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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Emmeli Jonsson (C).

ÄRENDE 2
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med eventuella
förändringar och anmälan av extra ärenden.

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport per juli 2014 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.
Löneökning 2014
I budget för 2014 avsattes medel för 2014 års lönerevision. På
verksamhet 9067 finns 6 713 000 kronor avsatta för löneökningen från
1 april 2014.
Löneökningen från 1 april 2014 gav 6 468 189 kronor i utfall.
Helårseffekten av detta blir 8 624 252 kronor.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till
ekonomikontoret att föra över 6 468 189 kronor i budget från
verksamhet 9067 till kommunstyrelsens verksamheter (Marianne
Unborgs tjänsteutlåtande 2014-08-06).
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ÄRENDE 5
Uppföljning av verksamheternas åtgärder i budget 2014.
Vid kommunstyrelsens förra sammanträde presenterade
verksamheterna åtgärder för att klara verksamheten inom tilldelad
budgetram.
Verksamhetschef David Lindqvist föredrog vid kommunstyrelsens
sammanträde i juni 2014 verksamheterna omsorg och social omsorg
inom omsorgsutskottets och myndighetsutskottets verksamheter.
Prognosen för omsorgsutskottet på helår visade ett underskott med
11,4 mnkr vilket främst beror på ökade kostnader för hemtjänsten samt
ett besparingskrav på 10 mnkr.
Prognosen för myndighetsutskottet på helår visade ett överskott med
670 tkr. Arbetet fortsätter dock för att ytterligare minska kostnaderna.
Konsekvensen av det arbetet medför ökad arbetsbelastning på
personalen med risk för ökad sjukfrånvaro. Verksamheten för
ensamkommande flyktingbarn kommer att utökas.
Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin föredrog vid
kommunstyrelsens sammanträde i juni 2014 ledningsutskottets
verksamheter.
Prognosen för ledningsutskottet på helår visade ett underskott med
1,8 mnkr vilket främst beror på åtgärder på ägda fastigheter, bl.a. efter
stormen Ivar, vattenskador på Ilsbo skola och förskola samt
ventilationsåtgärder vid Gnarps skola och förskola. Plan och bygg visar
ett underskott med 300 tkr vilket kommunstyrelsen i tidigare beslut har
godkänt.
Verksamhetschef Eva Fors föredrog vid kommunstyrelsens
sammanträde i juni 2014 verksamheterna inom skola och förskola samt
övriga verksamheter under utbildningsutskottet såsom bibliotek,
undervisning för nyanlända elever och skolsköterskor och skolläkare.
Prognosen för utbildningsutskottets verksamheter på helår visade ett
underskott med 5,5 mnkr vilket främst beror på att under 2014 har två
förskolor öppnats, ny asylorganisation har startats, ny annan
pedagogiskt verksamhet, fler barn inom förskolan m.m.
Framtida utmaningar för verksamheten är att rekrytera behöriga lärare
samt en ökad arbetsbelastning på befintlig personal.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till omsorgsutskottet att utreda
möjligheten kostnadsbesparingar inom kärnverksamheten, samt
uppdrar till utbildningsutskottet att fortsätta utredningen av hur
kostnaderna kan minskas i verksamheten (kommunstyrelsens protokoll
§ 165/2014.
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FORTS. ÄRENDE 5
Vid dagens sammanträde redovisar verksamheterna det pågående
arbetet med att rymma verksamhetskostnaderna inom tilldelad
budgetram.
Verksamheten för skolan redovisar även det pågående arbetet med
nya skollokaler i Bergsjö genom moduler samt tillgången till behöriga
lärare.

ÄRENDE 6
Nordanstigs placering i näringslivsranking.
Per-Ola Wadin (FP) föreslog vid kommunstyrelsens sammanträde
15 maj 2014 att Nordanstigs kommuns dåliga placering på näringslivets
ranking tas upp till diskussion på kommunstyrelsens nästa
sammanträde.
Näringslivschef Anders Nordén föredrar olika faktorer som påverkar
resultatet vid en rankingundersökning samt hur frågorna är uppbyggda
i Svenskt Näringslivs undersökning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar sätta upp ärendet för diskussion vid
kommunstyrelsens nästa sammanträde (kommunstyrelsens protokoll
§ 160/2014).
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till näringslivsenheten att inleda diskussionen på
kommunstyrelsens nästa sammanträde.

