NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Onsdag 11 september 2013 kl. 08:15.
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Godkännande av dagordning.

3.

Kommunchefen informerar.

4.

Rapport: Gymnasiesamverkan Hälsingland.

5.

Rapport: Aktuella ärenden i regionen.

6.

Delårsbokslut per 2013-06-30 för Nordanstigs
kommun.
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Ekonomirapport.

8.

Information om budgetprocessen 2014.

9.

Budget 2014.

10.

Revisionsrapport: Granskning av bokslut per
2012-12-31.

11.

Begäran om förskott av medel för utredning av VAverksamhet i Sörfjärden.

12.

Ansökan om förlusttäckningsgaranti 2013 för
Nordanstig Vatten AB.

13.

Begäran om borgen för Hälsingeutbildningar ek. för.

14.

Remiss Fiskevårdsplan.

15.

Rivning av damm vid Ängbodatjärn, Andersfors.

16.

Remiss Översiktsplan för vindkraft Hudiksvalls
kommun.

17.

Förslag till Oljeskyddsplan för Nordanstigs och
Hudiksvalls kommuner.

18.

Remiss: Ny Länstransportplan för Gävleborgs län
2014-2025.

19.

Remiss: Nationell plan för transportsystemet 20142025.

20.

Revisionsrapport: Försörjningsstöd.

21.

Riktlinjer för ensamkommande ungdomar över 18 år
vid frånvaro från kommunen.

22.

Komplettering ansökningsavgifter,
alkoholserveringstillstånd.

23.

Ansökan om annan pedagogisk verksamhet i Gnarp.

24.

Nybyggnation, Ilsbo förskola.

25.

Överklagat ärende: Skolpeng 2013 till Hudik
Friskoleutbildning AB.

26.

Motion om ändring av det tematiska tillägget för
vindkraft.

27.

Projekt – Besöksnäringen ökar tempot.

28.

Fördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel del
2/2013.

29.

Årsredovisning 2012 för Inköp Gävleborg.

30.

Årsredovisning 2012 för Region Gävleborg.

31.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Håkan Larsson (M).

32.

Finansiering beviljat bidrag ur Näringslivsfonden.

33.

Överföring av internkontrollplaner 2013 från nämnder.

34.

Överföring av årsarbetsplaner 2013 från nämnder.

35.

Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL.

36.

Delgivningar.

37.

Redovisning av delegationsbeslut.

38.

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: Åke Bertils (S).

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

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Tommy Staaf informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Rapport: Gymnasiesamverkan Hälsingland.
Kommunchef Tommy Staaf informerar om det pågående arbetet med
Gymnasiesamverkan Hälsingland.

ÄRENDE 5
Rapport: Aktuella ärenden i regionen.
Information om aktuella ärenden i regionen.

ÄRENDE 6
Delårsbokslut per 2013-06-30 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2013-06-30 med
koncernredovisning samt helårsprognos.
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FORTS. ÄRENDE 6
Nämnderna visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot budget
Kommunstyrelsen
inkl affärsdrivande verksamheter
Utbildning & kultur
Omsorg & lärande

- 1 718 tkr
- 5 992 tkr
-2 536 tkr

Kommunen totalt visar en avvikelse mot budget på 4 783 tkr.
Budgeterat resultat för 2013 är 3 077 tkr. Prognos 2013 visar ett
beräknat resultat på 7 860 tkr.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen godkänner
delårsbokslut per 2013-06-30 med koncernredovisning samt
helårsprognos (Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2013-09-04).

ÄRENDE 7
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport per augusti 2013 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.
Kommunstyrelsen beslutade 1 juli 2013 att uppdra till kommunchef
Tommy Staaf att veka för en ekonomi i balans enligt budget.

ÄRENDE 8
Information om budgetprocess 2014.
Kommunchef Tommy Staaf informerar om höstens arbete i
budgetprocessen inför 2014.
2-3 september

Processdagar kommunledning

5 september

Ledningsgruppen

10 september

Ledningsutskottet föreslår direktiv och
fördelning av budgetram.

11 september

Kommunstyrelsen lämnar direktiv och
fördelning av budgetram till utskotten

16, 24, 26 september

Utskotten bereder tilldelade ramar.
Ledningsutskottet bereder även förslag till
skattesats.
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FORTS. ÄRENDE 8
10 oktober

Kommunstyrelsen föreslår skattesats 2014.

