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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: Carina Olsson (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
Delårsbokslut per 30 juni 2014 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt ett delårsbokslut per 30 juni 2014
för Nordanstigs kommun.
Verksamheternas delårsbokslut har behandlats i respektive utskott.
Utskottens delårsbokslut är sammanfattade i dokumentet men kan i sin
helhet rekvireras från ekonomikontoret.
Prognosen på helår är ett positivt resultat med 296 tkr.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna delårsbokslut per 30 juni för Nordanstigs kommun.
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ÄRENDE 5
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport per augusti 2014 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 6
Uppföljning av verksamheternas åtgärder i budget 2014.
Vid kommunstyrelsens förra sammanträde presenterade
verksamheterna åtgärder för att klara verksamheten inom tilldelad
budgetram.
Kommunstyrelsen beslutade uppdra till verksamheterna att fortsätta
arbetet med att minska kostnaderna för 2014 års verksamheter samt
återkomma till kommunstyrelsen med förslag till åtgärder för att
rymmas inom 2014 års budgetram.

ÄRENDE 7
Revidering av kommunstyresens delegationsordning.
Verksamheterna och kommunstyrelsens utskott har arbetat med att
lämna förslag till justeringar i kommunstyrelsens delegationsordning.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till ändringar i kommunstyrelsens delegationsordning.

ÄRENDE 8
Revisionsrapport: Kommunens organisation.
Revisionen har granskat kommunens organisation. Revisor Sverker
Söderström och Mats Lundberg från KPMG besöker kommunstyrelsen
och föredrar rapporten.
Revisionen vill ha kommunstyrelsens synpunkter över rapporten.
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FORTS. ÄRENDE 8
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunstyrelsens och
utskottens presidier att lämna förslag till yttrande över rapporten
(kommunstyrelsens protokoll § 164/2014).

ÄRENDE 9
Politisk organisation inför nästa mandatperiod.
Fullmäktigeberedningen för demokrati har uppdraget 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 redovisades i fullmäktige 1
september 2014.
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutar överlämna beredningens arbete till
kommunstyrelsen för beredning (fullmäktiges protokoll § 78/2014).

ÄRENDE 10
Arvode för förtroendevalda i Nordanstigs kommun.
Fullmäktigeberedningen för demokrati har uppdraget 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 redovisades i fullmäktige 1
september 2014.
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutar överlämna beredningens arbete till
kommunstyrelsen för beredning (fullmäktiges protokoll § 78/2014).
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ÄRENDE 11
Bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda OPF-KL.
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har fattat beslut om en ny
modell för omställningsstöd och pension för förtroendevalda politiker.
Syftet med de nya bestämmelserna är att de ska underlätta och
möjliggöra för förtroendevalda att förena arbetsliv och uppdrag.
OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som
nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller senare.
Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda som i
tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra
pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller
samma förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre
bestämmelser/reglementen för förtroendevalda.
OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.
Beslutsunderlag
Personalenheten föreslår att fullmäktige beslutar att i enlighet med
Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut anta
bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda,
OPF-KL med tillhörande bilaga, samt att arvodesbestämmelserna för
förtroendevalda revideras utifrån de nya bestämmelserna, att ge i
uppdrag till kommunstyrelsen, som kommunens pensionsmyndighet,
att besluta om riktlinjer och tillämpningsanvisningar till OPF-KL (Maritta
Rudhs tjänsteutlåtande 2014-09-01).

