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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Per-Ola Wadin (FP).

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

ÄRENDE 3
Verksamhetschefen informerar.
Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin informerar om aktuella
ärenden.

ÄRENDE 4
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret lämnar en ekonomisk rapport för ledningsutskottets
verksamheter per oktober 2014.

ÄRENDE 5
Redovisning av uppdrag: Ekonomisk analys.
Johan Skeri, PwC, redovisar en ekonomisk analys för Nordanstigs
kommun.

ÄRENDE 6
Begäran om kommunal borgen för rörelsekapital till
Hälsingeutbildningar.
Hälsingeutbildningar ekonomisk förening (Hutb) bedriver gemensamma
projekt med vuxenutbildningsenheterna i varje kommun i Hälsingland,
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FORTS. ÄRENDE 6
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.
Frågan har diskuterats mellan ekonomicheferna i Hälsingland och
förslaget är att Hutb beviljas ett nytt borgensåtagande för efterfrågad
kredit.
Beslut om borgen har tidsbegränsats och avser perioden fram till 31
december 2014. Kostnaderna för krediten bör belasta respektive
kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets
fördelningsmall, eftersom räntekostnaderna inte får ingå i
bidragsansökan till EU.
Hudiksvalls kommun står som huvudborgenär mot föreningen.
Hälsingeutbildningar ekonomisk förening har kommit in med en önskan
om en förlängning av borgen för en kontokredit på 3 mnkr även under
2015. Hudiksvalls kommun har för avsikt att bevilja ett nytt
tidsbegränsat åtagande under förutsättning att det godkänns av
fullmäktige. Borgensåtagandet har fördelats mellan kommunerna
utifrån den nyckel som Hälsingerådet tillämpar där Nordanstigs andel
är 8 %.
Beslutsunderlag
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 borgensåtagande mot föreningen sträcker sig till den
31 december 2015.
Föreningens räntekostnader, vid utnyttjande av krediten, skall belasta
respektive kommuns vuxenutbildningsenhet utifrån Hälsingerådets
fördelningsmall.
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ÄRENDE 7
Nytt samverkansavtal Överförmyndarnämnden Mitt.
Överförmyndarverksamheterna i Sundsvalls, Timrå, Ånge och
Nordanstigs kommuner samverkar sedan 2011 i en gemensam nämnd,
Överförmyndarnämnden Mitt. En översyn har genomförts av
samverkansavtalet som finns mellan medlemskommunerna.
Överförmyndarnämnden Mitt föreslår vissa ändringar i avtalet bl.a. att
kostnader för ensamkommande barn ska ingå i avtalet.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Teckna nytt samverkansavtal för Överförmyndarnämnden Mitt i
enlighet med förslag 2014-10-22 att gälla från och med 2015-01-01.
Nuvarande avtal sägs upp 2014-12-31.
Beslutet gäller under förutsättning att Sundsvalls, Timrå och Ånge
kommuner fattar motsvarande beslut.

ÄRENDE 8
Omfördelning av medel till investeringsbudget 2014.
I 2014 års investeringsbudget finns 300 tkr avsatt för elevdatorer,
200 tkr för digitalisering av skolmiljön och 600 tkr för datorer nya
plattformen.
Tolkningar har gjorts av utbildningsverksamheten att de har ensam
tillgång till dessa investeringar medan IT-strategins tolkning var att de
600 tkr för datorer nya plattformen var till för kommunens alla
verksamheter.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Omfördela 300 tkr från reinvesteringar, kontor 14107 till IT och
kommunikation.

ÄRENDE 9
Information om VA-verksamhetsområde Sörfjärden.
Handläggare Thord Wannberg informerar om det pågående uppdraget
med att införa ett VA-verksamhetsområde i Sörfjärden.
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ÄRENDE 10
Redovisning av Trygghetsvandringar hösten 2014.
BRÅ- och Folkhälsorådet har under hösten 2014 anordnat
trygghetsvandringar i Bergsjö, Ilsbo, Strömsbruk och Stocka.
Syftet är att vandra runt i kommunens närområden tillsammans med
allmänheten för att se över brister och detaljer för ökad trygghet och
trivsel för kommuninvånarna.
Förslag till beslut
Ledningsutskottet beslutar
Godkänna informationen och överlämna den till
samhällsbyggnadsenheten för beaktande inför kommande planering.
Under 2015 ersätts trygghetsvandringarna med Fixa min gata, en länk
på kommunens hemsida där allmänheten kan skriva in förslag till
årgärder.
Alla inkomna meddelanden på Fixa min gata, sammanställs halvårsvis
och redovisas till ledningsutskottet.

