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Monica Olsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Per-Åke Kardell (C).

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

ÄRENDE 3
Ordföranden informerar.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) informerar om
aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Information från ledningsutskottets verksamheter.
Ordförande Stig Eng (C) informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 5
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Ordförande Erik Eriksson Neu (S) informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 6
Redovisning enligt årscykeln för Utbildning.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-09-26

4 (16)

ÄRENDE 7
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Vice ordförande Carina Ohlson (C) informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 8
Ekonomirapport.
Ekonomienheten presenterar en ekonomirapport per september 2017
för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 9
Uppföljning av uppdrag för en budget i balans.
Kommunstyrelsen beslutade i § 129/2017 att uppdra till
kommunstyrelsens utskott att lämna förslag på möjligheter till åtgärder
för att sänka verksamhetens.
Kommunstyrelsen beslutad vid sitt förra sammanträde att uppdra till
förvaltningen att till nästa kommunstyrelse lämna förslag på åtgärder
för att nå en budget i balans samt att förvaltningen skulle bereda
förslaget att varje ny tillsvidareanställning ska prövas särskilt av
ledningsutskottet.
Omsorgsutskottet har i § 111/2017 lämnat förslag på strategier för att
få budget i balans och föreslår att kommunstyrelsen antar strategierna.

ÄRENDE 10
Särskild medlemsinsats Kommuninvest 2017.
I Kommuninvest stadgar har bl.a. tillkommit en möjlighet för
medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera
särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska
insatsskyldighet som följer av medlemskapet.
Kommuninvest har behov av större kapital p.g.a. de nya lagkrav som
växt fram i kölvattnet av finanskrisen. Det uppbyggda kapitalet som
måste ske beskrivs närmare i ”Plan för Kommuninvests
kapitaluppbyggnad”.
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FORTS. ÄRENDE 10
Om kommunstyrelsen beslutar att inte erlägga särskild insats under
2017 kommer Kommuninvest 2018 års stämma erbjuda de medlemmar
som då inte uppnått den högsta stadgemässiga insatsnivån att då göra
en särskild insats. Detta kommer sedan att ske efter varje stämma till
dess alla medlemmar nått den högsta nivån.
Medlems fördel av att snabba på ökningstakten av medlemsinsatsen är
att när en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer
är medlemmen inte längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga
insats som annars varit fallet.
Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får – i takt med
att kommunen uppnår de högre insatsnivåerna – till större och större
del behållas av medlemmen. Den årliga insats som är knuten till
storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och lägre, för att till
sist bortfalla.
Räntan på insatskapitalet för 2016 fastställdes av stämman 2017 till
1,5 %. Ränta på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett
skuldebrev. Den är i stället en form av överskottsutdelning som ska
bekostas inom ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara
medel (samma utrymme som också ska räcka till för återbäring).
Nivån bestäms efterhand genom beslut av föreningsstämman.
Föreningen eftersträvar dock att kompensera medlemmarna med rimlig
ränta på det kapital som belöper på var och en.
Nordanstig har idag uppnått miniminivån 450 kr/invånare, 50%
motsvarande insatskapital 4 433 505 kr. För att uppnå högsta nivån
100% krävs 900 kr/invånare med insats på 4 126 395 kr.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar göra en särskild
medlemsinsats upp till högsta nivån 100 %. Insatsen är då
4 126 395 kr. Uppdra till firmatecknarna att underteckna svarsblankett
om medlems intresse för att erlägga särskild insats under 2017 för att
helt fullgöra den obligatoriska insatsen. Finansiering sker genom
kommunens överskott av likviditet (Fredrik Pahlberg och Björn Hylenius
tjänsteutlåtande 2017-06-14).
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FORTS. ÄRENDE 10
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Göra en särskild medlemsinsats upp till högsta nivån 100%.
Insatsen är då 4 126 395 kr.
2. Uppdra till firmatecknarna att underteckna svarsblankett om
medlems intresse för att erlägga särskild insats under 2017 för att
helt fullgöra den obligatoriska insatsen.
3. Finansiering sker genom kommunens överskott av likviditet.