ÄRENDE 12
Ställningstagande inför bildande av nya regionkommunen
Gävleborg.
Enligt förbundsordningen för regionförbundet Gävleborg är det inte
direkt uttalat hur förbundet skall avvecklas. Dock finns uttalat i
förbundsordningens 16 § att förbundet skall träda i likvidation om
medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde och att
fullmäktige/styrelsen skall verkställa likvidationen i egenskap av
likvidator och lämna slutredovisning till medlemmarna när alla skulder
har betalats och alla tillgångar skiftats.
Ovanstående förutsätter att det finns ett förbundsfullmäktige som kan
utse en regionstyrelse from 2015-01-01. Nedan beskrivna process
bygger på att medlemmarna är överens om en annan hantering utan
att ett nytt fullmäktige behöver utses. En sådan överenskommelse
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FORTS. ÄRENDE 12
bekräftad genom beslut i samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar
gäller över förbundsordningen.
Landstinget föreslår att respektive kommunfullmäktige i länet beslutar
att Regionförbundet Gävleborg avvecklas från och med 2015-01-01.
Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen) utses till likvidator. Förslaget till
avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg godkänns.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Regionförbundet Gävleborg avvecklas från och med 2015-01-01.
2. Regionstyrelsen (landstingsstyrelsen) utses till likvidator.
3. Förslaget till avvecklingsprocess för Regionförbundet Gävleborg
godkänns.

ÄRENDE 13
Kommunens ställningstagande om upphandling av vindkraft för
Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har genom MittSverige Vatten AB gjort en
utredning om möjligheterna till att öka mängden egen producerad
elkraft inom ramen för VA-verksamheten.
Den egenproducerade elen från vindkraftverket ska huvudsakligen gå
till att täcka kommunens och/eller MSVAB-gruppens anläggningars
behov av el, vilket för SMVAB-gruppen motsvarar ca 20-21 GWh per
år.
Ärendet översänds nu till ägaren för ställningstagande i ärendet.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Nordanstigs kommun ställer sig positiv till Nordanstig Vatten AB:s
framställan.
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ÄRENDE 14
Upprättande av revers, Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Fullmäktige beslutade, Kf § 87/2010, att överföra 800 tkr i likvida medel
till det nya bolaget Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Detta beslut avsåg att kommunen lånade ut 800 tkr under en ej
angiven tid amorterings och räntefritt. Så har det också bokförts och
hanterats av både bolaget och kommunen.
Dock behöver detta förtydligas med en revers som förtydligar villkoren.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att lånet fortsätter ränte- och amorteringsfritt
t.o.m. 31/12 2017 för att därefter övergå i ett lån med ränta och
amorteringsplan enligt Nordanstigs kommuns policy samt att uppdra till
firmatecknarna att underteckna revers om 800 tkr, lån till Nordanstigs
Fjärrvärme AB (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2014-07-02).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Lånet är ränte- och amorteringsfritt t. om. 31/12 2017 då lånet
övergår i ett lån med ränta och amorteringsplan enligt Nordanstigs
kommuns policy.
2. Uppdra till firmatecknarna att underteckna revers om 800 tkr, lån till
Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Jäv
Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 15
Ansökan om borgen, Föreningen Hasselagården.
Föreningen Hasselagården har kommit in med en förfrågan om att få
kommunal borgen för ett lån i samband med föreningens köp av
Hasselagården.
En värdering av fastigheten Nordanbro 2:43 har gjorts. Denna
värdering ligger till grund för bankens ställningstagande att bevilja
föreningen lån tillsammans med föreningens driftekonomi.
Kommunen borgar för lån för GT-gården i Hassela, lokalföreningen 253
Hassela Sköld sedan 1976.
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FORTS. ÄRENDE 15
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för egen
skuld ingå borgen om maximalt 604 000 kronor, jämte löpande ränta
och kostnader för Föreningen Hasselagårdens låneförpliktelser
avseende lånet. Föreningen Hassela gården skall hålla fastigheten
med borgensåtagande försäkrad under hela den tid borgen gäller
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2014-07-01).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Såsom för egen skuld ingå borgen om maximalt 604 000 kronor,
jämte löpande ränta och kostnader för Föreningen Hasselagårdens
låneförpliktelser avseende lånet.
2. Föreningen Hassela gården skall hålla fastigheten med
borgensåtagande försäkrad under hela den tid borgen gäller.

