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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Katarina Bylin (S).

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

ÄRENDE 3
Information om aktuella ärenden i regionen.

ÄRENDE 4
Fördelning av kommunstyrelsens utvecklinsmedel.
Nordanstigs kommun har i budget 2013 avsatt 2 500 tkr som
kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Budgeterade medel ska under året fördelas mellan kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för utveckling och tillväxt och till stöd för samverkan
och utveckling av ungdoms- och föreningsverksamhet.
Förening, organisation eller liknande som bedriver verksamhet i
Nordanstigs kommun kan utifrån fastställda fördelningsdirektiv ansöka
om utvecklingsmedel.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att budgeterade
utvecklingsmedel för 2012 fördelas enligt följande:
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel 1 700 tkr
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel för ungdoms- och
föreningsverksamhet 800 tkr.
Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att av kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för ungdoms- och föreningsverksamhet, 800 tkr
avsätts 150 tkr till Bidrag för Ungdomsinitiativ 2013.
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FORTS. ÄRENDE 4

Bidrag för ungdomsinitiativ
Ungdomar har oftast inte framförhållningen att söka pengar åtta eller
fyra månader i förväg, och om de tvingas vänta samma tid på ny
ansökningstid så dör initiativet ofta ut. Samtidigt rör det sig oftast om
små summor, som snarare är ett komplement till den ideella arbetstid
som utförs. Därför har man på många håll valt att tillämpa en s.k.
pengar-i-påse-modell. Bland annat har denna modell tillämpas inom
Region Gävleborgs ”Unga Cash”, som tyvärr lades ner vid årsskiftet.
Pengar-i-påse innebär att finansiären budgeterar en summa, som med
kort handläggningstid och minimala ansökningsinsatser fördelas till
mindre projekt. Normalt finns det en gräns för hur stor summa som kan
sökas, och erfarenheten från Nordanstigs ungdomar är att det handlar
om summor upp till 30 000 kr (se exempelvis höstlovsaktiviteterna
2012). För att förkorta handläggningstiden går oftast inte den enskilda
ansökan upp till politiken för beslut, utan den handläggs i förvaltning
eller annan organisation som är knuten till kommunen.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar fördela
kommunstyrelsens utvecklingsmedel för 2013 enligt följande:
Kommunstyrelsens utvecklingsmedel 1 700 tkr och som
kommunstyrelsens utvecklingsmedel för ungdoms- och
föreningsverksamhet 800 tkr. Inrätta ett ”Bidrag för Ungdomsinitiativ
2013”, av pengar-i-påse-modell. Ansvarig sökande ska vara mellan
13-25 år, och endast summor upp till 30 000 kr beviljas. Handläggning
och beslut av ”Bidrag för Ungdomsinitiativ 2013” delegeras till
handläggare. Besluta att av kommunstyrelsens utvecklingsmedel för
ungdoms- och föreningsverksamhet, 800 tkr avsätts 50 tkr till ”Bidrag
för Ungdomsinitiativ 2013” (Mona Franzén-Lundins tjänsteutlåtande
2013-01-09).

ÄRENDE 5
Fördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 1/2013.
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.
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FORTS. ÄRENDE 5
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.
25 ansökningar från organisationer och föreningsverksamhet i
kommunen har inkommit till ansökningstillfället med sista
ansökningsdag 1 januari 2013.
Ansökningarna om projektstöd omfattar totalt 1 192 913 kr.
Kvalitets- och utvecklingsledare Mona Franzén-Lundin föredrar
ärendet.
Beslutsunderlag
Förvaltningen överlämnar underlaget till kommunstyrelsens
arbetsutskott för ställningstagande inför beslut i kommunstyrelsen om
beviljat stöd till projekt (Mona Franzén-Lundins tjänsteutlåtande
2013-01-09).

ÄRENDE 6
Nordanstig Ungdomsråd.
Nordanstigs Ungdomsråd bildades 2007 som en arena för ungt
inflytande i kommunen.
2010 beslutade kommunstyrelsen ge ungdomsrådet samma status
som kommunstyrelsens beredande råd. Ungdomsrådet består av
2 ledamöter från kommunstyrelsen, 1 ledamot från utbildnings- och
kulturnämnden, 7 ungdomsrepresentanter samt ungdomssamordnaren.
Ungdomsrepresentanterna består av
1 ungdom från varje högstadieelevråd,
1 ungdom mellan 19-25 år,
1 ungdomsrepresentant från föreningslivet,
2 ungdomar från gymnasiet.
Ungdomssamordnaren föreslår nu en förändring i rådets
sammansättning.
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FORTS. ÄRENDE 6

Förslag till beslut
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att politikens
deltagande i Nordanstigs Ungdomsrådet fortsätter i enlighet med KS
2010-04-28 § 81. Nordanstigs Ungdomsråd är öppet för alla ungdomar
mellan 13-25 år, vilket ersätter begränsningarna för ungdomars
deltagande i ungdomsrådet som beslutades KS 2010-04-28 § 81. Alla
ungdomsinitiativ som i någon mån finansieras av Nordanstigs kommun,
ska under projekttiden ställa en representant till förfogande för
Nordanstigs Ungdomsråd (Patrik Thorsons tjänsteutlåtande
2013-01-08).