17 oktober

Ledningsutskott budget 2014.

14, 16, 24 oktober

Utskotten bereder budget 2014.

7 november

Kommunstyrelsen föreslår skattesats och
budget 2014.

Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna upprättad plan.

ÄRENDE 9
Budget 2014.
Ledningsutskottet redovisar förslag på budgetramar 2014 för
verksamheterna samt direktiv för att rymma verksamheterna inom
tilldelad budgetram.
Enligt planen för budgetarbetet ska ledningsutskottets förslag till
budgetramar och direktiv behandlas av kommunstyrelsen
11 september 2013.

ÄRENDE 10
Revisionsrapport: Granskning av bokslut per 2012-12-31.
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens bokslut per
2012-12-31.
Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter och uppgift om
vilka åtgärder som tänker genomföras utifrån de rekommendationer
och förslag som lämnas i rapporten.
Ekonom Marianne Unborg föredrar förvaltningens förslag till yttrande
över granskningsrapporten.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till yttrande över revisionsrapporten Granskning av bokslut
per 2012-12-31.
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ÄRENDE 11
Begäran om förskott av medel för utredning av VA-verksamhet i
Sörfjärden.
Nordanstig Vatten AB har lämnat in en begäran om förskotterade
medel för utredningar kring VA-verksamhet i Sörfjärden.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2013-03-26 att uppdra
till Nordanstig Vatten AB att påbörja frivillig tillståndsprövning av
avlopp, utreda eventuell särtaxa samt starta vattentäktsprojektering.
Eftersom bolagets nuvarande ekonomiska situation inte medger extra
kostnader utöver drift och underhåll föreslås att Nordanstigs kommun
beviljar ett räntefritt lån på 1 000 tkr för perioden 2013- 2017. Därefter,
vid genomförd utbyggnad, ska lånet övergå i ett lån med ränta och
amorteringsplan.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige medger Nordanstig Vatten AB
ett räntefritt lån på 1 000 tkr för perioden 2013 – 2017 som finansiering
av uppdrag VA-utbyggnad i Sörfjärden. Efter genomförd utbyggnad ska
lånet övergå i ett lån med ränta och amorteringsplan enligt Nordanstigs
kommuns policy (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2013-08-29).

ÄRENDE 12
Ansökan om förlusttäckningsgaranti 2013 för Nordanstig
Vatten AB.
Nordanstigs Vatten AB har inkommit med en begäran om
förlusttäckningsgaranti för 2013.
Bolaget har tidigare betonat att det ekonomiska utrymmet är extremt
begränsat, inget utrymme finns för akuta eller oförutsedda kostnader.
Enligt bolaget arbetar de med återhållsamhet av driftskostnaderna.
Trots detta betonar bolaget att de behöver ett handlingsutrymme för att
kunna parera akuta åtgärder.
Det innebär att behovet av en förlusttäckningsgaranti har ökat med 500
tkr till 2 000 tkr för verksamhetsåret 2013.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar medge Nordanstig
Vatten AB förlusttäckningsgaranti för år 2013 om maximalt belopp på
2 000 tkr. Utbetalas 2014 för år 2013 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2013-08-19).
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FORTS. ÄRENDE 12
Yrkanden
Per-Ola Wadin (FP) yrkar att Nordanstig Vatten AB redovisar
verksamhetens kostnader och åtgärder för att driva verksamheten inom
tilldelat ekonomiskt utrymme.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per-Ola Wadins yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till Nordanstig Vatten att vid kommunstyrelsens behandling av
ärendet redovisa verksamhetens kostnader och åtgärder för att driva
verksamheten inom tilldelat ekonomiskt utrymme.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Medge Nordanstig Vatten AB förlusttäckningsgaranti för år 2013 om
maximalt belopp på 2 000 tkr. Utbetalas 2014 för år 2013.