ÄRENDE 16
Försäljning av del av fastigheten Gnarps-Berge 12:1 i Sörfjärden.
Richard Brännström och Paul Nilsson har lämnat in en förfrågan där de
anmäler sitt intresse för att köpa kommunens mark vid Varpsand i
Sörfjärden, fastigheten Gnarps-Berge 12:1. Deras plan är att dra in en
ny väg från Gruvvägen och planlägga marken för camping,
lek/aktivitetsland och ett 30-tal småhustomter.
Handläggare Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdrag
till verksamheten att lämna förslag på hur en eventuell försäljning
kan genomföras (ledningsutskottets protokoll § 101/2014).
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till verksamheten att lämna
förslag på hur en eventuell försäljning kan genomföras
(kommunstyrelsens protokoll § 153/2014).
3. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att tillsammans
med kommunstyrelsens presidium slutföra förhandlingarna om
försäljning av fastigheten. Förslag till beslut presenteras på
ledningsutskottets nästa sammanträde (ledningsutskottets protokoll
§ 135/2014).
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FORTS. ÄRENDE 16
4. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att 30 ha i Varpsandsområdet,
del av fastigheten 12:1, skifte 21, enligt bifogad karta, säljs till
Visionsbolaget 8677. Godkänna upprättat köpeavtal.
Köpeskillingen fastställs till 1 700 000 kronor. Bifalla
Visionsbolagets 8677, framställan om möjligheten att ta upp lån
hos Nordanstigs kommun (Revers) för del av köpeskillingen.
Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna (Mats
Widoffs tjänsteutlåtande 2014-08-19).
Ledningsutskottets beslut
Fullmäktige beslutar
1. Sälja 30 ha i Varpsandsområdet, del av fastigheten 12:1, skifte 21,
enligt bifogad karta, till Visionsbolaget 8677.
2. Godkänna upprättat köpeavtal.
3. Köpeskillingen fastställs till 1 700 000 kronor.
4. Bifalla Visionsbolagets 8677, framställan om möjligheten att ta upp
lån hos Nordanstigs kommun (Revers) för del av köpeskillingen.
5. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna.

ÄRENDE 17
Samrådsredogörelse detaljplan för Stocka 3:21, Morängsviken.
Plan och byggenheten har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram
planhandlingar för LIS-området i Morängsviken. Planerna omfattar hela
fastigheten Stocka 3:21.
Dessa har nu varit ute på samråd under perioden 14 juli – 14 augusti,
9 stycken yttranden har kommit in under perioden.
Planens huvudsyfte är att skapa möjligheter för bostadsbyggande samt
fler bryggor och sjöbodar i ett attraktivt och efterfrågat läge vid
Morängsviken.
Förslag till beslut
1. Godkänna samrådsredogörelsen för Morängen, Stocka 3:21 enligt
5 kap 17 § plan- och bygglagen (2010:900).
2. Godkänna planförslaget för granskning enligt plan- och bygglagen
5 kap. 18 § plan- och bygglagen (2010:900).
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ÄRENDE 18
Rivning av damm vid Ängbodatjärn i Andersfors.
Dammen vid Ängbodatjärn i Andersfors ägs av Holmen AB (tidigare
Iggesunds bruk) men Nordanstigs kommun är underhållsskyldig enligt
vattendomar 1980-03-28 och 1980-08-15.
Idag sköts skötseln av närboende men formellt har kommunen
ansvaret och den årliga underhållskostnaden är ca 50 000 kronor.
Eftersom det gått 30 år sedan dammen byggdes, närmar sig den
tidpunkt då det krävs ett underhåll.
Samhällsbyggnadskontoret har tidigare presenterat följande förslag till
åtgärder:
Nuvarande damm rivs och man får fri fiskvandring från Älgeredssjön
upp till Strömbacka. Dessutom slipper kommunen underhållskostnader
framöver.
För att inte Ängbodtjärns vattenyta skall avsänkas för mycket byggs en
fast jorddamm/överfallsdamm ca 200 meter uppströms nuvarande
damm. I överfallsdammen byggs en fiskväg. Dammen blir underhållsfri.
Utredningskostnaden bedöms till mellan 50 000 och 70 000 kr
beroende på vilka handlingar och ritningar som finns och hur samrådet
går.
Genomförandekostnaden bedöms till mellan 500 000 och 1 000 000 kr
beroende på hur det ser ut på platsen. Inmätningar och liknande krävs
för en mer korrekt bedömning. Projektet förutsätter extern finansiering
och möjligheten till sådan anses god.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar
om att genomföra rivning av befintlig damm och ersätta den med
en överfallsdamm, förutsatt att extern finansiering för
genomförandet beviljas. Beslut om hur utredningen ska finansieras
behöver också fattas (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2013-05-14).
2. Ledningsutskottet förslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
förvaltningen att utreda en eventuell rivning nuvarande damm samt
nybyggnad av en fast jorddamm/Överfallsdamm. Utredningen
finansieras ut kommunsstyrelsens medel projekt 14110
(ledningsutskottets protokoll § 4/2013).
3. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att genomföra
en träff med berörda fastighetsägare för att informera om föreslag
till åtgärder (kommunstyrelsens protokoll § 157/2013).
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FORTS. ÄRENDE 18
4. Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att
genomföra rivning av befintlig damm och ersätta den med en
överfallsdamm, förutsatt att extern finansiering för genomförandet
beviljas. Beslut om hur utredningen ska finansieras behöver också
fattas (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2014-06-17).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att verksamheten får i uppdrag att samråda med
berörda intressenter kring rivningen av befintlig damm.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till verksamheten att samråda med berörda intressenter kring
rivningen av befintlig damm och ersätta den med en överfallsdamm,
förutsatt att extern finansiering för genomförandet beviljas.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Utredningskostnaden på högst 70 tkr finansieras ur kommunstyrelsens
förfogandemedel.

