NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

OBS! Lokalen
Plats:

Kulturstjärnan i Gnarp.

Tid:

Måndag 1 september 2014 kl. 18:00.

1.

Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och
plats för protokollets justering.

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Ledamöternas frågestund.

4.

Interpellation om vårdnadsbidrag.

5.

Redovisning från fullmäktigeberedningen för
demokrati.

6.

Redovisning från fullmäktigeberedningen för vision
och utveckling.

7.

Bildande av Hälsinglands utbildningsförbund.

8.

Serviceboende enligt LSS.

9.

Gemensamma utgångspunkter för riskbruk,
missbruk och beroendevård för vuxna över 18 år i
Gävleborgs län.

10.

Begäran om utökad investeringsbudget 2014.

11.

Miljöbokslut 2013 för Nordanstigs kommun.

12.

Mötes- och resepolicy för Nordanstigs kommun.

13.

Årsredovisning 2013 för Region Gävleborg.

14.

Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.

15.

Motion om klimatbudget.

16.

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Stig Jonsson
Ordförande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-08-20

3 (15)

ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Petra Modée (V) och Börje Lindblom (FP).

ÄRENDE 2
Allmänhetens frågestund.
Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter,
ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder,
bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och ledande
tjänstemän.

ÄRENDE 3
Ledamöternas frågestund.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd,
styrelsen, utskott eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i
kommunens bolag.

ÄRENDE 4
Interpellation om vårdnadsbidrag.
Maria Karström (KD) har lämnat in en interpellation om kommunalt
vårdnadsbidrag.
Fullmäktige beslutade 2009 att införa vårdnadsbidrag och Maria
Karström ställer följande frågor med anledning av beslutet:
1. Varför har Nordanstigs kommun gång på gång inte tagit med
vårdnadsbidrag i sina budgetar trots att det uppenbarligen finns ett
beslut om att det ska införas?
2. Varför har man inte gått ut med information till medborgarna om att
vårdnadsbidraget finns och vad som krävs för att få ta del av det?
3. Kommer kommunledningen nu ta ansvar för det beslut som redan
är fattat och därmed ha med vårdnadsbidrag i budget 2015?
Interpellationen är ställd till kommunstyrelsens ordförande Monica
Olsson (S).
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ÄRENDE 5
Redovisning från fullmäktigeberedningen för demokrati.
Fullmäktige beslutade i § 12/2014-02-24 att tillsätta en fast
fullmäktigeberedning från och med 2014-03-01 med namnet
Fullmäktigeberedning för demokrati.
Fullmäktigeberedningens uppdrag är att arbeta med utveckling av den
kommunala demokratin i Nordanstigs kommun.
Beredningens första uppdrag var att se över arvodena för
förtroendevalda inklusive partistödet samt den politiska organisationen
inför kommande mandatperiod. Uppdraget ska redovisas och
eventuella förslag till beslut ska vara antagna i fullmäktige senast
september 2014.
Beredningen redovisar sitt arbete och föreslår att fullmäktige
godkänner redovisningen och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.

ÄRENDE 6
Redovisning från fullmäktigeberedningen för vision och
utveckling.
Fullmäktige beslutade i § 10/2014-02-24 att tillsätta en tillfällig
fullmäktigeberedning under tiden 2014-03-01 – 2014-06-30 med
namnet Fullmäktigeberedning för vision och utveckling.
Fullmäktigeberedningens uppdrag var att inför revideringen av nu
gällande översiktsplan, arbeta fram idéer och visionstankar om
utvecklingsstrategier inom Nordanstigs kommun i olika infrastrukturella
frågor.
Beredningen redovisar sitt arbete och föreslår att fullmäktige
godkänner redovisningen och överlämnar ärendet till kommunstyrelsen
för beredning.