ÄRENDE 13
Begäran om kommunal borgen för Hälsingeutbildningar ek. för.
Hälsingeutbildningar ekonomisk förening bedriver gemensamma
projekt med vuxenutbildningsenheterna i varje kommun i Hälsingland,
där kommunerna får intäkter från Hutb som sedan söker medel från
EU:s utvecklingsfonder och region Gävleborg.
Detta förfarande leder till likviditetsbrist i föreningen, då kostnaderna
måste vara betalda innan medel kan betalas till Hutb för sökta projekt.
För att hantera detta har kommunerna i Hälsingland solidariskt delat ett
borgensåtagande enligt beslut i Hudiksvalls kommunfullmäktige,
§ 76/2009. Beslutet var giltigt till utgången av 2012, varför en förnyelse
av besluten behöver ske. Det ursprungliga borgensåtagandet var på
8 miljoner kronor.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret förslår att Nordanstigs kommun gentemot Hudiksvalls
kommun tecknar underborgen avseende rörelsekrediten till
Hälsingeutbildningars ekonomiska förening (3 miljoner kr) enligt
Hälsingerådets fördelningsmall under förutsättning att alla kommuner
beslutar om sin del av underborgen enligt förslaget. Kommunernas
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FORTS. ÄRENDE 13
borgensåtagande mot föreningen sträcker sig till den 31 december
2014, samt att föreningens räntekostnader, vid utnyttjande av krediten,
skall belasta respektive kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån
Hälsingerådets fördelningsmall. Upphäva tidigare beslut Kf § 76/2009
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2013-06-24).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Nordanstigs kommun gentemot Hudiksvalls kommun tecknar
underborgen avseende rörelsekrediten till Hälsingeutbildningars
ekonomiska förening (3 miljoner kr) enligt Hälsingerådets
fördelningsmall under förutsättning att alla kommuner beslutar om
sin del av underborgen enligt förslaget.
2. Kommunernas borgensåtagande mot föreningen sträcker sig till
den 31 december 2014, samt att föreningens räntekostnader, vid
utnyttjande av krediten, skall belasta respektive kommuns
vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets fördelningsmall.
3. Upphäva tidigare beslut Kf § 76/2009.

ÄRENDE 14
Remiss Fiskevårdsplan.
2007 påbörjade Nordanstigs kommun inventering av kommunens
vattendrag. Syftet med Nordanstigs kommuns fiskevårdsplanearbete
har varit att kartlägga kommunens vattendrag, kvantifiera
sammansättning och omfattning av olika biotoper samt beskriva
påverkan i och anslutningar till vattendragen.
Fiskevårdsplanen skall användas som grund för framtida
fiskevårdssatsningar i samarbete med markägare och
fiskevårdsområden (FVO) i kommunen, med fokus på fria
vandringsvägar.
Fiskevårdare Johan Andreasson och samhällsbyggnadschef Mats
Widoff föredrar förslag till ny fiskevårdsplan för Nordanstigs kommun.
Fiskevårdsplanen föreslås lämnas på remiss till aktuella
fiskevårdsområden, Länsstyrelsen Gävleborg, Norrhälsinge
miljökontor, samhällsbyggnadskontoret, LRF, Naturskyddsföreningen
Nordanstig, Karl-Erik Dufvenberg, Mellanskog och Holmen skog enligt
upprättad sändlista.
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FORTS. ÄRENDE 14

Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff föreslår att underlaget går ut på
remiss samt läggs ut på kommunens hemsida. Remisstiden förslås
fram till 2013-11-15 (Mats Widoff tjänsteutlåtande 2013-08-15).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Skicka förslag till Fiskevårdsplan på remiss till instanser enligt
upprättad sändlista. Remisstiden gäller fram till 2013-11-15.

ÄRENDE 15
Rivning av damm vid Ängbodatjärn, 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 föreslår följande 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.
Fiskevårdare Johan Andreasson och samhällsbyggnadschef Mats
Widoff föredrar ärendet.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2013-09-05

11 (26)

FORTS. ÄRENDE 15
Beslutsunderlag
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).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppdra till förvaltningen att utreda en eventuell rivning nuvarande
damm samt nybyggnad av en fast jorddamm/Överfallsdamm.
2. Utredningen finansieras ut kommunsstyrelsens medel projekt
14110.

ÄRENDE 16
Remiss Översiktsplan för vindkraft Hudiksvalls kommun.
Hudiksvalls kommun har utarbetat ett förslag på tillägg för vindkraft till
sin Översiktsplan. Förslaget är ute för samråd. Av elva utpekade
områden har förvaltningen valt att kommentera fyra av dessa som
gränsar direkt till Nordanstigs kommun.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet och lämnar förslag till
yttrande över samrådet.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta upprättat förslag till yttrande över Översiktsplan för vindkraft
Hudiksvalls kommun.