ÄRENDE 19
Medfinansiering till bredbandsinvesteringar.
Länsstyrelsen Gävleborg och Region Gävleborg har tillsammans
arbetat fram en regional bredbandsstrategi för Gävleborgs län. Arbetet
har bedrivits i nära samarbete med kommuner, nätoperatörer m fl.
Strukturfonderna kommer förhoppningsvis att kunna ge 381 mkr till
bredbandsinvesteringar inom programområdet Norra Mellansverige
(Gävleborg, Dalarna och Värmland). Samverkansgruppen och dess
projektgrupp utgår från att pengarna fördelas jämnt mellan de tre länen
och att strukturfonderna täcker 50 % av projektkostnaderna.
Samverkansgruppens plan är att lämna in en ansökan till Tillväxtverket
i januari 2015, få beslut i mars och starta projektet 1 april 2015.
Samverkansgruppen har preliminärt beräknat hur mycket
strukturfondspengar som varje kommun kommer att få tillgång till enligt
länets fördelningsmodell. Varje kommun måste förbereda sig för att
kunna medfinansiera sin andel med lika mycket egna medel.
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Enligt länets fördelningsmodell får Nordanstigs kommun 9,3 % av
länets tilldelning vilket motsvarar 11 811 tkr, samt samma nivå
medfinansiering under perioden 2015–2018. Denna nivå skall
Nordanstigs kommun förbereda sig för om målen i den tagna
bredbandsstrategin skall kunna uppnås.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad och bredbandsgruppen föreslår att Nordanstigs
kommuns viljeinriktning är att under perioden 2014-09-01 till
2020-09-01 medfinansiera egna bredbandsinvesteringar under nämnda
period, dock högst 23 900 tkr (Mats Widoffs tjänsteutlåtande
2014-08-12).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Nordanstigs kommuns viljeinriktning är att under perioden 2014-09-01
till 2020-09-01 medfinansiera egna bredbandsinvesteringar under
nämnda period, dock högst 23 900 tkr.

