NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 16 januari 2014 kl. 08:15.
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Godkännande av dagordning.
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Kommunchefen informerar.
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Rapport: Gymnasiesamverkan Hälsingland.
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Rapport: Aktuella ärenden i regionen.
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Redovisning Medborgarenkät.

7.

Ekonomirapport.

8.

Fördelning av investeringsbudget 2014.

9.

Omfördelning i budget 2014, IFO m.m.

10.

Begäran om avstyckning av Gnarps Masugn 1:36,
Rosa huset i Sörfjärden.

11.

Yttrande överklagat ärende: Motion om ändring av det
tematiska tillägget för vindkraft.

12.

Bidragsbestämmelser: Bidrag för ungdomsinitiativ.

13.

Frågor från Framtidsskolan Ilsbo 2020.

14.

Revisionsrapport: Granskning av verifikationer och
utbetalningsrutiner.

15.

Ansökan om nytt namn på Hembygdsparken i Bergsjö.

16.

Budget 2014, intagningsstopp på Björkbacken i
Hassela.

17.

Sörgårdens demensavdelning Lyktan i Bergsjö.

18.

Projektplan och begäran om medel för TIMING.

19.

Revidering av riktlinjer för ensamkommande ungdomar
över 18 år vid frånvaro från kommunen.

20.

Handlingsplan för Våld i nära relationer.

21.

Medverkan till utveckling av arbetsrelaterade sociala
företag i Nordanstigs kommun.

22.

Överenskommelse om samverkansregler för den
offentligt finansierade hälso- och sjukvården,
läkemedelsindustrin m.m.

23.

Remiss: Gemensam inriktning för vård och omsorg till
personer i livets slutskede i Gävleborg.

24.

Inrättande av Fixartjänst i Nordanstigs kommun.

25.

Motion om att inrätta en Fixartjänst.

26.

Utvärdering av Movimentus – ESF-projektet Sigrid.

27.

Temadag kring LSS och FN-konventionen.

28.

Fastställande av skolpeng 2014.

29.

Teckningsrätt för bank- och plusgiro.

30.

Redovisning av delegationsbeslut.

31.

Delgivningar.

32.

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: Stig Eng (C).

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
Redovisning Medborgarenkät.
Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin redovisar resultatet av den
genomförda Medborgarenkäten.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-01-08

4 (20)

ÄRENDE 7
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport för kommunstyrelsens
verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 8
Fördelning av investeringsbudget 2014.
Fullmäktige beslutade i § 60/2013 om ett investeringsutrymme på
15 mkr för 2014. Fullmäktige beslutade att uppdra till kommunstyrelsen
att fördela investeringsbudgeten på specifika projekt.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen fördelar investeringar i
enlighet med bilagd investeringslista. Verksamheterna ska lämna in
investeringsbegäran till ekonomikontoret innan investeringen får
påbörjas (Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2013-12-11).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Fördela investeringar i enlighet med föreslagen investeringslista.
2. Verksamheterna ska lämna in investeringsbegäran till
ekonomikontoret innan investeringen får påbörjas.

ÄRENDE 9
Omfördelning i budget 2014, IFO m.m.
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25 § 60 om årsbudget för
kommunstyrelsens verksamheter behöver justeringar göras mellan
utskott och justeringar mellan verksamheter.
Den verksamhet som behöver flyttas från Myndighetsutskottet till
Omsorgsutskottet är
program 33 Individ- och familjeomsorg
program 38 Ensamkommande barn och unga

32 717 tkr.
85 tkr.

Den enhet som behöver flyttas från program 38 Ensamkommande barn
och unga till program 36 Invandrarenheten är
Mobila teamet

85 tkr.
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FORTS. ÄRENDE 9
Detta innebär att nettosumman för omsorgsutskottet blir 250 784 tkr.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna
föreslagna budgetflyttar (Marianne Unborgs tjänsteutlåtande
2013-12-04).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna följande omfördelning i budget 2014:
Flytta följande verksamheter från Myndighetsutskottet till
Omsorgsutskottet:
program 33 Individ- och familjeomsorg
program 38 Ensamkommande barn och unga

32 717 tkr.
85 tkr.