ÄRENDE 11
Yttrande över begäran om utökat budgetanslag 2017 avseende
Överförmyndarnämnden Mitt.
Överförmyndarkontoret föreslår att Överförmyndarnämnden Mitt
beslutar att hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner anhålla
om att förstärka Överförmyndarnämnden Mitts budgetram 2017 med
1,4 mnkr för att täcka kostnaderna för Förvaltare och Gode män 2017.
Utifrån fördelningsnyckeln av Överförmyndarnämnden Mitts kostnader
innebär den begärda budgetförstärkningen 2017 för Sundsvalls
kommun 1 022 tkr, Timrå kommun 182 tkr, Nordanstig 98 tkr och Ånge
98 tkr.
Överförmyndarkontoret föreslår att Överförmyndarnämnden Mitt
beslutar att hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner anhålla
om att förstärka Överförmyndarnämndens budgetram 2017 med 1,8
mnkr för att täcka kostnaderna för kontoret.
Utifrån fördelningsnyckeln av Överförmyndarnämnden Mitts kostnader
innebär den begärda budgetförstärkningen 2017 för Sundsvalls
kommun 1 314 tkr, Timrå kommun 234 tkr, Nordanstig 126 tkr och
Ånge 126 tkr.
Överförmyndarkontoret föreslår att Överförmyndarnämnden Mitt
beslutar att hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner anhålla
om att förstärka Överförmyndarnämnden Mitts budgetram 2017 med 1
mnkr för att täcka kostnaderna för de nödvändiga satsningar som krävs
för att verksamhetens ska fungera.
Fördelningsnyckeln av Överförmyndarnämnden Mitts kostnader
innebär den begärda budgetförstärkningen 2017 för Sundsvalls
kommun 730 tkr, Timrå kommun 130 tkr, Nordanstig 70 tkr och Ånge
70 tkr.
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FORTS. ÄRENDE 11
Överförmyndarnämnden har 170915 beslutat återkalla anhållan hos
kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner en budgetförstärkning för
prognostiserat underskott 2017 för Förvaltare och Gode män på
sammanlagt 1,4 mnkr.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår fullmäktige besluta Godkänna månadsrapport
augusti 2017 för Överförmyndarnämnden Mitt. Anhålla hos
kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner en budgetförstärkning för
prognostiserat underskott 2017 för Förvaltare och Gode män på
sammanlagt 1,4 mnkr. Anhålla hos kommunfullmäktige i samtliga
ägarkommuner en budgetförstärkning för prognostiserat underskott
2017 för kontoret på sammanlagt 1,8 mnkr, samt anhålla hos
kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner en budgetförstärkning på
ytterligare 1 mnkr utöver prognostiserat underskott för att intensifiera
verksamhetens arbete under 2017 att nå en fungerande verksamhet
genom tillskjutande av personalresurser och verksamhetsstöd.
Nordanstigs kommuns andel uppgår till totalt 294 tkr enligt
fördelningsnyckel, samt föreslås finansieras av budgeten 2017
avseende Överförmyndarnämnden Mitt (Fredrik Pahlberg och Björn
Hylenius tjänsteutlåtande 2017-09-07).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Godkänna månadsrapport augusti 2017 för
Överförmyndarnämnden Mitt.
2. Anhålla hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner en
budgetförstärkning för prognostiserat underskott 2017 för kontoret
på sammanlagt 1,8 mnkr.
3. Anhålla hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner en
budgetförstärkning på ytterligare 1 mnkr utöver prognostiserat
underskott för att intensifiera verksamhetens arbete under 2017 att
nå en fungerande verksamhet genom tillskjutande av
personalresurser och verksamhetsstöd.
4. Nordanstigs kommuns andel uppgår till totalt 196 tkr enligt
fördelningsnyckel, samt föreslås finansieras av budgeten 2017
avseende Överförmyndarnämnden Mitt.
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ÄRENDE 12
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktiges mål och uppföljning
2018.
Enhetschef Mats Widoff och processledare Carina Nilsson är
föredragande.
Utifrån befintliga mål för Kommunstyrelsen har anpassningar av målen
gjorts för att tydliggöra vilket resultat som önskas. Kommunfullmäktiges
beslutade mål för 2017-2019, antagna för 2017, föreslås gälla även för
2018.
En förbättringspotential i den befintliga målstyrningen är att fokus ligger
på aktiviteten, att göra något. Fokuserar man istället på effekten av
genomförda aktiviteter uppnår tydligare styrning mot önskat resultat.
En tydligare politisk styrning kan uppnås genom att justera befintliga
mål och fokus flyttas därmed från uppföljning av ”vilka aktiviteter som
genomförts inom ramen för politikens mål” till att följa upp ”effekten av
genomförda aktiviteter”.
Utifrån dessa kan man på verksamhetsnivå presentera volymmått och
ekonomiska mätetal som kan ställas mot varandra.
Diskussion fördes om att lägga till fysisk aktivitet som ett mål för
kommunstyrelsen och i tjänsteutlåtandet och bilagan skulle en del
redaktionella förändringar ske.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige respektive
Kommunstyrelsen antar föreslagna mål för 2018. (Fredrik Pahlberg och
Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2017-09-06)
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen antar föreslagna mål för 2018.
Fullmäktige antar föreslagna mål för 2018.