ÄRENDE 20
Förslag till revidering av risk- och sårbarhetsanalys.
Tillsammans med aktörer såväl inom som utanför den kommunala
organisationen har räddningstjänsten arbetat fram ett förslag till riskoch sårbarhetsanalys för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner.
Rapporten bygger på analyser av samhällsviktiga verksamheter och
utgår från 2010 års risk- och sårbarhetsanalys. Underlaget har
kompletterats med bland annat erfarenheter från arbetet med bland
annat Svininfluensan, Styr-El och stormarna Dagmar, Sven och Ivar.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår att
kommunstyrelsen godkänner förslag till risk- och sårbarhetsanalys i
Nordanstigs kommun.
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ÄRENDE 21
Redovisning av Trygghetsvandringar våren 2014.
BRÅ- och folkhälsorådet har under våren 2014 anordnat
trygghetsvandringar i Hassela, Gnarp, Jättendal och Mellanfjärden.
Sammanfattningsvis har det varit ett jämnt intresse från allmänheten på
orterna. Räddningstjänstens deltagande på vandringarna värdesätts av
både rådet och allmänheten. Överlag är det tryggt att leva och bo i
Nordanstig med bod samverkan på orterna.
Beslutsunderlag
BRÅ- och Folkhälsosamordnare Christine Hübenettes tjänsteutlåtande
2014-08-04.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna informationen och överlämna den till
samhällsbyggnadsenheten för beaktande inför kommande
planering.
2. Representant från samhällsbyggnad bjuds in till BRÅ- och
folkhälsorådet för återkoppling om vad som åtgärdats/planeras av
det som uppmärksammats på gjorda trygghetsvandringar.
3. Återkoppling på det som uppmärksammats och åtgärdats görs av
sekreterare i BRÅ- och folkhälsorådet till berörda inom 6 månader.

ÄRENDE 22
Ansökan om stöd till projekt Leader Hälsingebygden.
Region Gävleborg och länets kommuner har fått en förfrågan om en
avsiktsförklaring fortsatt stöd till projektet Leader Hälsingebygden.
Avsiktsförklaringen gäller för perioden 2014-2020.
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Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Nordanstigs kommun har för avsikt att delta i projekt Leader
Hälsingebygden under perioden 2014-2020.

ÄRENDE 23
Ny färdtjänsttaxa from 2015-01-01
På initiativ från kommunstyrelsen i Gävle gav politiska samrådet för
kollektivtrafikfrågor vid sitt möte i oktober 2013, ett uppdrag till
samrådsgruppen för färdtjänst och sjukresor i länet, att utreda frågan
om införande av rabattsystem i färdtjänsten.
Huvudfrågan var: ”Kan länets kommuner och X-trafik, Landstinget
Gävleborg enas om en modell för rabattsystem inom en snar framtid?”
Samtliga kommuner i länet och X-trafik, Landstinget Gävleborg ställde
sig positiva till att arbeta med frågan.
Vid samrådsgruppens möte 2014-05-07 enades man om att ett
gemensamt förslag till ny färdtjänsttaxa med nuvarande zonindelning
ska lämnas till kommunerna för beslut.
Samrådsgruppen för färdtjänst och sjukresor lämnar nu förslag till ny
färdtjänsttaxa för ställningstagande och beslut i varje kommun i
Gävleborgs län. Förslaget föreslås träda i kraft 2015-01-01.
Färdtjänsthandläggare Gun Johansson informerar i ärendet.
Omsorgsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslaget till ny färdtjänsttaxa enligt nedan, att träda i kraft
2015-01-01:
Zon

Vuxen*

Barn- och ungdom**

1
2
3
4
5
6
7

45 kr
55 kr
70 kr
85 kr
105 kr
120 kr
135 kr

25 kr
30 kr
35 kr
45 kr
55 kr
60 kr
70 kr
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8
9
10

150 kr
165 kr
200 kr

75 kr
85 kr
100 kr

’) Gäller från och med den dag man fyller 20 år.
**) Gäller till den dag man fyller 20 år.
Ledsagare:

utan kostnad.

Medresenär:

färdtjänsttaxa för vuxen.