Flytta program 38 Ensamkommande barn och unga till
program 36 Invandrarenheten:
Mobila teamet

85 tkr.

ÄRENDE 10
Begäran om avstyckning av Gnarps Masugn 1:36, Rosa huset i
Sörfjärden.
Kommunen äger fastigheten Gnarps Masugn 1:3, på fastigheten står
Brukskapellet/Rosahuset. Rosahuset arrenderas till föreningen
Brukskapellet sedan 1984-11-06. Arrendeavtalet har uppsagts och
därmed har föreningen Brukskapellet rätt att disponera huset fram till
sista oktober 2014.
På senaste åren har föreningen och andra aktörer visat sitt intresse om
att förvärva huset. För att kunna sälja huset bör kommunen avstycka
fastigheten Gnarps Masugn 1:36 som har en areal om 32 hektar.
Ett förslag till avstyckning kan vara enligt skiss en tomt med 2 500 m2.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar
uppdra till samhällsbyggnadskontoret att avstycka fastigheten Gnarps
Masugn 1:3 (Delshad Salehs tjänsteutlåtande 2013-12-06).
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FORTS. ÄRENDE 10
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till samhällsbyggnadskontoret att avstycka fastigheten Gnarps
Masugn 1:3.

ÄRENDE 11
Yttrande överklagat ärende: Motion om ändring av det tematiska
tillägget för vindkraft.
Fullmäktige behandlade 2013-09-30, § 50 ärendet Motion med förslag
om ändring av det tematiska tillägget för vindkraft.
Fullmäktige beslutade uppdra till kommunstyrelsen att inarbeta
motionens intensioner i vindkraftplanen i samband med den
kommunövergripande översynen av översiktsplanen samt att motionen
därmed var besvarad.
Beslutet är överklagat och kommunstyrelsen har möjlighet att yttra sig
över klagandens yrkanden till förvaltningsrätten senast 17 januari 2014.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till yttrande.

ÄRENDE 12
Bidragsbestämmelser: Bidrag för ungdomsinitiativ.
Kommunstyrelsen har beslutat genomföra en översyn av kommunens
föreningsbidrag. Kommunstyrelsen beslutade i § 242/2013-11-28 om
direktiven till förvaltningen att utarbeta förslag till nya bidragsnormer.
Förvaltningen har utarbetat förslag till bestämmelser för Bidrag för
ungdomsinitiativ.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-01-08

7 (20)

FORTS. ÄRENDE 12
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till bestämmelser för Bidrag för ungdomsinitiativ.

ÄRENDE 13
Frågor från Framtidsskolan Ilsbo 2020.
En grupp som kallar sig Framtidsskolan Ilsbo 2020, har kommit in med
ett antal frågor om skolverksamheten.

ÄRENDE 14
Revisionsrapport: Granskning av verifikationer och
utbetalningsrutiner.
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens rutiner för
verifikationshantering och utbetalningar.
Revisionen begär kommunstyrelsens synpunkter och vilka åtgärder
som kommer att vidtas av de rekommendationer och förslag som lyfts
fram i rapporten senast 24 januari 2014.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till svar
på revisionens rapport avseende granskning av verifikationer och
utbetalningsrutiner (Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2013-12-17).

ÄRENDE 15
Ansökan om nytt namn på Hembygdsparken i Bergsjö.
Föreningen Bergsjöparken ansöker om att få sätta upp en ny skylt på
parken i Bergsjö och samtidigt ändra namnet från Hembygdsparken till
Bergsjöparken – Hundskinnet.
Historiskt är namnet Hundskinnet väl vedertaget och etablerat i
bygden.
Fastigheten ägs av Schönströms minnesfond som kommunstyrelsen i
Nordanstigs kommun förvaltar. En ändring av namnet stridet inte mot
fondens statut.
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FORTS. ÄRENDE 15
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner att
Hembygdsparken i Bergsjö ändrar namn till
Bergsjöparken-Hundskinnet (Tommy Staafs tjänsteutlåtande
2013-12-06).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna att Hembygdsparken i Bergsjö ändrar namn till
Bergsjöparken-Hundskinnet.