ÄRENDE 17
Förslag till Oljeskyddsplan för Nordanstigs och Hudiksvalls
kommuner.
Norrhälsinge räddningstjänst har utarbetat ett förslag till gemensam
oljeskyddsplan för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner och planen
omfattar oljeutsläpp till havs. Utsläpp från land regleras inte i denna
plan då sanering ska bekostas av orsakande företag.
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FORTS ÄRENDE 17
Planen beskriver bl a räddningsinsats, miljö- och hälsoskydd,
saneringsinsats. Planen reglerar också ansvarsförhållanden mellan
olika aktörer såsom Kustbevakningen, Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap, Räddningstjänsten, Miljökontoret, kommunernas
tekniska avdelning med flera.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att fullmäktige beslutar anta
Oljeskyddsplanen för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner (Mats
Widoffs tjänsteutlåtande 2013-09-05).

ÄRENDE 18
Remiss: Ny Länstransportplan för Gävleborgs län 2014-2025.
Region Gävleborg har inkommit med Ny Länstransportplan för
Gävleborgs län 2014-2025 på remiss.
Yttrande över remissen ska lämnas senast 16 september 2013.

ÄRENDE 19
Remiss: Nationell plan för transportsystemet 2014-2025.
Trafikverket har inkommit med förslag till nationell plan för
transportsystemet 2014-2025 på remiss.
Yttrande över remissen ska lämnas senast 1 oktober 2013.

ÄRENDE 20
Revisionsrapport ”Försörjningsstöd”
Under våren 2012 genomfördes en revison av rutiner för
försörjningsstöd på uppdrag av kommunens revisorer. Revisionen
genomfördes av KPMG. Syftet var att granska rutinerna som
säkerställer att utbetalning av försörjningsstöd sker till de personer som
har störst behov av stödet.
Synpunkter lämnas till revisionen senast 30 september.
Föreligger tjänsteutlåtande från socialchef Karin Bohlin och 1:e
socialsekreterare Lena Carlsson daterat 2013-07-12.
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FORTS. ÄRENDE 20
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta tjänsteutlåtandet daterat 2013-07-12 som kommunens svar till
revisionen gällande revisionsrapport ”Försörjningsstöd”.

ÄRENDE 21
Riktlinjer för ensamkommande ungdomar över 18 år vid frånvaro
från kommunen.
Föreligger tjänsteutlåtande från IFO-chef Britt Sjöberg daterat
2013-08-07:
Ungdomen har rätt till planerad ledighet för att hälsa på anhöriga eller
för rekreation på annan ort under fyra veckor utan att vårdkedjan bryts.
Detta ska ske i samråd med verkställande enhet och ansvarig
socialsekreterare.
Om inte ungdomen återkommer inom de fyra planerade veckornas
utgång bryts vårdkedjan och han/hon skrivs ut från verkställande enhet,
vilket innebär att han/hon betraktas som en myndig svensk
medborgare med ansvar för sin försörjning och uppehälle.
Förslag till beslut
anta ovanstående riktlinjer för ledighet gällande ensamkommande
ungdomar över 18 år som är inskrivna hos verkställande enhet.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslaget till riktlinjer för ledighet, daterat 2013-08-07, gällande
ensamkommande ungdomar över 18 år som är inskrivna hos
verkställande enhet.

ÄRENDE 22
Komplettering ansökningsavgifter, alkoholserveringstillstånd
Föreligger tjänsteutlåtande från IFO-chef Britt Sjöberg daterat
2013-07-25:
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FORTS. ÄRENDE 22
Från 1 januari 2011 kom en nya alkohollagen vilket innebar en del
förändringar. I november 2011 fastslog Kommunfullmäktige nya taxor
för ansökningar om serveringstillstånd.
Det har nu visat sig att fler former av taxor behövs för
serveringstillstånden.
Eftersom Nordanstigs kommun har samma taxor och avgifter gällande
serveringstillstånd som Hudiksvalls kommun samt att Hudiksvalls
kommun handlägger Nordanstigs kommuns serveringstillståndsansökningar, föreslås att de kompletterande taxorna är de samma som
Hudiksvalls kommuns taxor.
(Beslutsunderlag: Förslag på komplettering av taxor daterat
2013-07-25).
Omsorgsutskottets förslag
Fullmäktige beslutlar
Anta följande kompletteringar gällande ansökningsavgifter för
alkoholserveringstillstånd:
Ansökningsavgifter
Stadigvarande cateringtillstånd inkl
kunskapsprov

