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KALLELSE
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Datum
NORDANSTIGS
KOMMUN

-

-

Kommunstyrelsen
kallas härmed till sammanträde
Tid

Tisdagen den 9 april 2019 klockan 08:15

Plats

Kommunkontoret i Bergsjö

Kallade

Ledamöter kallas, ersättare och övriga för kännedom

Ärende

Val av justerare
Kent Hammarström (S)
1.

Godkännande av dagordning.
Dnr 2017-00035 1

2.

Ordföranden informerar.
Dnr 20 18-000027

3.

Information från ledningsutskottets
verksamheter.
Dnr 20 18-000028

4.

Infonnation från utbildningsutskottets
verksamheter.
Dnr 2018-000029

5.

Information från omsorgsutskottets
verksamheter.
Dnr 20 18-000030

6.

Verksamhetsuppföljning.
Dnr 2019-000087

7.

Ekonomirapport.
Dnr 20 18-000067

Notering

NORDANSTIGS KOMMUN

Sida

Kommunstyrelsen

2(3)

Ärende

Notering

8.

Besök Arbetsmiljöverket.
Dnr 20 18-000058

Kl. 10:00

9.

Försäljning av Fröstuna gamla skola.
Dnr 20 17-000436

10. Försäljning av fastigheten Hassela-Kyrkby 2:32.
Dur 20 19-000154
11. Tillägg till överenskommelse berörande
Nordanstig Gnarps-Masugn 3:1, Gingsta 1:34
samt Gnarps Berge 12:1.
Dnr 20 19-000160
12. Nya ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB.
Dnr 20 19-000036
13. Nya ägardirektiv för Nordanstigs Fastighets AB.
Dnr 20 19-000039
14. Nya ägardirektiv för Nordanstigs Fjärrvärme
AB.
Dnr 20 19-000037
15. Nya ägardirektiv för Nordanstigs
Kommunfastigheter AB.
Dnr 20 19-000038
16. Nya ägardirektiv för Nordanstig Vatten AB.
Dnr 2019-000040
17. Ansökan om borgen för lån från Stocka
Hainnförening.
Dnr 2019-000135
18. Bokslut med verksamhetsberättelse 2018,
Hälsinglands utbildningsförbund.
Dnr 20 19-000145
19. Samverkansbryggan Hälsingegårdar.
Dur 2019-000165
20. Information om Inköp Gävleborg.
Dur 2019-000028
21. Revisionsrapport: Granskning av förutsättningar
för god måluppfyllelse i grundskolan.
Dur 2018-00027 1

Kl. 14:00
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Ärende

Notering

22. Redovisning: Tillsyn av Nordanstigs Kristna
centers förskola, Senapskornet.
Dnr 20 16-000255
23. Ung i Nordanstig och Ung i Gävleborg.
Dnr 2019-000143
24.

Sammanslagning av daglig verksamhet.
Dnr 2019-000162

25.

Omkostnadsersättning för praktik inom
Kommunala Aktivitetsansvaret KAA.
Dnr 2019-000158

26. Utlysning av projektmedel Länsstyrelsen § 37
och §37a 2019.
Dnr 20 19-000159
27. Revidering av Kommunstyrelsens
delegationsordning till sociala
myndighetsutskottet.
Dnr 2018-000416
28. Sammanställning av icke verkställda beslut
enligt SoL och LSS.
Dnr 2018-000079
29. Redovisning av delegationsbeslut.
Dnr 2019-000004
30. Delgivningar.
Dnr 2019-000005
31. Information och övriga ilrenden.
Dnr 2019-000006

Om du har frågor kan du kontakta Kommunsekreterare Eva
Engström, eva.engstrom@nordanstig.se, 0652-361 03.
Om du har förhinder kontakta din partiföreträdare.
Ola Wigg
Ordförande