ÄRENDE 13
Förslag till ny Avfallstaxa.
Avfall och återvinning har under året effektiviserat verksamheten vilket
inneburit ökade intäkter och lägre entreprenörskostnader än beräknat.
Sammanfattningsvis föreslår verksamheten att avfallstaxan för
hushållsavfall sänks med 15 % för att uppfylla krav på
självkostnadsprincipen i avfallskollektivet.
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FORTS. ÄRENDE 13
Förslag till beslut
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att den nya avfallstaxan
börjar gälla den 1 januari 2018 och att den nu gällande avfallstaxan
upphör att gälla när den nya träder i kraft (Pahlberg och Grensmans
tjänsteutlåtande 2017-09-21).

ÄRENDE 14
Riktlinjer för generellt grävtillstånd i kommunen
På grund av flertalet schaktningar och grävningar i år på kommunal
mark har det visat sig att det finns en brist på kontroll av vilka aktörer
som utför grävningsarbete inom kommunen.
Vi ser att det kan bli svårhanterligt att hantera dessa ärenden genom
”likhetsprincipen” om inte ett styrande dokument finns som en grund i
kommunen.
Verksamhetens förslag bygger på att ett och samma standardavtal
(avtalsmall) ska användas för samtliga gräv- och schakttillstånd.
Grävningsarbeten på kommunalmark har en ökande trend i och med
större fiberutbyggnad. Detta har inneburit stora ökade kostnader i
samband med avgrävningar av kommunens vägbelysning. Ett
grävtillstånd har utarbetats för att få ökad kontroll av grävningar och
schaktningar inom kommunen. En teknisk handbok är under
upparbetning för tydligare kontroll och minskade kostnader på grund av
avgrävningar.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår till kommunstyrelsen att anta det förslag till
styrande dokument gällande riktlinjer för grävtillstånd på kommunal
mark (Fredrik Pahlberg och EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande
2017-08-31).