Avgift i kr
9 200

Stadigvarande tillstånd för gemensamt
serveringsutrymme

4 000

Särskilt tillstånd för provsmakning vid
tillverkningsställe inkl kunskapsprov

8 000

Tillfälligt utvidgat tillstånd/utökad serveringstid

2 500

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid
arrangemang inkl kunskapsprov

4 500

Tillfälligt utökat serveringstillstånd till
slutet sällskap

1 000

Tillfälligt paustillstånd. Vid arrangemang
som sträcker sig över fler dagar tillkommer
300 kr/ytterligare dag

3 500

Anmälan av serveringslokal vid
cateringtillstånd
Kunskapsprov inkl två omskrivningar/person

500
1 500
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ÄRENDE 23
Ansökan om annan pedagogisk verksamhet i Gnarp.
Ärendet tidigare behandlat vid utbildnings- och kulturnämndens
sammanträde 2013-06-17 § 62.
Verksamhetschef Eva Fors informerar i ärendet:
Den 1 juli 2009 ersattes begreppet familjedaghem med pedagogisk
omsorg i skollagen och annan lagstiftning. Samtidigt utvidgade
riksdagen kommunernas bidragsskyldighet till att gälla även
pedagogisk omsorg.
Kommunerna blev skyldiga att ge bidrag till pedagogisk omsorg i
enskild regi under förutsättning att den enskilde huvudmannen lever
upp till de nationella målen för pedagogisk omsorg.
Kommunen blev också skyldig att utöva tillsyn över pedagogisk omsorg
vars huvudman kommunen har förklarat ha rätt till bidrag.
Kommunerna är inte skyldiga att anordna pedagogisk omsorg. Enligt
25 kap.2 § skollagen (2010:800) ska kommunerna dock sträva efter att
erbjuda ett barn pedagogisk omsorg istället för förskola eller fritidshem
om barnets vårdnadshavare önskar detta.
Kommunen har ett stort ansvar för kvaliteten inom pedagogisk omsorg
och politiska mål och riktlinjer för verksamheten skall finnas.
Ansökan har inkommit från Caroline Gyllencraft, Gnarp om att få starta
annan pedagogisk verksamhet.
En verksamhetsbeskrivning daterad 2013-08-13 har nu lämnats in till
kommunen.
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja ansökan från Caroline Gyllencraft, Gnarp om att få starta annan
pedagogisk verksamhet.

ÄRENDE 24
Nybyggnation, Ilsbo förskola.
Verksamhetschef Eva Fors informerar i ärendet.
Med anledning av ökat antal barn och elever vid Ilsbo skola finns behov
av att bygga ut en avdelning vid Ilsbo förskola.
Nybyggnationen skulle innebära att verksamheten kan samordnas i
geografisk närhet till övrig verksamhet.
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FORTS. ÄRENDE 24
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsens beslut
Genomföra en projektering av nybyggnation gällande Ilsbo förskola.

ÄRENDE 25
Överklagat ärende: Skolpeng 2013 till Hudik Friskoleutbildning.
Hudik Friskoleutbildning AB har till Förvaltningsrätten i Falun lämnat in
en överklagan på hur grundberäkningarna till friskolor beräknas i
Nordanstigs kommun.
Grundbeloppet är beräknat utifrån vad som kommunens egna
verksamheter får för budgetåret.
Förvaltningschef Eva Fors har utarbetat ett förslag till yttrande.

ÄRENDE 26
Motion om ändring av det tematiska tillägget för vindkraft.
Sven-Åke Eriksson (C) lämnar en motion där han föreslår att
översiktsplanen ändras, så att begränsning av höjden vid byggande av
vindkraftverk tas bort så att de tekniska framstegen kan utnyttjas.
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 34/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till motionen.
Per-Ola Wadin (FP) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Per-Ola Wadins yrkanden
och finner sitt yrkande antaget.
Omröstning begärs. Ledningsutskottet godkänner följande
propositionsordning:
Den som bifaller motionen röstar Ja.
Den som avslår motionen röstar Nej.
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FORTS. ÄRENDE 26
Omröstningsresultat
Per-Ola Wadin röstar
Monica Olsson röstar
Ulf Lövgren röstar
Stig Eng röstar