Nordanstgs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANS11G5
KOMMUN

2019-03-19

§41

Dnr 2017-000436

Försäljning av Fröstuna gamla skola.
Ledningsutskottets förs’ag
Fullmäktige beslutar

1. Sälja fastigheten Jättendals Annexhemman 1:2 till
Marcus Nordin.
2. Fastställa köpeskillingen till 500 000 kronor.
3. Godkänna upprättat köpeavtal.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpe
hand

lingama.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen har under 2018 arbetat för
att minska verksamhetemas
kostnader.
1juni 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra
till verksamheten att sälja en rad
fastigheter, bland annat Fröstuna gamla skola.
Fastigheten har genom mildare lagts ut till försä
ljning.
Efter förhandlingar med inkomna anbudsgivare
föreslår verksamheten att
fastigheten säljs till Markus Nordin för 500 000
kronor.
Markus Nordin besöker ledningsutskottet och infor
merar om att han planerar att
använda fastigheten som et företagshotell och möjl
igheter till konferensutrymmen.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att verksamheten får
i uppdrag att gå vidare i
förhandlingarna med de tre intressenterna samt
boka in dem på nästa sammanträde
med ledningsutskottet för att presentera sina respe
ktive planer för fastigheten
(ledningsutskottets protokoll § 32/2019).
Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktig
e beslutar att till Marcus Nordin
försälja fastigheten Jättendals Annexhemman
1:2, fastställa köpeskillingen till 500
000 kr, godkänna upprättat köpeavtal och uppd
ra till firmatecknarna att underteckna
köpehandlingama 2019-01-29).
Yrkanden
Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens försl
ag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Wig

gs yrkande och finner det antaget.
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

:

§ 59

Dnr 2019-000154

Försäljning av fastigheten Hassela-Kyrkby 2:32.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Sälja fastigheten Hassela Kyrkby 2:32 till Oskar Lundin.
Godkänna att försäljning sker enligt upprättat köpekontrakt.
Fastställa köpeskillingen till 41 200 kr, dvs 40 kr/m
2 för 1030 m
2

Sammanfattning av ärendet
Kommunen har sedan flera år försökt att sälja dessa avstyckade tomter i Hassela
utan framgång. Priset fastställdes då till att vara 40 krlm2.
För området gäller detaljplan antagen 1984-05-17 och fastigheten är avsedd för
bostadsändamål.
Köparen är underrättad om att kostnader för lagfart och eventuella kostnader för
VA belastar densamma.
Köparen, Oskar Lundin, Kedjevägen 6 i Hassela, har kontaktat kommunen med
frågan om att förvärva grannfastigheten Kedjevägen 6, Hassela Kyrkby 2:32. Detta
ärende avser detta önskade förvärv.

Beslutsunderlag
Verksamheten att fullmäktige beslutar att sälja fastigheten Hassela Kyrkby 2:32 till
Oskar Lundin, att försäljning sker enligt upprättat köpekontrakt samt att fastställa
köpeskilhingen till 41 200 kr, dvs 40 kr/m2 för 1030 m2 (Hans-Åke Oxelhöjds och
Delshad Salehs tjänsteutlåtande 2019-03-17).
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Sammanträdesdatum

201903-19

Dnr2019000160

Tillägg till överenskommelse berörande Nordanstig
Gnarps-Masugn 3:1, Gingsta 1:34 samt Gnarps
Berge 12:1.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1.

Godkänna tilläggsavtal berörande Nordanstig Gnarps-M
asugn 3:1 och Gingsta
1:24 samt Gnarps Berge 12:1.

2.

Nordanstigs kommun skall till Hohnen Skog Mitt AB erläg
ga 30000 kronor
för markområdet som avses i detta tillägg.

3.

Uppdra till firmatecknarna att underteckna tilläggsavtalet
.

