överföring av resultat 2016 och
ianspråktagande av resultat.
Hälsinglands utbildningsförbund: Uppföljning SFI och IM, tillfälligt stöd
2016.
Länsstyrelsen Gävleborg: Beslut om nya kommuntal avseende
anvisning av vissa nyanlända invandrare till kommuner i Gävleborgs
län under kalenderåret 2017.
Lantmäteriet: Orsnamn och namnvård nr 6 – God ortnamnssed.
Region Gävleborg: Rapport om färdtjänstens utveckling 2016.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 23
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