Nej
Nej
Ja
Ja

Två Ja-röster och två Nej-röster. Med ordförandens utslagsröst
beslutar ledningsutskottet bifalla motionen.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bifalla motionen vilket innebär att översiktsplanen ändras, så att
begränsning av höjden vid byggande av vindkraftverk tas bort.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 27
Projekt – Besöksnäringen ökar tempot.
Nordanstigs kommuns avtal med Nordanstigs Turism går ut
31 december 2013. Kommunen har inte förlängt avtalet.
Näringslivsenheten föreslår att kommunen i stället söker om
projektmedel hos Region Gävleborg för ett tvåårigt projekt –
Besöksnäringen ökar tempot.
Målet med projektet är att
•
•
•
•
•

Öka lönsamheten för befintliga företag
Möjliggöra för fler arbetstillfällen/nya verksamheter
Ökad samverkan mellan näringar/aktörer
Synlighet av utbud
Vara drivkraft i destinationsutveckling av Nordanstigs
kommun(därmed inte sagt att det blir en egen destination).

Näringslivssekreterare Barbro Björklund föredrar ärendet och föreslår
att Nordanstigs kommun står som projektägare för projektet.
Beslutsunderlag
Näringslivskontoret föreslår att medlen till turism för år 2014 och 2015
totalt 795 000 kronor per år skall användas som offentlig
medfinansiering i den kommande ansökan till Region Gävleborg.
Ansökan skall vara inlämnad till Region senast den 16 september med
beslut i mitten av november (Barbro Björklunds tjänsteutlåtande
2013-08-12).
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FORTS. ÄRENDE 27
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppdra till förvaltningen att ansöka om medfinansiering av projektet
Besöksnäringen ökar tempot med sista ansökningsdag
16 september 2013.
2. Nordanstigs kommun ska stå som projektägare.
3. Kommunens kostnader för projektet ska finansieras med
kommunens avsatta medel för turism för år 2014 och 2015, totalt
795 000 kronor per år.

ÄRENDE 28
Fördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 2/2013.
Nordanstigs kommun har för år 2013 avsatt 1 700 tkr som
kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Medlen är riktade som stöd till
projekt för utveckling och tillväxt för föreningar, organisationer eller
liknande som bedriver verksamhet i Nordanstigs kommun.
Kommunens utvecklingsplan och planerade utvecklingsaktiviteter är
styrande underlag vid fördelning och stödet bör användas för
medfinansiering i olika EU- och investeringsprojekt.
Utlysning av medel sker vid två tillfällen per år med sista
ansökningsdag 1 januari respektive 1 augusti.
Nio ansökningar från organisationer och föreningsverksamhet i
kommunen har inkommit till ansökningstillfället med sista
ansökningsdag 1 augusti 2013.
Ansökningarna om projektstöd omfattar totalt 374 700 kronor.
Handläggare Patrik Thorson föredrar ärendet och föreslår att samtliga
ansökningar beviljas.
Beslutsunderlag
Kvalitet- och utvecklinsenheten lämnar förslag på fördelning av
kommunstyrelsens utvecklingsmedel (Patrik Thorsons tjänsteutlåtande
2013-08-21).
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Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja följande föreningar bidrag ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för organisationer och föreningar del 2/2013, under
förutsättning att eventuell övrig medfinansiering beviljas:
Hassela Idrottsförening

78 500 kronor

Nordanstigs Föreningsråd

7 000 kronor

Hassela Medeltidsförening

15 000 kronor

Burmesiska Föreningen i Nordanstig

44 500 kronor

VMK 50 cc

70 000 kronor

Galleri Strömsbruks ek. förening

50 000 kronor

Gnarps Ridklubb

72 000 kronor

Harmångers Fiskeområde

24 700 kronor

Stocka Byalag, Hamnförening,
Folkets Hus, Korpen och
Motorbåtsklubb

13 000 kronor

ÄRENDE 29
Årsredovisning 2012 för Inköp Gävleborg.
Inköp Gävleborg har inkommit med årsredovisning för 2012.
Inköp Gävleborg visar ett positivt resultat med 270 tkr.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2012 för Inköp Gävleborg.

ÄRENDE 30
Årsredovisning 2012 för Region Gävleborg.
Region Gävleborg har inkommit med årsredovisning för 2012
Region Gävleborg visar ett negativt resultat med 920 tkr.
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Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2012 för Region Gävleborg.