ÄRENDE 7
Bildande av Hälsinglands utbildningsförbund.
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.
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FORTS. ÄRENDE 7
Verksamhetsansvarig Ronny Spångberg föredrar ärendet och föreslår
att Nordanstigs kommun deltar i utbildningsförbundet med
vuxenutbildningen och även med gymnasieutbildningen under
förutsättning att ett för Nordanstigs kommun, fördelaktigt
samarbetsavtal kan tecknas med Hudiksvalls kommuns
gymnasieutbildning.
Beslutsunderlag
Ronny Spångbergs tjänsteutlåtande 2014-07-23.
Yrkanden
Håkan Larsson (M) m.fl. yrkar avslag på förslaget att Nordanstigs
kommun ska delta i utbildningsförbundet.
Monica Olsson (S) m.fl. yrkar bifall till förslaget med Ronny Spångbergs
förslag till tillägg.
Stig Eng (C) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att utreda om
Nordanstigs kommun kan ta ansvaret att leverera
löneadministrationstjänsten till utbildningsförbundet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt bifallsyrkande och Håkan
Larssons avslagsyrkande och finner sitt bifallsyrkande antaget.
Ordföranden ställer därefter proposition på Stig Engs yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra 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.
2. Uppdra åt kommunchefen att utreda möjligheten att Nordanstigs
kommun tar ansvar för att leverera HR/PALöneadministrationstjänsten till utbildningsförbundet.
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FORTS. ÄRENDE 7
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Hälsinglands utbildningsförbund bildas med Bollnäs kommun och
Söderhamns kommun varvid fullmäktiges beslut 2014-06-02, § 60 ska
gälla med följande ändringar:
1. Nordanstig ingår med vuxenutbildningen som medlem i
kommunalförbundet Hälsinglands utbildningsförbund.
2. Nordanstig ingår med gymnasieskolan som medlem i
kommunalförbundet Hälsinglands utbildningsförbund under
förutsättning att ett för Nordanstig acceptabelt samverkansavtal
kan formuleras med Hudiksvalls kommun.
3. Förbundet skall ha sitt säte i Bollnäs kommun och förbundets kansli
ska vara placerat på sätesorten.
4. För tiden från förbundets bildande fram till den 1 januari 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.
5. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om de anpassningar av
förbundsordning och konsortialavtal som i övrigt erfordras på grund
av den förändrade organisationen.
6. Kommunfullmäktige beslutar vidare att detta beslut ska gälla
oavsett om Nordanstigs kommun beslutar att ingå i förbundet med
samtliga uppgifter eller endast med vuxenutbildning.
7. Besluten gäller under förutsättning att de övriga berörda
kommunerna fattar motsvarande beslut.

ÄRENDE 8
Serviceboende enligt LSS.
Verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhällslivet för de personer som lagen omfattar. Målet är
att personer med funktionshinder ska ha möjlighet att leva som andra.
Att leva som andra innebär bl.a. att ha möjlighet att bo som andra – att
ha ett eget hem med allt vad det innebär av trygghet och trivsel.
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FORTS. ÄRENDE 8
Kommunen har idag enbart 2 gruppbostäder inom LSS 9:9 och därmed
råder det brist på bostäder med särskild service enligt 9:9 LSS.
Kommunen kan idag alltså inte erbjuda fullvärdigt mellanboende.
Att vi inte har den typen av boendeform har medfört att vi har ett beslut
som ej är verkställt. Förvaltningen finner det både lämpligt och möjligt
att upprätta en servicebostad i Hassela. Servicebostaden skulle till en
början bestå av en lägenhet om tre rum och kök som är
servicebostadens gemensamma lokaler. Till detta börjar vi med en eller
två lägenheter som personer med beslut kan erbjudas inflyttning till.
Om behov uppstår kan vi ansluta fler lägenheter till servicebostaden.
Servicebostad
En servicebostad (enligt LSS) är en mellanboendeform med fullvärdiga
lägenheter och där dygnet-runt-stöd kan erbjudas i den egna
lägenheten utifrån den enskildes behov. Servicebostad innebär
lägenheter som är fritt utplacerade i ett bostadshus och i nära
anslutning till lägenheterna ska det finnas gemensamhetslokaler.
Kostnader:
Personal som behövs för att täcka behovet är beräknat till 6 personal
fördelat på 2 tjänster a 100 % och 4 tjänster a 75 %.
Hyra för lägenhet som skall utgöra gemensamhetslokalerna samt inköp
av inventarier till den lägenheten.
Åke Bertils (S) föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetschef Malin Ruthström föreslår att förvaltningen får i
uppdrag att upprätta en servicebostad enligt LSS samt att
förvaltningen tillskjuts medel för den utökade verksamheten (Malin
Ruthströms tjänsteutlåtande 2014-06-08).
2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge
förvaltningen i uppdrag att upprätta en servicebostad enligt LSS
samt att förvaltningen tillskjuts medel = 3,1 miljoner, för den
utökade verksamheten (omsorgsutskottets protokoll § 51/2014).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att kommunstyrelsen begär utökad budgetram med
1 mnkr för den utökade verksamheten. Den övriga kostnaden inarbetas
därefter i kommande budgetår.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-08-20