ÄRENDE 7
Information om kommunens slamhantering.
Renhållningschef Katarina Lindström informerar om det pågående
arbetet med eget omhändertagande av externslam inom Nordanstigs
kommun.

ÄRENDE 8
Lokal utvecklingsstrategi.
En regional utvecklingsstrategi(RUS) är framtagen och på gång att
antas i regionen. Nordanstigs kommun behöver utarbeta en lokal
utvecklingsstrategi (LUS) för kommunens lokala utvecklingsarbete.

ÄRENDE 9
Lotteritillstånd.
Fullmäktige beslutade i december 2012 att anta nya avgifter för
lotteritillstånd.
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ÄRENDE 10
Investeringsbudget 2013.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet och presenterar underlag
för beredning av ärendet.

ÄRENDE 11
Revisionsrapport Granskning av kontantkassor.
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens hantering av
kontantkassor. Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter
på de förslag och rekommendationer som lyfts fram i rapporten.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag på yttrande över revisionens granskning.

ÄRENDE 12
Ansökan om bidrag, Hälsinglands nämndemannaförening.
Hälsinglands nämndemannaförening ansöker om bidrag med 500
kronor per nämndeman och år för åren 2012 och 2013. Nordanstigs
kommun har utsett sex nämndemän som har uppdrag vid Tingsrätten i
Hudiksvall. Bidraget avser studiebesök, tematräffar och utbildningar.

ÄRENDE 13
Ansökan om bidrag, BRIS Region Nord.
Ansökan om verksamhetsbidrag för 2013 har inkommit från BRIS
(Barnens Rätt I Samhället) Region Nord.
BRIS erbjuder barn under 18 år anonym kontakt med en vuxen i
stödtelefon 116 111, på BRIS-mejlen eller BRIS-chatten. De bidrag
BRIS får från kommunerna utgör en förutsättning för det fortsatta
arbetet i stödverksamheten. BRIS är religiöst och politiskt obundet och
verksamheten präglas av ett barnperspektiv som utgår från FN:s
barnkonvention om barnets rättigheter.
BRIS ansöker om 10 kr/barn under 18 år från Nordanstigs kommun och
summan 19 440 kr.
Enligt kommunens noteringar finns 1 734 barn mellan 0 år och till och
med 17 år per september 2012.
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FORTS. ÄRENDE 13
Föreningen erhöll 8 760 kr i verksamhetsbidrag för 2012.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden beslutar överlämna ärendet till
kommunstyrelsen för handläggning och beslut (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 142/2012).

ÄRENDE 14
Förslag till begravningsombud för perioden 2011-2014.
Enligt begravningslagen ska länsstyrelsen, när en församling är
huvudman för begravningsverksamheten, förordna ett eller flera ombud
att granska hur församlingen tar till vara de personers intressen som
inte tillhör Svenska kyrkan. Begravningsombudet utses för fyra
kalenderår räknat från och med 1 januari året efter det år det hållits val
till kommunfullmäktige.
Nuvarande begravningsombud Monica Holmstenhar avsagt sig sitt
uppdrag och kommunstyrelsen har att utse ett nytt ombud för
återstoden av perioden 2011-2014.
Förslag till beslut
Godkänna Monica Holmstens avsägelse från uppdraget samt föreslå
Länsstyrelsen att Agneta Tingelöf utses som kommunalt
begravningsombud under återstoden av perioden 2011-2014.

ÄRENDE 15
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar följande enligt
Socialtjänstlagen (SoL).
Kvartalsrapport 2012-03 till Socialstyrelsen gällande ej verkställda
beslut IFO:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja inom SoL IFO. 1 ärende.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: Ja inom SoL IFO. 2 ärenden.
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FORTS. ÄRENDE 15
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att rapporten delges till
fullmäktige för kännedom (omsorgs- och lärandenämndens protokoll
§ 167/2012).

ÄRENDE 16
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.