ÄRENDE 16
Budget 2014, intagningsstopp på särskilda boendet Björkbacken.
Fullmäktige tog beslut om budgetramar 2014 vid sitt sammanträde
2013-06-17 § 27 = kommunstyrelsen 424 623 tkr.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-09-11 att uppdra till
omsorgsutskottets förvaltning att genomföra en översyn av
-

boendeformerna i kommunens äldreboenden

-

vikariepoolen

-

hemtjänsten

Fullmäktiges mål 2014, antagna 2013-06-17 § 26:
1. Barn och unga
Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda
möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.
2. Näringsliv arbetsmarknad
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas
och förbättras i kommunen.
3. Trygg medborgare
Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.
4. Boendemiljö och kommunikation
Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.
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FORTS. ÄRENDE 16
Kommunstyrelsens beslut 2013-11-07 § 206:
Tilldela omsorgsutskottet 217 981 mkr 2014.
Uppdra till förvaltningen att se över möjligheter till åtgärder enligt
nedanstående, för att komma i budgetram 2014:
SÄBO Björkbacken i Hassela, uthyrning av platser
till annan kommun

5 000 tkr

Minska fem platser på Bållebo, korttids BPSD-platser

1 000 tkr

IFO, förändring HVB-placering

1 000 tkr

Gymnasieutbildning
Övrigt åtgärdsprogram

500 tkr
4 424 tkr

Införa omedelbart inflyttningsstopp på Björkbacken i Hassela.
Alla kommunstyrelsens utskott får i uppdrag att till kommunstyrelsen
lämna förslag på åtgärder för att rymma verksamheten i tilldelad
budgetram 2014.
Fullmäktige 2013-11-15
§ 59 = Fastställa skattesatsen för 2014 till 22:61 kr per skattekrona,
dvs oförändrad.
§ 60 beslutades ang budget 2014 bl.a.
I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt med
ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till dess
fullmäktige fattar annat beslut.
Vid omsorgsutskottets sammanträde 2013-12-18 framkommer att ett
förtydligande bör göras ang beslutet om inflyttningsstopp på
Björkbacken i Hassela.
Omsorgsutskottets förslag
föreslå kommunstyrelsen besluta
Inflyttningsstoppet på Björkbacken i Hassela avser det särskilda
boendet (ej trygghetsboendets fyra lägenheter).

ÄRENDE 17
Sörgårdens demensavdelning Lyktan i Bergsjö
Sedan 2013-09-01 har avdelningen Lyktan på Sörgårdens särskilda
boende varit kommunens demensavdelning. Detta ska pågå som ett
projekt i sex månader och utvärderas löpande under pågående projekt,
dvs till och med 2014-02-28.
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FORTS. ÄRENDE 17

Alla anställda som idag har sin provanställning där fick söka tjänst och
anställningsintervjuer genomfördes innan personalen anställdes. Alla
anställda vid Lyktan har en provanställning om sex månader.
SNAC följer projektet före, under och efter genom bland annat
intervjuer med anställda, enhetschef, verksamhetschef samt politiker.
Detta kommer att ligga som en del av de underlag som vi kommer att
följa upp vid utvärderingen under februari månad.
För att verksamheten ska kunna fortsätta i den form som den är idag
beslut om framtiden.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att verksamheten blir en permanent del i
kommunens särskilda boendeformer från 2014-03-01 (Malin
Ruthströms tjänsteutlåtande 2013-12-10).
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Att verksamheten blir en permanent del i kommunens särskilda
boendeformer från 2014-03-01.