8 (15)

FORTS. ÄRENDE 8
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till förvaltningen i att upprätta en servicebostad enligt LSS samt
uppdra till verksamheten att inarbeta kostnaden i kommande budgetår.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Hos fullmäktige begära utökad budgetram med 1 mnkr under 2014 för
den utökade verksamheten.

ÄRENDE 9
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.
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
1. Socialchef David Lindqvist föreslår att föreliggande yttrande antas
utskottets eget (David Lindqvists tjänsteutlåtande 2014-05-15).
2. Myndighetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar yttrande
enligt tjänsteutlåtande från socialchef David Lindqvist daterat 201405-15 (myndighetsutskottets protokoll § 105).
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FORTS. ÄRENDE 9
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till Gemensamma utgångspunkter för riskbruk, missbruk
och beroendevård för vuxna över 18 år i Gävleborgs län.

ÄRENDE 10
Begäran om utökad investeringsbudet 2014.
Ett antal fastigheter i kommunens regi är i behov av prioriterade
åtgärder till följd av anmärkningar från Miljökontoret,
arbetsmiljöproblem samt tidigare bristande fastighetsunderhåll.
Behovet av åtgärder är delvis att betrakta som investeringar och delvis
som underhållsåtgärder.
Samhällsbyggnadskontoret har sammanställt ett förslag till åtgärder.
Dessa investeringar bedöms behöva genomföras under 2014 och ryms
inom ramen genom att omprioritera.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff föredrar även behovet av akuta
underhållsåtgärder av kommunens fastigheter, främst vattenskada
Ilsbo skola, Åtgärder Villervallans förskola samt Sjöboden i Stocka.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen
omdisponerar 1 410 tkr från Personalbyggnad Homons ÅVC
alternativt från Etappvis utbyggnad Morängsviken (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2014-05-12).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar omfördela
1 410 tkr ur Investeringsbudget 2014 från Homons ÅVC till
prioriterade fastighetsåtgärder; Källaren Ilsbo förskola, Ventilationer
inom kommunens skolor samt ny pelletssilo Gnarps skola.
Investeringsmedlen för Etappvis utbyggnad Morängsviken står kvar
och projektet ska prioriteras under året (ledningsutskottets protokoll
§ 112/2014).
3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar begära utökad
budgetram med 1 miljon kronor för akuta underhållsåtgärder av
kommunens fastigheter, främst vattenskada Ilsbo skola, Åtgärder
Villervallans förskola samt Sjöboden i Stocka (ledningsutskottets
protokoll § 112/2014).
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FORTS. ÄRENDE 10
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Omfördela 1 410 tkr ur Investeringsbudget 2014 från Homons ÅVC
till prioriterade fastighetsåtgärder; Källaren Ilsbo förskola,
Ventilationer inom kommunens skolor samt ny pelletssilo Gnarps
skola.
2. Investeringsmedlen för Etappvis utbyggnad Morängsviken står kvar
och projektet ska prioriteras under året.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Utöka kommunstyrelsens budgetram 2014 med 1 miljon kronor för
akuta underhållsåtgärder av kommunens fastigheter, främst
vattenskada Ilsbo skola, Åtgärder Villervallans förskola samt Sjöboden i
Stocka.

ÄRENDE 11
Miljöbokslut 2013 för Nordanstigs kommun.
Under 2013 har Nordanstigs kommun genomfört en hel del
miljörelaterade åtgärder men utifrån begränsade ekonomiska och
personella resurser. Genomförda åtgärder har utförts utifrån reella
behov men i egentlig mening har inget strategiskt miljöarbete utförts.
I samband med att kommunens årsredovisning behandlades i
kommunstyrelsen gavs ett uppdrag till verksamheten att utarbeta ett
särskilt miljöbokslut för 2013.
Verksamheten har nu sammanställt ett miljöbokslut för
verksamhetsåret 2013.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta miljöbokslut för
verksamhetsåret 2013 (ledningsutskottets protokoll § 173/2014).
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FORTS. ÄRENDE 11
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta miljöbokslut för verksamhetsåret 2013.