Sammanfattning av ärendet
Nordanstigs kommun och Holmen Skog AB har en pågå
ende fastighetsreglering
kring vattentäkten och reningsverket i Sörfjiirden. För att
denna fastighetsaffär ska
kunna avslutas med syftet att säkra Nordanstigs Vatten ABs
tillgång till mark i
50-årsperspektivet behöver ett mindre tifläggsköp geno
mföras.
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.
Beslutsunderlag

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
tilläggsavtal
berörande Nordanstig Gnarps-Masugn 3:1 och Gingsta
1:24 samt Gnarps
Berge 12:1 samt
2. att Nordanstigs kommun skall till Holmen Skog Mitt
AB erlägga 30000 kr för
markområdet som avses i detta tillägg (Hans-Åke Oxel
höjds och Deishad
Salehs tjänsteutlåtande 2019-03-11).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sarnmanträdesdatum

20190319

Dnr 2019-000036

Nya ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa nytt ägardirektiv för bolaget samt uppdra till Nordanstigs Bostäder AB:s
styrelse att besluta om ägardirektiven vid bolagsstämman.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet. För att respektive
bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämman.
Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag formuleras. Dessa
ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål som
kommunfulhnäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive bolag.
De dokumenteras i kommunens budgetlverksamhetsplan och är långsiktiga och
uttrycks för en period om 3-4 år.
Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att kommunfullmäktige beslutar
om kommunens budget.
Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och att följa upp
lämnade ägardirektiv.
•

Ägardirektiven skall ha följande struktur:

•
•

Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets samhällsnytta
Agarens krav

•

Mål med verksamheten

•

Ekonomiska mål

•

Specifika uppdrag

•

Rapportering

Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar fastställa nytt ägardirektiv för
bolaget samt uppdra till Nordanstigs Bostäder AB:s styrelse att besluta om
ägardirektiven vid bolagsstämman (Fredrik Pahibergs och Björn Hylenius
tjänsteutlåtande 2019-01-17).
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Dnr 2019-000039

Nya ägardirektiv för Nordanstigs Fastighets AB.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta nytt ägardirektiv för Nordanstigs Fastighets AB.
2. Uppdrag till Nordanstigs Fastighets AB:s styrelse att fastställa ägardirektiven
vid bolagsstiiniman.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet. För att respektive
bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämman.
Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag formuleras. Dessa
ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål som
kommunfullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive bolag.
De dokumenteras i kommunens budget/verksamhetspian och är långsiktiga och
uttrycks för en period om 3-4 år.
Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att kommunfullmäktige beslutar
om kommunens budget.
Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och att följa upp
lämnade ägardirektiv.
Ägardirektiven skall ha följande struktur:
Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets samhällsnytta
Ägarens krav
Mål med verksamheten
Ekonomiska mål
Specifika uppdrag
Rapportering

Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa nytt ägardirektiv
för bolaget samt uppdra till Nordanstigs Fastighets AB:s styrelse att besluta om
nytt
ägardirektiv i bolagsstämman (Fredrik Pahibergs och Björn Hylenius
tjänsteutlåtande 2019-01-17).
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

201 9-03-19

§51

Dnr 2019-000037

Nya ägardirektiv för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta nytt ägardirektiv för bolaget samt uppdra till Nordanstigs Fjärrvä
rme AB:s

styrelse att besluta om nya ägardirektiv på bolagsstiimman.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet.
För att respektive
bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämman.
Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag formuleras.
Dessa
ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål
som
kommunfullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive
bolag.
De dokumenteras i kommunens budgetfverksamhetsplan och ir långsik
tiga och
uttrycks för en period om 3-4 år.
Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att kommunfullm
äktige beslutar
om kommunens budget.
Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv
och att följa upp
lämnade ägardirektiv.
Ägardirektiven skall ha följande struktur:
Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets samhä
lisnytta
Ägarens krav
Mål med verksamheten
Ekonomiska mål
Specifika uppdrag
Rapportering
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige besluta att anta
nytt ägardirektiv för
bolaget samt uppdra till Nordanstigs Fjärrvärme AB:s styrels
e att besluta om nya
ägardirektiv på bolagsstämman (Fredrik Pahlbergs och Björn
Hylenius
tjänsteutlåtande 2019-01-01-17).
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§ 53

Dnr 2019-000038

Nya ägardirektiv för Nordanstigs

Kommunfastig heter AB.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1.