ÄRENDE 18
Projektplan och begäran om medel för TIMING
Utrikesfödda i Nordanstigs kommun har svårigheter att komma ut på
arbetsmarknaden. Därför vill kommunen/AMA starta detta projekt, som
har som syfte och mål att öka utrikesföddas anställningsbarhet och
minska försörjningsstödet hos målgruppen.
Projekttiden bör fortlöpa genom hela 2014 med start 2014-01-01 och
ett avslut 2014-12-31. Detta för att nå ett så bra resultat som möjligt.
Budget 2014: 1 140 000 kr.
Arbetsförmedlingen ger 400 000 kr i bidrag till projektet.
Begäran om medel från Nordanstigs kommun: 740 000 kr.
Enhetschef Bente Sandström och arbetsmarknadsvägledare Kristina
Jernberg-Gradin informerar i ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 18

Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Ställa sig positiv till projektet TIMING.
Bevilja 740 tkr för delfinansiering i projektet.

ÄRENDE 19
Revidering av riktlinjer för ensamkommande ungdomar över 18 år
vid frånvaro från kommunen.
Kommunstyrelsen har i § 163/2013-09-11, beslutat att anta riktlinjer för
ensamkommande ungdomar över 18 år vid frånvaro från kommunen.
Riktlinjerna behöver nu revideras enligt följande:
Ungdomen har rätt till planerad ledighet för att hälsa på anhöriga eller
för rekreation på annan ort utan att vårdkedjan bryts. Tidsomfattningen
av detta ska ske efter individuell bedömning i samråd med
verkställande enhet, skola och ansvarig socialsekreterare.
Om inte ungdomen återkommer enligt planering 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 daterade 2013-12-05 för ledighet gällande
ensamkommande ungdomar över 18 år som är inskrivna hos
verkställande enhet.
Enhetschef Bente Sandström informerar i ärendet.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta ovanstående riktlinjer daterade 2013-12-05 för ledighet gällande
ensamkommande ungdomar över 18 år som är inskrivna hos
verkställande enhet.
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ÄRENDE 20
Handslingsplan för Våld i nära relationer.
Förvaltningen har utarbetat en handlingsplan för vård- och omsorg i
Nordanstigs kommun 2014.
Syfte:
Att säkerställa att stödinsatser ges till de äldre som utsatts för våld.
Vidare är syftet att personer som utövar våld mot sina närstående får
stöd i att förändra sitt beteende.
Övergripande mål:
Öka kunskapen för att synliggöra problematiken.
Öka möjligheterna till att förebygga och tidigt upptäcka det relationsoch könsbetingade våldet.
Främja metod och kompetensutveckling för personal som i sitt arbete
möter våld i nära relationer.
Handlingsplan:
Handlingsplanen ska göras känd hos chefer och personal inom vårdoch omsorg.
För personal inom vård- och omsorg bör information i frågan om man
någon gång varit utsatt för hot och våld i nära relationer vara en
naturlig del vid ett första möte med en äldre.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta handlingsplanen gällande ”Våld i nära relationer”.

ÄRENDE 21
Medverkan till utveckling av arbetsintegrerande sociala företag i
Nordanstigs kommun.
Under 2012 och 2013 har formerna tagits fram för en modell att
utveckla arbetsintegrerande sociala företag i Nordanstigs kommun.
Representanter för Arbetsmarknad och Integration, Individ- och
familjeomsorgen, Handikappomsorgen samt förvaltningsledningen har
utrett behov och förutsättning för kommunens deltagande i
utvecklingen. Gruppen har fokuserat på verksamheternas och
individernas behov.
Samarbete har skett med Coompanion Gävleborg, Inköp Gävleborg
och Arbetsförmedlingen för att få ett genomarbetat koncept som har
förutsättningar att fungera utifrån de behov vi identifierat.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-01-08

13 (20)