ÄRENDE 15
SÄBO-utredningen och trygghetsboende i kommunen.
Omsorgsutskottet har sammanställt hur ärendet ”ett särskilt boende”
har hanterats.
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FORTS. ÄRENDE 15
Sammanfattning:
År 2014 påbörjade omsorgsutskottet ett arbete med att på sikt förändra
strukturen för kommunens särskilda boenden.
I samband med det beslutade även kommunfullmäktige om ett
åtgärdspaket för hela kommunen på 50 mkr.
För omsorgsutskottets del beslutades därefter att avveckla
Björkbacken i Hassela som särskilt boende (april 2015) och ställa om
till trygghetsboende. Boendet stängdes i maj 2016 och under hösten
2016 såldes fastigheten till en privat aktör som öppnade upp det som
trygghetsboende.
Sommaren 2015 tillsattes en arbetsgrupp för att arbeta fram ett förslag
om hur framtidens särskilda boende i kommunen skall se ut. Detta
arbete pågår fortfarande och det enda som blivit beslutat ytterligare i
kommunfullmäktige är att Hagängsgården ska avvecklas som särskilt
boende (november 2015) och ställas om till trygghetsboende.
För att komma vidare i det ärendet anser omsorgsutskottet att det bör
ske två parallella processer. En process som arbetar i nutid med att
bedriva Sörgården, Bergesta och avdelning Hagebo på
Hagängsgården i nuvarande form samtidigt som processen att utreda
framtida särskilda boenden fortsätter.
Detta sker i syfte att skapa ett nolläge där verksamheten fungerar och
att användas som utgångspunkt inför kommande fortsatta
omställningsarbeten av Äldreomsorgen.
Gäller Äldreomsorgens särskilda boenden.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Att Sörgården blir kvar i nuvarande form.
Att Bergesta blir kvar i nuvarande form.
Att Hagebo (Hagängsgården) kvarstår som Säbo med 14 platser.
Att Hagängsgården (E-huset) omställs till trygghetsboende med
24 lägenheter.
Att ett brett politiskt beslut snarast tas om äldreomsorgens särskilda
boenden.
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ÄRENDE 16
Genomgång av förfrågningsunderlag LOV (Lagen om valfrihet)
gällande hjälp i hemmet enligt SoL (Socialtjänstlagen).
Den senaste versionen av förfrågningsunderlaget är reviderad
2012-09-19.
Omsorgsutskottet beslutade i § 90/2017 att uppdra till förvaltningen att
till sammanträdet 2017-09-20 komma med ett förslag på revidering av
förfrågningsunderlag LOV gällande hjälp i hemmet enlig SoL.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta det reviderade förfrågningsunderlaget (Ffu) inklusive redaktionella
ändringar.
Att förfrågningsunderlaget börjar gälla från och med 2018-01-01.

ÄRENDE 17
Ansökan om § 37 medel för samverkan och utvecklat
flyktingmottagande inom Gävleborgs län.
Socialchef Kristina Berglund har lämnat ett förslag om att uppdra till
Arbetsmarknads- och flyktingenheten att söka § 37 medel för
samverkan och utvecklat flyktingmottagande inom Gävleborgs län
2018. Nordanstigs kommun har å Gävleborgs kommuner sökt dessa
medel sedan 2012. Projektet finansierar ett antal kompetenshöjande
insatser inom utbildningar och konferenser för de som i sitt jobb
kommer i kontakt med nyanlända. Aven nätverksträffar och
omvärldsbevakning i form av studiebesök önskas av länets kommuner.
För att arrangera detta ingår även en finansiering till del av tjänst (40%)
som enhetschefen för Arbetsmarknad och flyktingenheten utför.
Summan av ansökan kommer att uppgå till ca 900.000 kronor och skall
vara inlämnad till Länsstyrelsen i Gävleborg senast den 13 oktober
2017. Till ansökan kommer samarbetsintyg från samtliga kommuner att
bifogas.
Omsorgsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till Arbetsmarknads- och flyktingenheten att söka § 37 medel
för samverkan och utvecklat flyktingmottagande inom Gävleborgs län
2018.
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ÄRENDE 18
Direktivdiskussion om Scandinavian Xperience.
Underlag för projektansökan har inkommit från Region Gävleborg om
Scandinavian Xperience-Nästa steg. Projektstart 2018-01-01
projektslut 2020-12-31 . Om Nordanstigs kommun ska delta i projektet
så måste ansökan skickas in senast under oktober månad 2017.
Tf verksamhetschef Tord Wannberg föredrog ärendet.
Att vara med i det här projektet skulle innebära för Nordanstigs
Kommun att under 3 års tid bidra med 1800 timmar i personalresurser.
Något som idag inte finns möjlighet för.
Diskussion fördes om att prata ihop sig inom länet om Scandinavian
Xperience och att Region Gävleborg borde kalla till möte om det här
Ledningsutskottets beslut
Kommunchef Fredrik Pahlberg tar med sig frågan till samhällsrådet
170921.