Extra chaufförsservice: 15 kr/enkelresa.
Arbetsresor:
kollektivtrafiken.

30-dagarskort/årskort för vuxen i den allmänna

Resor i övriga kommuner
i Gävleborgs län
besökskommunens taxa
Resor i kommun utanför
Gävleborgs län:
50% av taxameterpriset.
Uppräkning av taxan och avgiften för extra chaufförsservice med
avrundning till närmaste 5 och 10-tal kronor sker årligen enligt gällande
index i ”Avtal för samhällsbetald anropsstyrd trafik med taxi och
specialfordon i Gävleborgs län”.
Taxan för barn och ungdom motsvarar 50% av taxan för vuxen med
avrundning till närmaste 5 och 10-tal kronor.
Beslutet gäller under förutsättning att även övriga kommuner i länet
antar förslaget till ny färdtjänsttaxa.

ÄRENDE 24
Slutrapport för projektet Frivillig i Gävleborg.
Projekt för att skapa beredskap och mottagningskapacitet och för att
främja regional samverkan.
Slutrapport:
Avvikelser från planering:
Insatsen har genomförts enligt genomförandeplan i ansökan.
Skapande av rutiner för Arbetsförmedlingen så kontakt mellan
kontaktperson och nyanländ kan upprättas har inte kunnat genomföras
enligt planen. Förslag på rutiner finns men har inte hunnit
implementeras under förstudien. Åtgärder som vidtagits är att
projektledarna haft dialog med Arbetsförmedlingen och presenterat
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förslag på rutiner för att matcha flyktingguider med nyanlända flyktingar
i etableringen.
Syfte:
Att ta fram en modell för Gävleborgs kommuner för hur man ska arbeta
för att skapa kontakt mellan nyanlända, föreningar och frivilliga.
Implementering:
Förstudien visar att det finns möjligheter att implementera resultat och
arbetsmetoder både inom offentlig och ideell sektor. Organisationer
inom både ideell och offentlig sektor i hela länet har visat intresse för
att anamma metoder och förslag som Frivillig i Gävleborg kommit fram
till. Svårigheten med att överföra resultat och metoder är att ideell och
offentlig sektor måste göra detta i samverkan utifrån sina olika
förutsättningar. Frivillig i Gävleborg har under förstudien fungerat som
en sammankallande länk, och det finns fortsatt behov av en tredje part
som kan vara en stöttande funktion under implementeringen av
förstudiens metoder och resultat.
Omsorgsutskottets förslag
Föreslå kommunstyrelsen besluta
Godkänna slutrapporten gällande ”Frivillig i Gävleborg”.

ÄRENDE 25
Helg- och nattöppna förskolor.
Behovet av helg- och nattöppna förskolor har utretts vid två tidigare
tillfällen. En förfrågan inkom under 2013.
Ärendet tidigare behandlat i utbildningsutskottet § 8/2014.
Föreligger tjänsteutlåtande från utbildningschef Eva Fors daterat
2014-08-08:
Kommunstyrelsen beslutade 2014-04-10 § 112 att uppdra till
förvaltningen att göra en kartläggning av eventuella behov av helg- och
nattöppen förskola och fritidshem i kommunen.
Utbildningsverksamheterna har i dagsläget inte förmågan att bedriva
verksamheterna inom befintlig budgetram. Att under rådande
budgetläge starta upp ytterligare en ny verksamhet bedöms inte vara
möjligt utan att extra medel tillförs.
Förslag till beslut
Att ompröva tidigare beslut.
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Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Ej utreda ärendet då inga förfrågningar inkommit. Utbildningsutskottets
rådande budgetläge medger ingen utökning av befintlig verksamhet.