Anta nytt ägardirektiv för Nordanstigs Kommunfastigheter AB.

2.

Uppdra till Nordanstigs Kommunfastigheter AB:s styrelse att fastställa
ägardirektivet vid bolagsstiimxnan.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet. För att respektive
bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämman.
Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag formuleras. Dessa
ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål som
kominunfullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive bolag.
De dokumenteras i kommunens budget/verksanihetspian och är långsiktiga och
uttrycks för en period om 3-4 år.
Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att kommunfullmäktige beslutar
om kommunens budget.
Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och att följa upp
lämnade ägardirektiv.
Ägardirektiven skall ha följande struktur:

Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets samhällsnytta
Ägarens krav
Mål med verksamheten
Ekonomiska mål
Specifika uppdrag
Rapportering
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa nytt
ägardirektiv för Nordanstigs Kommunfastigheter AB samt uppdra till Nordanstigs
Kommunfastigheter AB:s styrelse att fastställa nytt ägardirektiv i bolagsstämnian
(Fredrik Pahibergs och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2019-01-17).
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Nya ägardirektiv för Nordanstig Vatten AB.

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att:
-fastställa nytt ägardirektiv för Nordanstig Vatten AB.
-uppdra till Nordanstig Vatten AB:s styrelse att fastställa nytt
ägardirektiv i bolagsstämman.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet.
För att respektive bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas
av bolagsstämman.
Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag
formuleras. Dessa ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande
visioner och mål som kommunfullmäktige antar samt uttrycka
ägarens krav på respektive bolag.
De dokumenteras i kommunens budget/verksamhetsplan och är
långsiktiga och uttrycks för en period om 3-4 år.
Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att
kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget.
Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och
att följa upp lämnade ägardirektiv.
Ägardirektiven skall ha följande struktur:
•

Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av
bolagets samhällsnytta

•

Ägarens krav
-

-

-

•

Mål med verksamheten
Ekonomiska mål
Specifika uppdrag

Rapportering

Beskrivning av ärendet
“[Skriv text här]”
Bilagor
“[Ange bilagor här]”

Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

NORDANSTIGS
KOMMUN

2019-03-19

§43

Dnr 2019-000135

Ansökan om borgen för lån från Stocka Hamnfören
irig.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stocka Hamnföre
nings låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 000 kr, jämte därp
å löpande ränta
och kostnader.
2. Borgensåtagandet gäller till och med 2029-05-31.
3. Stocka Hamnförening ska hålla investeringar med borg
ensåtagande försäkrade
under hela borgenstiden.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensfö
rbindelsen.
Sammanfattning av ärendet
Stocka Hamnförening har inkommit med en ansökan
om kommunal borgen
2019-02-01.
Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffen
het och är därför
förbehållet kommunfullmiiktige.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen
föreslå

kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld
ingå borgen för Stocka
Hamnförenings låneförpliktelser upp till ett totalt högs
ta lånebelopp om 150 000 kr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader, att borgenså
tagandet gäller till och med
2029-05-31, att Stocka Hamnförening ska hålla inve
steringar med borgensåtagande
försäkrade under hela borgenstiden samt att uppdra till
firmatecknarna att
underteckna borgensförbindelsen (Fredrik Pahiberg
s och Hans-Åke Oxelhöjds
tjänsteutlåtande 2019-03-14).
Yrkanden
Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag
.
Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrka
nde och finner det antaget.
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NORDANSTtGS
KOMMUN

2019-03-19

§ 49

Dnr 2019-000145

Bokslut med verksamhetsberättelse 2018, Hälsinglands
utbildningsförbund.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisningen för 2018 för Hälsinglands utbildningsförbund.