FORTS. ÄRENDE 21
Mål och syfte
Att ge ytterligare möjligheter för att integrera personer som har
svårigheter att få jobb på den reguljära arbetsmarknaden. Kommunen
har som mål att motverka utanförskap, arbetslöshet och långvarigt
beroende av försörjningsstöd.
Att stödja befintliga, och verka för att nya, sociala arbetsintegrerande
företag utvecklas med fokus på integration på arbetsmarknaden.
Att gå från bidragsberoende till lön.
Att bryta gränser mellan olika sektorer i samhället för ömsesidig nytta.
Att tillsammans med uppdragsgivare hitta långsiktiga lösningar för de
sociala företagen och dess brukare.
Genom den sociala ekonomin skapa en bro mellan näringslivet,
människor utanför ordinarie arbetsmarknad och olika offentliga aktörer.
Sammanfattning och förslag till beslut:
En fortsatt satsning för att etablera sociala företag grundat på ett
samarbetsavtal mellan Nordanstigs Kommun och Coompanion
Gävleborg enligt ”Glada Hudik-modellen” tror vi är en god förutsättning
för att på lång sikt värna om hållbart socialt företagande i Nordanstig.
Målet är att kommunen tillsammans med Arbetsförmedlingen genomför
denna satsning och har en gemensam ambition för kommunens
innevånare och de sociala företagen.
Förslag till beslut
Att fastställa förslag till avtal mellan Nordanstigs kommun och
Coompanion Gävleborg gällande 2014.
Att anslå medel med 150 000:- till att uppfylla avtalet med Coompanion
Gävleborg inom befintlig budget på arbetsmarknadsenheten.
Enhetschef Bente Sandström och arbetsmarknadsvägledare Kristina
Jernberg-Gradin informerar i ärendet.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fastställa förslag till avtal mellan Nordanstigs kommun och
Coompanion Gävleborg gällande 2014.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-01-08

14 (20)

FORTS. ÄRENDE 21
Anslå medel med 150 000 kronor till att uppfylla avtalet med
Coompanion Gävleborg inom befintlig budget på arbetsmarknadsenheten.
Uppdra till enhetschef Bente Sandström att underteckna avtalet.

ÄRENDE 22
Överenskommelse om samverkansregler för den offentligt
finansierade hälso- och sjukvården, läkemedelsindustrin m.m.
Från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2013-11-15
dnr: 13/1806 har inkommit skrivelse med rekommendation till
kommunerna att anta sin del av överenskommelsen.
SKL har tillsammans med Läkemedelsindustriföreningen, Swedish
Medtech och Swedish Labtech utarbetat en ny gemensam överenskommelse om samverkansregler för den offentligt finansierade hälsooch sjukvården, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och
laboratorietekniska industrin. Denna ersätter tidigare överenskomna
regler omsamverkan som förbundet haft separat med respektive
branschorganisation.
Den nya överenskommelsen föreslås gälla från och med den 1 januari
2014.
Föreligger tjänsteutlåtande från verksamhetschef Malin Ruthström
daterat 2013-11-29 med förslag till beslut att kommunen antar sin del
av överenskommelsen.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Nordanstigs kommun antar sin del av överenskommelsen.

ÄRENDE 23
Remiss: Gemensam inriktning för vård och omsorg till personer i
livets slutskede i Gävleborg.
Inom ramen för kommunernas och landstingets samverkan inom
Nätverk Närvård, numera Nätverk Välfärd, har arbete genomförts för att
ta fram ett gemensamt inriktningsdokument benämnt ”Gemensam
inriktning för vård och omsorg till personer i livets slutskede i
Gävleborg”.
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FORTS. ÄRENDE 23
Dokumentet anger den ambitionsnivå och det förhållningssätt som ska
känneteckna det gemensamma arbetet med att ge vård och omsorg till
personer i livets slutskede och har som yttersta syfte att bidra till att alla
som dör i en väntad död ska kunna känna största möjliga trygghet.
En politiskt sammansatt styrgrupp har, med hjälp av en
tjänstemannagrupp som tagit fram förslag till texter, utarbetat
föreliggande förslag daterat 2013-11-04.
Remissen ska besvaras senast 31 januari 2014.
Ärendet behandlas av kommunstyrelsen 16 januari.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta dokumentet ”Gemensam inriktning för vård och omsorg till
personer i livets slutskede i Gävleborg” men ta hänsyn till eventuellt
kommande utlåtande från tjänstemannagruppen.