ÄRENDE 26
Samordning av kommunens grundsärskola
Kommunen har en gemensam grundsärskola från årskurs 4.
Verksamheten är anpassad för de elever som är inskriven i
grundsärskolan och personalen har särskild utbildning som krävs för att
undervisa enligt annan läroplan. Verksamheten fungerar mycket bra
och resultaten är goda. Eleverna utvecklas och verksamheten har ett
tätt samarbete med de grundskolor som finns i närområdet. Möjligheten
till omfattande individuella anpassningar är mycket stora då lokalerna
är väl rustade och koncentrationen av utbildad personal inom skolans
ämnen är mycket hög.
De yngre eleverna, förskoleklass – årskurs 3 går idag i skola på den ort
där de bor. För dessa elever finns idag inte samma möjligheter till
individuell anpassning. Det finns inte heller tillgången till specialutbildad
personal.
En samordning av hela grundsärskolan skulle främja elevernas lärande
och skapa helt andra förutsättningar när det gäller att använda sig av
den kompetens som finns idag.
Personalmässigt innebär det färre anställda om utbildningen sker på en
ort och inte på flera orter.
Förslag till beslut
Att samordna grundsärskolan för de yngre eleverna i nära anslutning till
grundsärskolan i Bergsjö.
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Samordna grundsärskolan, i syfte att ge möjlighet till individuella
anpassningar för de yngre eleverna, i nära anslutning till
grundsärskolan i Bergsjö.
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ÄRENDE 27
Yttrande över JO-anmälan, ej utlämnad handling.
En tjänsteman i kommunens organisation är anmäld hos JO,
Riksdagens ombudsmän för att inte ha lämnat ut en allmän handling.
JO har inkommit med en anmodan till kommunen att yttra sig i ärendet.
Kommunstyrelsen ska yttra sig senast 16 september 2014.

ÄRENDE 28
Ansökan från Nya moderaterna om bidrag till hyreskostnad.
Tor Tolander (M) har lämnat in en ansökan om bidrag till
hyreskostnaden för Bergsjögården. Partiet har hyrt lokalen för att
genomföra en debatt inför valet.
Kommunen stödjer enligt kommunallagen, alla partiet som finns
representerade i kommunfullmäktige genom partistödet.
Partistödet är att betrakta som ett allmäninriktat stöd för att förbättra
partiernas möjlighet att utveckla en aktiv medverkan i
opinionsbildningen bland medborgarna och därigenom stärka den
kommunala demokratin.
Med stöd av detta anser ledningskontoret att bidrag redan har lämnats
och föreslår att ansökan avslås.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Avslå ansökan om bidrag till hyra av lokal med hänvisning partistödet.

ÄRENDE 29
Redovisning av ej genomförda beslut enligt SoL.
Följande redovisas:
1. Kvartaslrapport till IVO för kvartal 2/2014, 16 kap 16 § f SoL och
gällande IFO, ej verkställda beslut:
Ett avbrott i verskställighet, kontaktperson där biståndet inte åter
verkställts inom tre måndader från datum för avbrott.
2. Kvartalsrapport 2/2014 till IVO, ej verkställda beslut gällande
äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning:
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom
tre månader från datum för avbrott?
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Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktperson SoL, omsorger om
personer med funktionsnedsättning. Skäl: Resursbrist, saknas
lämplig personal/uppdragstagare.
Svar: Ja, ett ärende gällande permanent bostad enligt 5 kap 5 §
eller 5 kap 7 § SoL.
Skäl: Den enskilde har tackat nej till erbjudandet.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 30
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson:
Attestuppdrag för ny kommunchef.
Individ- och familjeomsorgens delegationsbeslut för augusti 2014.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson:
Beviljade av kredit på koncernkonto.
Nya anställningar per augusti 2014.
Ledningsutskottets protokoll §§ 155-185/2014.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 116-130/2014.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 46-66/2014.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 60-73/2014.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 31
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
14:32 Budgetförutsättningar för åren 2014-2017.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-09-04

21 (21)

FORTS. ÄRENDE 31
Protokoll
Nordanstigs Bostäder 2014-08-08.
Nordanstig Vatten AB 2014-06-16.
Nordanstigs Fjärrvärme AB: 2014-08-12.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 32
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.