Sammanfattning av ärendet
Hälsinglands utbildningsförbund har lämnat bokslut med verksamhetsberättels
e för
år 2018.
Förbundet visar ett negativt resultat med 940 tkr.
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2019-03-19

§ 48

Dnr 2019-000165

Samverkansbryggan Hälsingegårdar.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar

1. Nordanstigs kommun ställer sig bakom förslaget att samverkanspiattromen
Hälsingegårdar permanentas och byter namn till Rådslag Hälsingegårdar.
2. Att ett partnerskap tecknas mellan berörda parter.
3. Medfmansiera en Lokal Världsarvssamordnare med högst 25 tkr per år.
4. Medel för ändamålet tas ur befintlig budgetram för 2019 och ett tillägg i 2020
års budget och framåt.
Sammanfattning av ärendet
Vid Hälsingerådets sammanträde sen 17 oktober 2018 och 12 december 2018
diskuterades förslag på en permanent och hållbar organisation för utveckling och
tillwixt kopplat till Väildsarvet Hälsingegårdar. Hälsingerådets beslut innebär att
varje kommun måste ta ställning i ärendet.
Projekt Samverkansbryggan Hälsingegårdar föreslår två åtgärder för att skapa en
hållbar organisation med lokal förankring och ökad attraktionskraft kring
Världsarvet Hälsingegårdar.
1.Det forum som idag finns för samarbete mellan lokala och regionala aktörer,
Samverkansplattformen Hälsingegårdar, permanentas och byter namn till Rådsla
get
Hälsingegårdar, med focus på utvecklingsfrågor och gemensam strategisk
kommunikation.
2. För att leda arbetet i Rådslaget Hälsingegårdar inrättas en ny tjänst, lokal
världsarvssamordnare, som finansieras av Hälsinglands kommuner.
Alternativ 1- Lokal världsarvssamordnare med tjänstegrad 100%
Fördelat per kommun: 129 030 kr/år
Fördelningsnyckel Hälsinglands kommuner cirka 6 kr/invånare
Kostnad Nordanstigs kommun: 57 055 kr/år
Alternativ 2: -Lokal världsarvssamordnare med tjänstegrad 50%
Fördelat per kommun: 64 515 kr/år
Fördelningsnyckel Hälsinglands kommuner cirka 3 kr/invånare
Kostnad Nordanstigs kommun 28 528 kr.
Ola Wigg (S) informerar om att fyra kommuner i Hälsingland kommer att
medfinansiera en del var 50 tkr och att förslaget är att Hudiksvalls och
Nordanstigs kommuner delar på en del, d.v.s. 25 tkr vardera.
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Forts.

§ 48

Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medfmansiera en
Lokal
Världsarvssamordnare enligt alternativ 2 med 30 tkr per år. Medel för ändam
ålet tas
ur befmtlig budgetram för 2019 och ett tillägg i 2020 års budget och framåt (Hans
Åke Oxelliöjds och Barbro Björklunds tjänsteutlåtande 2019-03-14).
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§ 34

Dnr 201 8-000271

Revisionsrapport: Granskning av förutsättningar för
god måluppfyllelse i grundskolan.
Utbildningsutskottets beslut
Upphäva utbildningsutskottets § 21/2019.
Utbildningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta verksamhetens förslag till yttrande över revisionsrapporten.