ÄRENDE 7
Revisionsrapport: Granskning av bokslut per 2013-12-31.
Revisorerna har granskat kommunens bokslut per 31 december 2013.
Revisionen vill ha kommunstyrelsens synpunkter och uppgift om vilka
åtgärder som kommer att vidtas utifrån de rekommendationer och
förslag som lyfts fram i rapporten.
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FORTS. ÄRENDE 7
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna
svaret på revisionens rapport av översiktlig granskning av bokslut och
årsredovisning per 2013-12-31 (Marianne Unborgs tjänsteutlåtande
2014-06-12).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta ekonomkontorets förslag till yttrande över revisionsrapporten.

ÄRENDE 8
Stationslägen vid Ostkustbanan.
I samrådsförslaget för den fördjupade översiktsplanen för OKB
analyserades tre olika regionaltågsstatsionlägen, Gnarp, Jättendal och
Harmånger.
Kommunen har i planförslaget inte tagit ställning till val av
stationslägen. Till utställningsförslaget som är planera att ställas ut
under hösten, finns behov av att ta tydligare ställning i frågan.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet.
Yrkanden
Stig Eng (C) och Monica Olsson (S) yrkar att det läggs in två
stationslägen i planen, ett i Gnarp och ett i Harmånger.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Lägga in två stationslägen i planen, ett i Gnarp och ett i Harmånger.
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ÄRENDE 9
Handlingsplan 2014 till Samverkansöverenskommelse mellan
Nordanstigskommun och Polisen.
BRÅ- och folkhälsorådet har utarbetat ett förslag till reviderad
handlingsplan för 2014, bilaga till samverkansöverenskommelsen
mellan Nordanstigs kommun och polismyndigheten i Gävleborgs län.
Beslutsunderlag
BRÅ- och folkhälsorådet föreslår att kommunstyrelsen att anta den
reviderade handlingsplanen för 2014 tillhörande
samverkansöverenskommelsen mellan Nordanstigs kommun och
polismyndigheten i Gävleborgs län (Christin Hübenettes
tjänsteutlåtande 2014-06-04).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta den reviderade handlingsplanen för 2014 tillhörande
samverkansöverenskommelsen mellan Nordanstigs kommun och
polismyndigheten i Gävleborgs län.

ÄRENDE 10
Återta ansökan för projekt Energieffektivt Fiske.
Näringslivschef Anders Nordén och Håkan Larsson (M) har tidigare
informerat om den planerade förstudien inför projektet Energieffektivt
Fiske. Ledningsutskottet beslutade att delta som stödmottagare med
arbetstid motsvarande 25 % tjänst för att förstudien skulle kunna
genomföras. Länsstyrelsen Västernorrland och Yrkeshögskolan Novia,
Åbo Akademi i Finland har godkänt förstudien.
Nu har tiden för förstudien passerat utan att förstudien har kunnat
genomföras på grund av att medfinansiären Länsstyrelsen Gävleborg
inte har behandlat ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 10
Beslutsunderlag
Näringslivsenheten föreslår att beslut fattas om att avbryta projekt.
Energieffektivt fiske, inom Botnia Atlantica (Anders Nordéns
tjänsteutlåtande 2014-06-23).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avbryta projekt Energieffektivt fiske, inom Botnia Atlantica, med
anledning av att medfinansieringsintyg från länsstyrelserna i
Gävleborg, Västernorrland och Västerbotten, saknas.

ÄRENDE 11
Avstå från att delta i ny programperiod för Botnia Atlantica.
Monica Olsson (S) informerar om att en ny programperiod börjar för
2014-2020 inom Botnia Atlantica.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att Nordanstigs kommun avstår från att
fortsättningsvis delta i projektet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avstå från deltagande i nästa programperiod 2014-2020 för Botnia
Atlantica.