ÄRENDE 12
Mötes- och resepolicy för Nordanstigs kommun.
Nordanstigs kommun har hittills saknat en policy om hur man reser
inom kommunen. Det mest ekonomiskt fördelaktiga samt minst
miljöbelastande är dock att helt undvika att resan företas.
I samverkan med Regionala Mobilitetskontoret och andra kommuner i
Gävleborg har kommunanpassade rese- och mötespolicys utarbetats. I
Nordanstigs kommun med relativt dåliga kommunikationer klarar man
sig dock inte utan bil, därav har denna policy inte lika hårt styrt mot
kommunala alternativ.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa
mötes- och resepolicyn (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2014-0520).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
mötes- och resepolicy att gälla för Nordanstigs kommun och
kommunens helägda bolag (ledningsutskottets protokoll
§ 113/2014).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 12
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till mötes- och resepolicy att gälla för Nordanstigs kommun
och kommunens helägda bolag.

ÄRENDE 13
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.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning 2013 för Region Gävleborg (ledningsutskottets protokoll
§ 151/2014).
Kommunstyrelsen förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2013 för Region Gävleborg.

ÄRENDE 14
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).
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FORTS. ÄRENDE 14
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta årsredovisning 2013 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Jäv
Boerje Bohlin (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 15
Motion om klimatbudget.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige
beslutar att kommunen utreder införandet av en kommunal
klimatbudget, med åtföljande bokslut, baserat på de klimatpolitiska
målen samt de regionala/lokala miljömålen samt att Nordanstigs
kommun inför en sådan klimatbudget utifrån utredningens förslag.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges beslut § 55/2013).
2. Verksamheten föreslår att motionen bifalls förutsatt att personella
resurser tillförs för utförandet. Utan utökade resurser föreslås att
motionen avslås (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2014-02-03).
3. Ledningsutskottet beslutar återremittera ärendet för en redovisning
av kostnaden för att införa en kommunal klimatbudget
(ledningsutskottets protokoll § 52/2014).
4. Samhällsbyggnadskontoret uppskattar de personella kostnaderna
för arbete med klimatbudget till i storleksordningen 20 % av en
heltidstjänst. Hur mycket kommunen bör avsätta till
klimatinvesteringar beror på den politiska ambitionsnivån och bör
beslutas i samband med att länsstyrelsen tecknar
överenskommelser med Nordanstigs kommun om miljö-, klimatoch energimål (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2014-04-17).
5. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige bifaller motionen.
Kostnaden beräknad till 20 % av en tjänst, ska beaktas i
budgetarbetet. Motionen är därmed besvarad (ledningsutskottets
protokoll § 122/2014).
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FORTS. ÄRENDE 15
Yrkanden
Stig Eng (C) med flera yrkar att motionens intentioner ska beaktas i
budgetarbetet.
Stefan Haglund (FP) med flera yrkar bifall till ledningsutskottets förslag
punkterna 1 och 3.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Stefan Haglunds
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Motionens intentioner ska beaktas i det kommande budgetarbetet.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 16
Redovisning av ej genomförda beslut enligt SoL.
Följande redovisas:
1. Kvartalsrapport 1/2014 till Inspektionen för vård och omsorg enligt
16 kap 16f § SoL gällande ej verkställda beslut IFO:
- Ett gynnande beslut kontaktperson för barn som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum och som nu avslutats då
ansökning om biståndet återtagits av klient.
- Ett gynnande beslut kontaktfamilj för barn som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum och som nu avslutats då
ansökning om biståndet återtagits av klient.
- Inga avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom
tre månader från datum för avbrott.
2. Kvartalsrapport 1/2014 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL och rapportering
enligt 16 kap 6f § SoL samt beslut enligt 9 § och rapportering enligt
28 f-g §§ LSS (SoL äldre-omsorg och omsorg till personer med
funktionsnedsättning enligt SoL och LSS).
Finns ej några ej verkställda beslut eller avbrott att rapportera detta
kvartal.
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FORTS. ÄRENDE 16
Beslutsunderlag
Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna rapporten
(omsorgsutskottets protokoll § 49 och 87/2014).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna rapporten.