ÄRENDE 19
Avsägelse från politiskt uppdrag, Natrix Öjemark (C).
Natrix Öjemark (C) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag.
Kommunstyrelsen har tidigare godkänt avsägelsen.
Kvar är att välja ny ersättare i utbildningsutskottet.

ÄRENDE 20
Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda.
Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga aktuella
motioner.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen (Fredrik
Pahlberg och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-09-07).
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FORTS. ÄRENDE 20
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 21
Återremiss årskurs 6 Arthur Engbergskolan.
Verksamheten informerar att ärendet Återremissen Arthur
Engbergsskolan ligger hos KS så kan ej beredas på
Utbildningsutskottet än.
Utbildningsutskottets beslut
Utbildningsutskottet önskar att KS delegerar beredningen till
Utbildningsutskottet för beredning.

ÄRENDE 22
Sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsen och fullmäktige.
Sammanträdesdatum ska fastställas för 2018 för kommunstyrelsen och
fullmäktige.
Verksamheten lämnar följande förslag:
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Fastställa följande sammanträdesdatum 2018 för kommunstyrelsen:
23 januari
20 februari
20 mars
17 april
22 maj
19 juni
21 augusti
25 september
23 oktober
20 november
18 december
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FORTS. ÄRENDE 22
Uppdra till kommunstyrelsens presidium att fastställa en plan för
verksamhetsåret 2018.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Fastställa följande sammanträdesdatum 2018 för fullmäktige:
12 februari
9 april
7 maj
11 juni
10 september
22 oktober
12 november
10 december
Uppdra till fullmäktiges presidium att fastställa en plan för
verksamhetsåret 2018.

ÄRENDE 23
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Samordningsförbund Gävleborg 2017-08-25.
MittSverige Vatten & Avfall 2017-08-29.
Nordanstig Vatten AB 2017-08-29.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2017-08-31.
Hälsingerådet 2017-08-16.
Nya Ostkustbanan 2015 AB 2017-09-01.
Ägarsamråd Överförmyndarnämnden Mitt.
Övrigt
Region Gävleborg: Rapport om färdtjänst- och riksfärdtjänstens
utveckling perioden januari-juni 2017.
Stig Engs (C) skrivelse till länsstyrelsen: Träff för öppna vattenvägar i
Nordanstig.
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FORTS. ÄRENDE 23
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 24
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunchef Fredrik Pahlberg:
Omsättning av lån 2017-08-28.
Handläggare Monica Enros:
Lotteritillstånd nr 12/2017.
Fördelning av lokalt kommunalt aktivitetsstöd.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S):
Tjänsteförrättande kommunchef under semesterperiod.
Teknisk handläggare Helena Malmqvist:
Bostadsanpassningsbidrag juni-augusti/ 2017.
Verksamhetschef EvaLinda Grensman:
Antagande av anbud för uppförande av förrådsbyggnad.
Antagande av anbud för omhändertagande av flisat RT & Grot.
Nyanställningar september 2017.
Ledningsutskottets protokoll §§ 131-156/2017.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 92-114/2017.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 70-78/2017.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till verksamheten att vid nästa
kommunstyrelse redovisa samtliga delegationsbeslut från 1 maj 2017
(kommunstyrelsens protokoll § 188/2017).
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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ÄRENDE 25
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