ÄRENDE 12
Utbildning Förenkla helt enkelt.
Monica Olsson (S) och Per-Ola Wadin (FP) föreslår att Nordanstig
deltar i utbildningen Förenkla helt enkelt, som anordnas tillsammans
med Hudiksvalls kommun 27 augusti 2014. Kostnaden 30 tkr
finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel.
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FORTS. ÄRENDE 12
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anmäla Nordanstig till utbildningen Förenkla helt enkelt, som anordnas
tillsammans med Hudiksvalls kommun 27 augusti 2014. Kostnaden
30 tkr finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel.

ÄRENDE 13
Förslag till ny organisation för kansli- och
kommunikationsenheten.
Under utredningsfasen av Projektet Medborgarservice, har ett förslag
till ny organisation för kansli- och kommunikationsenheten lämnats.
Förslaget bygger på att fyra medarbetare – kommunvärdar – kan agera
första led till medborgaren inom reception, e-post, sociala medier samt
webb- och nyhetsrapportering. Varje kommunvärd skulle vara nära
knuten till ett eller två specifika verksamhetsområden, i syfte att korta
avståndet mellan medborgare och verksamhet.
Enligt förslaget knyts även kommunikationsstrateg, webbutvecklare och
registrator till kommunvärdarna. Tillfälligt knyts även handläggare till
enheten, under utfasning till pensionsavgång, liksom IT-strateg på lång
sikt betraktas som en naturlig del av enheten. Syftet för dessa tjänster
blir att genom strategiskt arbete och utvecklingsarbete stödja kommunorganisationens operativa arbete – med kommunvärdarna i det
första ledet – inom varje enskilt område.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
förvaltningen att organisera kansli- och kommunikationsenheten i
enlighet med förslaget (Verksamhetschef Mona Franzén-Lundins
tjänsteutlåtande 2014-08-01).

ÄRENDE 14
Information om sms-panelen och Unga kommunutvecklare.
Ungdomssamordnare Frida Stoltz informerar om det fortsatta arbetet
med sms-panelen och nya frågor som kommer att gå ut.
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FORTS. ÄRENDE 14
Vidare informerar Frida Stoltz om arbetet med Unga
kommunutvecklare och en film visas från deras arbete.

ÄRENDE 15
Gemensam socialjour i Gävleborgs län
Enligt Socialtjänstlagen bör kommuner tillhandahålla socialjour eller
liknande beredskap till medborgarna. Kommunen har ett ansvar att
vara tillgänglig för akuta sociala problem och kan organisera detta på
olika sätt. Såväl större som mindre kommuner i länet har haft svårt att
klara detta uppdrag på ett tillräckligt tillfredsställande sätt i de olika
kommunerna. Tillgänglighet till socialjour på icke kontorstid har varierat
mellan kommunerna.
Myndighetsutskottet föreslås besluta att bilda en med länets övriga
kommuner gemensam socialjour. Detta beräknas leda till högre
tillgänglighet till socialjour, minskade kostnader jämfört med nuvarande
jourverksamhet samt förbättrad kvalitet. Verksamheten placeras
organisatoriskt under Gävle Socialnämnd och Socialtjänst Gävle. För
att jouren ska kunna utföra sitt uppdrag behöver
delegationsordningarna vara likalydande i samtliga medverkande
kommuner. Respektive kommun betalar ersättning till Gävle baserat på
invånarantal.
Nuvarande årsbudget för länsjouren är på drygt 4,2 mnkr, varav Gävles
andel är knappt 1,5 mnkr, vilket är en lägre kostnad än vad nuvarande
socialjour kostar för Gävle kommun. Jouren planeras bestå av 5
årsarbetare, fördelat på av 4,75 årsarbetare handläggare och 0,25
årsarbetare chef. Jouren beräknas fysiskt vara lokaliserad till
polisstationen i Gävle.
Beslutsunderlag
Myndighetsutskottet beslutar att ställa sig bakom följande förslag för:




Att bilda en med länets övriga kommuner gemensam socialjour
Att verksamheten ska finnas under Socialnämnden i Gävle
Att innan verksamheten går i drift fastställa delegationsordningen för jouren
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FORTS. ÄRENDE 15


Att uppdra till socialchefen att verkställa beslutet och teckna
erforderliga överenskommelser och avtal.