Reservationer
Stefan Bergh (NOP) reserverar sig skriftligen mot beslutet:
Stefan Bergh och Nordanstigsparliet.se reserverar sig mot
verksamhetens förslag till
yttrande över revisionsrapporten.
Vi har ingenting i sak emot yttrandet, som syftar till att uppmä
rksamma
kommunstyrelsen på att vi belyser problematiken, och att
vi påvisar vilka insatser
som vi anser behöver arbetas med framöver.
Vi motsätter oss dock att vi ej gör ett tillägg i svaret, genom
mitt tidigare yrkande
som påvisar att en ytterligare förstärkning behövs genom att
tilldela utskottet en
ökad budgetram, för att åstadkomma förbättringar på de brister
som påtalats.
Vi reserverar oss dessutom kraftfullt mot att vi upphäver paragr
af2l/2019.
Då detta tidigare yrkande röstats igenom i utbildningsutskottet
och bör lyftas i
kommunstyrelsen enligt gängse norm och rutiner i den politis
ka processen.
Samt att yrkandet ej står i strid till verksamhetens nya förslag
till yttrande över
revisionsrapporten.
Sammanfattning av ärendet
Revisionen har via KPMG genomfört en granskning om förutsä
ttningar för god
måluppf’llelse i grundskolan,

De har särskilt uppmärksammat kommunstyrelsen på att revisio
nen ser allvarligt på
det låga resultatet i skolan.
Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar synpun
kter avseende de
rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten,
företrädesvis de som
framgår av rapportens sammanfattning. De önskar också svar
på om
kommunstyrelsen har analyserat varför elever i så stor utsträc
kning väljer andra
skolor än kommunens egna. Om det finns en sådan kartläg
gning/analys vill de ta
del av denna.
Utbildningsutskottet har tidigare behandlat ärendet i

Justerandes sig 1

§ 21/2019-02-19.
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Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till
yttrande över
revisionsrapporten (Eva Fors tjänsteutlåtande 2019-03-1 5).
Yrkanden

Anette Nybom (S) yrkar bifall till Eva Fors förslag till yttrande
över
revisionsrapporten.
Stefan Bergh (NOP) yrkar avslag.
Anette Nybom (S) yrkar att utbildningsutskottets
Stefan Bergh (NOP) yrkar avslag på att

§ 21/20 19 upphävs.

§ 2 1/2019

upphävs.

P ropositi onsord n ing
Ordföranden ställer proposition på sitt och Stefan Berghs yrkand
en om
verksamhetens förslag till yttrande över revisionsrapporten och
finner sitt yrkande
antaget.
Omröstning begärs. Utbildn ingsutskottet godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Anette Nyboms yrkande röstar Ja.
Den som stöder Stefan Berghs yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat

Med fS’ra Ja mot ett Nej antar utbildningsutskottet Anette Nyboms
yrkande.
Lisa Bergman-Östman (C), Michael Wallin (M), Petter Bykvist
(V) och Anette
Nybom (S) röstar ja. Stefan Bergh (NOP) röstar Nej.
Propositionsordning

Ord föranden ställer proposition på sitt och Stefan Berghs yrkanden
om
utbildningsutskottets § 2 1/2019 ska upphävas och finner sitt yrkand
e antaget.
Omröstning begärs. Utbi ldningsutskottet godkänner följande propos
itionsordning:
Den som stöder Anette Nyborns yrkande röstar Ja.
Den som stöder Stefan Berghs yrkande röstar Nej.

Omröstningsresultat
Med tre Ja mot två Nej antar utbildningsutskottet Anette Nybom
s yrkande.
Lisa Bergman-Östman (C), Michael Wallin (M), och Anette
Nybom (5) röstar ja.
Stefan Bergh (NOP) och Petter Bykvist (V) röstar Nej.
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Dnr2019-000012

Verksamheten informerar 2019
Utbildningsutskottets beslut
Att utbildningsutskottet bjuder in nya rektorn för Gnarps skola,
Ulrika Rova
Johansson till utbi Idningsutskottets möte 190416.
Ätt föreslå Kommunstyrelsen besluta att förskolan Senaps
kornet har åtgärdat de

Lråde som påtalades vid tillsynen.
1 övrigt tacka för informationen.