ÄRENDE 24
Inrättande av fixartjänst
Kommunala pensionsrådet har vid några tillfällen påtalat behovet av en
fixartjänst, en tjänst för att undvika fallskador i hemmen och för
pensionärer som fyllt 70 år och som bor i eget boende i kommunen.
OL-nämndens beslut blev 2013-05-18 § 110 att meddela kommunala
pensionärsrådet att när budgetläget i kommunen så medger kan frågan
gällande fixartjänst tar upp igen för behandling.
Beslut i kommunstyrelsen 2013-11-07 § 232:
Överlämna ärendet till omsorgsutskottet för beredning.
En motion har även inlämnats till kommunfullmäktige 2013-11-25 i
ärendet.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Inte inrätta ”fixartjänst” i kommunal regi, då de sociala företagen kan
erbjuda dessa tjänster.
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ÄRENDE 25
Motion om att inrätta s.k. fixartjänst.
Carina Olsson (C) lämnar en motion där hon föreslår att en utredning
genomförs om kommunen kan tillsätta en så kallad fixartjänst till äldre
invånare.
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 73/2013).

ÄRENDE 26
Slutredovisning/utvärdering av Movimentus.
Föreligger utvärdering från förvaltningen/AMA av Movimentus en del av
ESF-projektet Sigrid 2011-2013.
Enhetschef Bente Sandström och arbetsmarknadsvägledare Kristina
Jernberg-Gradin informerar i ärendet.
Bakgrund:
IFO (individ och familjeomsorgen) och AMA (arbetsmarknadsavdelningen) i Nordanstig fick i första skedet i uppdrag att minska
arbetslösheten och socialbidragen i kommunen, främst då hos
ungdomar. Sättet att jobba kändes som ett lyckat koncept och för att få
möjlighet att prova arbetsmetoden på ytterligare målgrupper beslutades
att inom Sigrid-projektet jobba vidare efter detta arbetssätt genom
verkstaden ”Movimentus”. Projektet utökades därmed till att gälla även
integration av utrikesfödda i samhället och eftersom kommunen
drabbats hårt av nerläggning av stora arbetsplatser omfattades även
personer i åldern 50+. Inom dessa målgrupper var personer med
ekonomiskt stöd från IFO och de som inte kom vidare i livet aktuella.
Målet var att stärka deltagarna så att de kunde närmar sig arbetslivet
och bli självförsörjande eller att ta ett beslut för att börja studera.
Resultat
Under de två år som projektet pågått har 104 individer passerat
Movimentus utan ett enda avhopp. De personer som slutat innan
ordinarie åtta veckorsperiod har gått vidare till arbete, praktik eller
studier. Alla deltagare har genomgått en personlig utveckling som har
påverkat dem positivit och förändrat deras förutsättningar till det bättre
för att lyckas inom arbetsmarknaden. Genom den individuella
kartläggningen och en gemensam upprättad handlingsplan framkom
det ett antal olika behov av åtgärder utifrån individens situation. Nästa
steg i den personliga utvecklingen kan för några vara en anpassad
praktikplats vilket nödvändigtvis inte behöver leda till en anställning för
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FORTS. ÄRENDE 26

tillfället. Att skapa ett intresse för att läsa in grundskoleämnen,
gymnasiekompetens eller studera vidare på högre nivå har för andra
varit betydelsefullt.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna slutredningen gällande projektet Movimentus.