OBS! Hudiksvalls kommun drog sig ur samarbetsförslaget juni 2014.
Myndighetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar





Att bilda en med länets övriga kommuner gemensam socialjour
Att verksamheten ska finnas under Socialnämnden i Gävle
Att innan verksamheten går i drift fastställa delegationsordningen för jouren
Att uppdra till socialchefen att verkställa beslutet och teckna
erforderliga överenskommelser och avtal.

ÄRENDE 16
Gymnasiesamverkan i Hälsingland.
Sedan fullmäktige i Nordanstig, den 2 juni 2014, fattade beslut om att
vara med och bilda Hälsinglands utbildningsförbund har en del
förutsättningar ändrats. Den största förändringen är att Hudiksvalls
kommun inte tagit något beslut i frågan medan övriga tre kommuner
förklarat sig beredda att gå vidare utan Hudiksvall.
Beslutsunderlag
Ronny Spångbergs tjänsteutlåtande 20114-07-23.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar


Kommunstyrelsen uppdrar till kommunchefen att snarast inleda
diskussioner med Hudiksvalls kommun om ett eventuellt
samverkansavtal gällande gymnasieskolan samt att utifrån
resultatet av dessa diskussioner se över hur vi ska hantera övriga
samverkansavtal.



Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunchefen att utreda möjligheten
att Söderhamns kommun också tar ansvar för att leverera HR/PALöneadministrationstjänsten till utbildningsförbundet.
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FORTS. ÄRENDE 16
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar


Kommunfullmäktige beslutar, att ingå som medlem i
kommunalförbundet Hälsinglands utbildningsförbund.



Hälsinglands utbildningsförbund bildas med Bollnäs kommun och
Söderhamns kommun varvid kommunfullmäktiges beslut 2014-0602, § 60 skall gälla med följande ändringar:



1. Förbundet skall ha sitt säte i Bollnäs kommun och förbundets
kansli ska vara placerat på sätesorten .
2. För tiden från förbundets bildande fram till den 1 jan 2015 tillsätts
en interrimsdirektion för förbundet bestående av 9 ledamöter och
av dessa utser medlemskommunerna 3 ledamöter.
Kommunfullmäktiges tidigare beslut vad gäller val av ledamöter ska
gälla även i denna interrimsdirektion.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om de anpassningar
av förbundsordning och konsortialavtal som i övrigt erfordras på
grund av den förändrade organisationen.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att detta beslut ska gälla
oavsett om Nordanstigs kommun beslutar att ingå i förbundet med
samtliga uppgifter eller endast med vuxenutbildning.
Besluten gäller under förutsättning att de övriga berörda
kommunerna fattar motsvarande beslut.

ÄRENDE 17
Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk- och
beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län
De 10 kommunerna i länet bedriver tillsammans med Landstinget ett
långsiktigt utvecklingsarbete inom riskbruk, missbruk- och
beroendevård i länet. Samarbetet innebär att den som är beroende av
eller har problem med alkohol, narkotika, dopningsmedel eller
läkemedel ska erbjudas en god vård och behandling sett ur ett brukarperspektiv och som är samordnad av huvudmännen.
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FORTS. ÄRENDE 17
Mot denna bakgrund har en arbetsgrupp, under ledning av en politisk
styrgrupp, tagit fram inriktningsdokumentet ”Gemensamma
utgångspunkter för riskbruk, missbruk- och beroendevård för vuxna
över 18 år i Gävleborgs län.
Beslut i Närverk Välfärd 2013-12-13 § 32:
Nätverket är enigt och ställer sig helt bakom förslaget.
Beslutsunderlag
Socialchef David Lindqvist föreslår att föreliggande yttrande antas
utskottets eget (David Lindqvists tjänsteutlåtande 2014-05-15).
Myndighetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Att anta yttrande enligt tjänsteutlåtande från socialchef David Lindqvist
daterat 2014-05-15.