ÄRENDE 31
Avsägelse från politiskt uppdrag, Håkan Larsson (M). Nyval.
Håkan Larsson (M) avsäger sig sina uppdrag som ordförande i
Bredbandsgruppen, ledamot i ekonomistyrningsgruppen och ledamot i
Näringslivsrådet.
Kommunstyrelsen har att godkänna Håkan Larssons avsägelse samt
välja nya ledamöter på de vakanta platserna.

ÄRENDE 32
Finansiering beviljat bidrag ur Näringslivsfonden.
Näringslivskontoret har den 19 april 2013 meddelat Caroline Tinterova
att hon erhåller ett bidrag på 5 000 kronor ur Näringslivfonden. Bidraget
avser inköp och deltagande i konstproduktion och utställning.
Kommunstyrelsen har 2013-05-30 § 106 (innan bidraget betalats ut),
beslutat att återta delegationen att fördela medel ur Nordanstigs
Näringslivsfond tills fondkapitalet är återställt.
Beslutsunderlag
Kommunchef Tommy Staaf föreslår att kommunstyrelsen beslutar
utbetala 5 000 kronor ur Näringslivsfonden till Caroline Tinterova och
att finansiering får ske ur kommunstyrelsens förfogandemedel (Tommy
Staafs tjänsteutlåtande 2013-09-04).

ÄRENDE 33
Överföring av internkontrollplaner 2013 från nämnder.
Med anledning av den nya organisationen som gäller från 1 juli 2013
behöver internkontrollplanerna som tidigare antagits i omsorgs- och
lärandenämnden och utbildnings- och kulturnämnden överföras till
kommunstyrelsen.
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FORTS. ÄRENDE 33
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta följande processer för internkontroll 2013 för utbildningsutskottets
verksamhetsområden:
1. Åtgärdsprogram
2. Förskolans pedagogiska uppdrag
3. Klagomålshantering
4. Delegation
5. Nyanlända elever, flyktingar/invandrare
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta följande processer för internkontroll 2013 för omsorgsutskottets
verksamhetsområden:
1. Kunders privata medel
2. Handkassor
3. Kontanta medel (tex cafeterian, kök)
4. Försörjningsstöd
5. Kontaktpersoner
6. Familjehem
7. Delegation
8. Bilar, körjournal, bensinkort
9. Hem för vård och boende (HVB)
10. Gymnasieutbildning: fakturering samt elevuppföljning

ÄRENDE 34
Överföring av årsarbetsplaner 2013 från nämnder.
Med anledning av den nya organisationen som gäller från 1 juli 2013
behöver årsarbetsplanerna som tidigare antagits i omsorgs- och
lärandenämnden och utbildnings- och kulturnämnden överföras till
kommunstyrelsen.
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FORTS. ÄRENDE 34
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta följande årsarbetsplan för utbildningsutskottet för hösten 2013:
September:
Budget och verksamhetsmål 2014
Årsprocess 2013 (verksamhetsuppföljning grundskolan)
Ekonomirapport augusti 2013
Oktober:
Investeringsbehov 2014
Budget och verksamhetsmål 2014
Årsprocess 2013 (verksamhetsuppföljning grundskolan)
Ekonomirapport september 2013
November:
Budget och verksamhetsmål 2014
Årsprocess 2013 (verksamhetsuppföljning grundskolan)
Ekonomirapport oktober 2013
December:
Sammanträdesplan för 2014
Årsarbetsplan 2014
Internkontrollplan 2014
Årsprocess 2013 (verksamhetsuppföljning grundskolan)
Ekonomirapport november 2013
Redovisning av genomförda internkontroller under 2013
Skolpeng 2014
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta följande årsarbetsplan för omsorgsutskottet för hösten 2013:
September:
Budget och verksamhetsmål 2014
Ekonomirapport augusti 2013
Kvalitetsuppföljning/redovisning
Oktober:
Investeringsbehov 2014
Budget och verksamhetsmål 2014
Ekonomirapport september 2013
Kvalitetsuppföljning/redovisnig
November:
Budget och verksamhetsmål 2014
Ekonomiraport oktober 2013
Kvalitetsuppföljning/redovisning
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FORTS. ÄRENDE 34
December:
Sammanträdesplan för 2014
Årsarbetsplan 2014
Internkontrollplan 2014
Ekonomirapport november 2013
Redovisning av genomförda internkontroller under 2013
Fastställande av arvodesnivåer för kontaktpersoner/familjer 2014
Fastställande av norm för försörjningsstöd 2014
Riktlinjer för ekonomiskt bistånd 2014
Kvalitetsuppföljning/redovisning