Sammanfattning av ärendet
Månadsbrev från 190319 presenterades av Eva Fors, utbildn
ingschef med följande
punkter:
-

-

-

-

-

-

-

Vad är en skriftlig individuell utvecklingsplan?
Vad är extra anpassningar?
Vad är skillnaden mellan extra anpassningar och särskilt stöd?
Några exempel på extra anpassningar

-

Hur ska extra anpassningar dokumenteras?

-

-

-

-

Justerandes s ri

Utdrag ur sko Ilagen

Några exempel på särskilt stöd

-

-

Nytt kommande läsår

-

-

-

Ett urval urjanuariavtalet

När ska en utredning om särskilt stöd göras?
Vad menas med att skyn dsamt utreda behovet av särskilt
stöd?
vad menas med andra svårigheter i sin skolsituation?
Vad ska en utredning innehålla?
Kan rektor delegera?
Vilken roll ska elevhälsan ha?
Hur ska skolan samarbeta med vårdnadshavare?
Behöver vårdnadshavare ge sitt medgivande?

utdragsbestyrkande
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-

Vad är ett åtgärdsprogram?

-

Hur ska ett åtgärdsprogram vara utformat?

Uppdrag till rektor för Gnarps skola för år 2019
Utbildningschefen ger rektor för Gnarp skola följande uppdra
g:
Skapa ett positivt arbetsklimat i arbetslaget.

-

Organisera skolan och fritidshernmet så att eleverna far
tillgång till
legitimerade och behöriga lärare.

-

Tillsammans med all personal arbeta med skolans värd
egrund och attityder.
Arbeta med och förankra regler och rutiner med både person
al, elever och
vårdnadshavare.
-

-

-

Hålla tilldelad budgetram.

Uppföljning av rektors uppdrag
Rappoi-tering en gång per månad till utbildningschef
1 april till utbildningsutskottet redovisa hur rektor kommer
att arbeta med de
uppdrag som getts.
-

-

Senapskornet, Nordanstigs Kristna Center
Förskolan, Senapskornet har genomgått skolverkets utbildn
ing matematiklyftet.
Förskolans personal har också fått utbildning i programmeri
ng. Ledningen för
förskolan har anställt utbildad förskollärare och barnskötare
så kompetensen har
ökat sedan tillsynen.
-

Vid den tillsyn som genomfördes vårterminen 2018 uppm
ärksammades följande
brister på förskolan Senapskornet, Nordanstigs kristna
Center:
Förskolans förhållningssätt till matematik behöver anpass
as till ett mer utvidgat
matematikbegrepp för barn i förskolan och vila på en veten
skapligt grund.
Arbetet med teknik behöver utvecklas så barnen utvecklar
sin förmåga att urskilja
teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar.
-

-

Justerandes sign
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Senapskornet, Nordanstigs Kristna Center:
Vid den tillsyn som genomfördes vårterminen 2018 uppm
ärksammades följande
brister på förskolan Senapskornet, Nordanstigs kristna
Center:
Förskolans förhållningssätt till matematik behöver anpa
ssas till ett mer utvidgat
rnatematikbegrepp för barn 1 förskolan och vila på en
vetenskapligt grund.
Arbetet med teknik behöver utvecklas så barnen utve
cklar sin förmåga att urskilja
teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fung
erar.
-

-

Förskolan, Senapskornet har genomgått skolverkets utbil
dning matematiklyftet.
Förskolans personal har också fått utbildning i prog
rammering. Ledningen för
fhrskolan har anställt utbildad förskollärare och barn
skötare så kompetensen har
ökat sedan tillsynen.
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§ 36

Dnr 201 9-000143

Ung i Nordanstig och Ung i Gävleborg
Utbildningsutskottets beslut
Att uppdra åt Kommunstyrelsen att göra en utvärdering av busskorten Ung i
Nordanstig samt Ung i Gävleborg.
Sammanfattning av ärendet
Christina Myhrer, skolskjutshandläggare lämnar historik, regler och kostnader
gällande busskorten Ung Nordanstig och Ung i Gävleborg.
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