ÄRENDE 27
Temadag kring LSS och FN-konventionen
Förslaget om temadagen kommer från kommunala handikapprådet
som föreslår att en temadag kring LSS och FN-konventionen anordnas,
för alla berörda.
Omsorgsutskottets förslag till beslut blev enligt § 32/2013 att avslå
framställan då detta arrangemang kräver stora personella resurser att
genomföra i egen kommunal regi.
Kommunstyrelsen behandlade ärendet 2013-11-28 § 252 där beslutet
blev att återremittera ärendet till omsorgsutskottet för vidare utredning.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till förvaltningen att se över möjligheten att samverka med
andra kommuner i en temadag kring LSS och FN-konventionen.

ÄRENDE 28
Skolpeng 2014
Kommunen har att fastställa grundbeloppet för våra egna kommunala
verksamheter och belopp som gäller till andra kommuner samt bidrag
till fristående skolor och förskolor och annan pedagogisk omsorg.
Vid nämndens möte 2013-12-16 redogör ekonom Yvonne Nilsson för
de olika uträkningarna.
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FORTS. ÄRENDE 28
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fastställa grundbeloppet för våra egna kommunala verksamheter och
belopp som gäller till andra kommuner samt bidrag till fristående skolor
och förskolor och annan pedagogisk omsorg, enligt förslag daterat
2013-12-16.

ÄRENDE 29
Teckningsrätt för bank- och plusgiro.
Kommunstyrelsen ska utse de personer som får teckningsrätt för bankoch plusgiro för Nordanstigs kommun att gälla från 1 februari 2014.
På grund av personalförändringar behöver tidigare beslut revideras.
Två nya ekonomer har anställts och behöver utses för teckningsrätt.
Förslag till beslut
Ge följande personer teckningsrätt för bank- och plusgiro att gälla två i
förening: Monica Olsson (S), Tommy Staaf, Margareta Tamm Persson,
Margareta Wedin-Rosén, Yvonne Nilsson, Marianne Unborg, Caroline
Nordholm och Irina Alexeevaatt gälla från och med 1 februari 2014.

ÄRENDE 30
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunchef Tommy Staaf:
Återbesättningsprövning av tjänst.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S):
Beslut att godkänna ansökan om projektet Våld i nära relationer.
Beslut att godkänna att kommunen överklagar förvaltningsrättens
beslut i skolskjutsärende.
Handläggare Monica Enros:
7.14 Lotteritillstånd.
Energihandläggare Eva-Lena Berglin:
Bostadsanpassningsbidrag för oktober och november 2013.
Nyanställningar november/2013.
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FORTS. ÄRENDE 30
Individ- och familjeomsorgens delegationsbeslut för november daterad
2013-12-03 samt för december daterad 2014-01-03.
Ledningsutskottets protokoll §§ 99-119/2013.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 63-77/2013.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 37-57/2013.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 35-44/2013.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 31
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting
13:68 Konsekvenser av skärpta behörighetsregler och legitimation för
lärare och förskollärare samt övergångsbestämmelser.
13:72 Budgetförutsättningar för åren 2013-2017.
13:76 Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension.
Protokoll
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2013-11-15 och
2013-12-12.
Överförmyndarnämnden Mitt 2013-11-12.
Nordanstig Vatten AB extra bolagsstämma 2013-11-27.
MittSverige Vatten AB 2013-11-27.
Regionstyrelsen Gävleborg 2013-11-22 samt delårsbokslut.
Nordanstigs Näringslivsråd 2013-12-05.
Gymnasieråd 2013-11-21.
Övrigt
Länsstyrelsen Gävleborg: Beslut om utvidgade strandskyddsområden i
Nordanstigs kommuns kustområde.
JO – Riksdagens ombudsman: Kritik mot kommunstyrelsens förvaltning
(individ- och familjeomsorgen) i Nordanstigs kommun för långsam
handläggning av en begäran om utlämnande av journalkopior.
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FORTS. ÄRENDE 31
Nordanstigs kommun: Bestridande av kostnader för hemsjukvård –
specialistvård, Landstinget Gävleborg.
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.