ÄRENDE 35
Rapport av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgsutskottet rapporterar enligt Socialtjänstlagen (SoL) enligt
följande:
1. Kvartalsrapport till Socialstyrelsen, 16 kap 16 f § SoL, ej
verkställda beslut, individ- och familjeomsorg:
För kvartal 1/2013:
- Tre gynnande beslut KONTAKTFAMILJ för barn som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För samtliga
beror detta på resursbrist, dvs att lämplig
personal/uppdragstagare saknas.
- Tre avbrott i verkställighet KONTAKTFAMILJ för barn som inte
verkställts inom tre månader; för samtliga beror detta på
resursbrist, dvs att lämplig personal/uppdragstagare saknas.
- Ett avbrott i verkställighet KONTAKTPERSON för vuxen som
inte verkställts inom tre månader. Orsak är resursbrist, dvs att
lämplig personal/uppdragstagare saknas. .
- Inget icke verkställts beslut som verkställts.
- Ett verkställt beslut KONTAKTFAMILJ som tidigare haft avbrott
i verkställighet.
2. Kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
gällande 16 kap 16 f § SoL, ej verkställda beslut, individ- och
familjeomsorg:
För kvartal 2/2013:
- Fyra gynnande beslut KONTAKTFAMILJ för barn som inte
verkställts inom tre månader från beslutsdatum. För samtliga
beror detta på resursbrist, dvs att lämplig uppdragstagare
saknas.
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FORTS. ÄRENDE 35
- Två icke verkställda beslut KONTAKTFAMILJ för barn har verkställts,
dvs lämpliga uppdragstagare har förordnats som kontaktfamilj.
- Ett avslutat beslut KONTAKTPERSON för vuxen som haft avbrott i
verkställighet (klienten har själv tackat nej till fortsatt bistånd).
3. Kvartalsrapport till Socialstyrelsen, ej verkställa beslut, gällande
SoL äldreomsorg, SoL omsorg om funktionshindrare (OF), SoL
IFO och LSS OF.
För kvartal 1/2013:
Två ärenden rörande SoL äldreomsorg.
4. Kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), ej
verkställda beslut, gällnade SoL äldreomsorg, SoL omsorg om
personer med funktionsnedsättning (OF), SoL IFO och LSS OF.
För kvartal 2/2013:
Två ärenden rörande SoL äldreomsorg.
Omsorgsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapporterna 1/2013 och 2/2013 till Socialstyrelsen
och Inspektionen för vård och omsorg gällande ej verkställda beslut.

ÄRENDE 36
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting
13:35 Åhlénsbranden – kommuners ansvar vid LVU-placerigar.
13:340 Budgetförutsättningar för åren 2013-2016.
Protokoll
Omsorgs- och lärandenämnden § 62: Projekt: Kostnads- och
resurseffektiv matlagning md lokala råvaror i offentliga kök.
Kommunala pensionärsrådet: 2013-08-26.
Nordanstigs Näringslivsråd: 2013-06-04.
MittSverige Vatten AB: 2013-05-28.
Nordanstigs Fjärrvärme AB: 2013-06-17.
Nordanstigs Bostäder AB: 2013-06-14.
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Hälsingerådet: 2013-05-22.
Övrigt
Länsstyrelsen Gävleborg: Information inför uppföljning och utvärdering
av kommunernas operativa tillsyn enligt miljöbalken.
Trafikverket: Arbetsplan för ombyggnad av väg 773, delen ÄngeboBjörsarv-Naggen i Hudiksvalls, Ljusdals, Nordanstigs och Ånge
kommuner.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 37
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunchef Tommy Staaf:
Beslutsattenstander för 2013.
Verksamhetschef Eva Fors:
16.10 Elev som tas emot i annan kommun.
16.11 Avslag på skolskjutsar.
4.1.5 Förlängning av avtal om kopiering i skolorna.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson:
4.5 Omsättning finansiella tillgångar. Nr 1-7/2013.
Handläggare Patrik Thorson:
7.9 Omprövning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Energihandläggare Eva-Lena Berglin:
Bostadsanpassningsärenden juni-juli/2013.
Individ- och familjeomsorgens delegation juli-augusti/2013.
Nyanställningar juni-augusti/2013.
Ledningsutskottets protokoll §§ 1-24/2013.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 1-12/2013.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 1-12/2013.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 1-26/2013.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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ÄRENDE 38
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.