ÄRENDE 18
Konstinköp.
Utbildningschef Eva Fors tar upp frågan om kommunen ska köpa
konstverk av konstnär Gunnar Greiber. Utförsäljning pågår just nu.
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunen köper in ett större konstverk av konstnär Gunnar Greiber
och samtidigt hänvisa medel till inköpet.

ÄRENDE 19
Årsredovisning 2013 för Region Gävleborg.
Region Gävleborg har lämnat årsredovisning 2013 för antagande i
fullmäktige.
Region Gävleborg visar ett negativt resultat med 6 767 kronor.
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FORTS. ÄRENDE 19
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2013 för Region Gävleborg.

ÄRENDE 20
Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Stiftelsen Ersk-Matsgården har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2013.
Stiftelsen redovisar ett positivt resultat med 13,5 tkr.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2013 för Stiftelsen Ersk-Matsgården (ledningsutskottets protokoll
§ 91/2014).

ÄRENDE 21
Val av ordförande i Bredbandsgruppen.
Kommunstyrelsen har att välja en ordförande i Bredbandsgruppen för
återstoden av mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 22
Firmatecknare för Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för Nordanstigs kommun att
gälla från 1 september 2014 med anledning av anställningen av ny
kommunchef.
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 Margareta Tamm-Persson.
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FORTS. ÄREDE 22
3. Beslutet gäller från 1 september 2014.

ÄRENDE 23
Information om aktuella ärenden i regionen.
Information om aktuella ärenden i regionen.

ÄRENDE 24
Avsägelse som partiföreträdare.
Stefan Haglund (FP) har avsagt sig sitt uppdrag som partiföreträdare.
Folkpartiet liberalerna har att anmäla ny partiföreträdare för återsoden
av mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 25
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson:
Förordnande av tf kommunchef: Mona Franzén-Lundin och Ronny
Spångberg.
Sponsorbidrag Anna-Karin Nordin.
Handläggare Monica Enros:
Lotteritillstånd nr 7-8/2014.
Handläggare Eva-Lena Berglin:
Bostadsanpassningsärenden maj 2014.
Individ- och familjeomsorgens delegationsbeslut för juni-juli 2014.
Verksamhetschef Eva Fors:
Läsårstider 2014/15.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson:
Omsättning finansiella tillgångar nr 1-5/2014.
Nya anställningar per maj 2014.
Ledningsutskottets protokoll §§ 127-154/2014.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 92-115/2014.
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Utbildningsutskottets protokoll §§ 34-45/2014.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 51-59/2014.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 26
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
14:29 Sanktionsavgifter på arbetsmiljö- och arbetstidsområdet.
14:26 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2015.
Protokoll
Nordanstigs Bostäder 2014-04-11, 2014-06-16, 2014-07-04.
Region Gävleborg 2014-05-09, 2014-06-05.
MittSverige Vatten AB: 2014-02-20, 2014-03-24, 2014-05-22.
Nordanstig Vatten AB 2014-04-22, 2014-05-12, 2014-05-23.
Nordanstigs Fjärrvärme AB: 2014-04-15, 2014-06-17.
Överförmyndarnämnden Mitt 2014-06-10.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2014-06-04.
Näringslivsrådet 2014-06-04.
Övrigt
Förvaltningsrätten i Falun: Överklagat ärende om aktieägartillskott till
Samkraft AB.
Region Gävleborg: Överklagat ärende och tvist i samband med
upphandling, Hjälpmedel Sam.
JO-anmälan över ej utlämnad allmän handling.
Migrationsverket: Nästan 32 000 asylsökande första halvåret.
Verksamhetschef Eva Fors: Åtgärdsplan utifrån Skolinspektionens
tillsyn, dnr 400-2013:2398.
Sveriges kommuner och landsting: Information om överenskommelsen
mellan staten och Sveriges kommuner och landsting om att stärka
arbete med mänskliga rättigheter på kommunal nivå.
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Sveriges kommuner och landsting: Ökat bostadsbyggande – delat
ansvar.
Riksrevisionen: Nyanlända i Sverige – effektiva insatser för ett snabbt
mottagande?
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.