ÄRENDE 11
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa, Gnarps
Hembygds- och fornminnesförening.
Gnarps Hembygds- och fornminnesförening genomförde under 2012
projektet Sörfjärdens historia och kulturminnen, som resulterade i
broschyren Sörfjärden – kulturhistoria i glömska och förfall. Då man
hoppas på ett fortsatt ökat intresse för Sörfjärdens kulturhistoria och
den nyanlagda kulturstigen, önskar föreningen nu bidrag med att trycka
upp nya broschyrer. Vissa textändringar baserade på ny kunskap och
fakta kommer också att göras.
Gnarps Hembygds- och fornminnesförening ansöker nu om ett bidrag
för att göra nytryck av broschyren på 5 000 kronor.
Förslag till beslut
Ledningsutskottet beslutar
Bevilja Gnarps Hembygds- och fornminnesförening medel
ur kommunstyrelsens Spontankassa för 2014 med
5 000 kronor.
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ÄRENDE 12
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa, Allas
Gnarp.
Allas Gnarp är en ideell förening som verkar för Gnarps och
Nordanstigs kommuns intressen och som bl.a. vill förbättra klimatetet
för kommunens medborgare.
Till varje jul bidrar föreningen till ökad trivsel i Gnarps Centrum genom
att ställa upp en julgran vid blomsteraffären. Den gamla belysningen
har nu fått ge vika för tidens tand och behöver bytas ut.
Allas Gnarp ansöker nu om ett bidrag att köpa in ny julgransbelysning
för en kostnad på 5 000 kronor.
Förslag till beslut
Ledningsutskottet beslutar
Bevilja Allas Gnarp medel ur kommunstyrelsens Spontankassa för
2014 med 5 000 kronor.

ÄRENDE 13
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa, Hassela
Powerlifting.
Hassela Powerlifting arrangerade 20-21 september 2014
distriktsmästerskap i bänkpress för juniorer, seniorer och veteraner.
Deltagarna kom från Medelpad, Ångermanland samt från den egna
klubben och tävlingarna hölls i Arthur Engbergsskolans gymnastiksal.
Hassela Powerlifting ansöker nu om att erhålla 3 480 kronor från
kommunstyrelsens spontankassa som ersättning för omkostnader som
lokalhyra, transporter, priser och hyra av utrustning i samband med
arrangemanget.
Förslag till beslut
Ledningsutskottet beslutar
Bevilja Hassela Powerlifting medel ur kommunstyrelsens
Spontankassa för 2014 med 3 480 kronor.
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ÄRENDE 14
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa,
Naturskyddsföreningen Nordanstig och Sörfjärdens
Fiskehamnförening.
Naturskyddsföreningen och Sörfjärdens Fiskehamnsförening har
kommit in med varsin ansökan ur kommunstyrelsens spontankassa i
månadsskiftet oktober/november 2014:
Naturskyddsföreningen för nytryck av broschyr 38 000 kronor.
Sörfjärdens Fiskehamnsförening för muddring 30 000 kronor.
Eftersom resterande medel i spontankassan i dagsläget inte räcker för
att bevilja någon av dessa ansökningar, hänvisar vi båda föreningarna
att istället återkomma med nya ansökningar från bidragsformen
Projektbidrag nästa år.
Förslag till beslut
Ledningsutskottet beslutar
Avslå Naturskyddsföreningens och Sörfjärdens Fiskehamnsförenings
ansökan av medel ur kommunstyrelsens spontankassa 2014 och
hänvisa dem att ansöka om Projektbidrag 2015 med sista
ansökningsdag 15 april 2015.

ÄRENDE 15
Kultur- och föreningsledarstipendiater 2014.
Ledningsutskottet har att utse kultur- och föreningsledarstipendiater för
2014.

ÄRENDE 16
Motion om återställande skattesatsen.
Tor Tolander (M) och Per-Ola Wadin (FP) har lämnat en motion där de
föreslår att kommunalskatten sänks med 25 öre och därmed återställs
till nivån före omorganisationen.
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ÄRENDE 17
Remiss: Förslag om författningar om pyroteknik och ammunition.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har utarbetat förslag på
två författningar om pyroteknik och ammunition och lämnat ut förslaget
på remiss.
Synpunkterna ska lämnas senast 31 januari 2015.
Förslag till beslut
Avstå från att yttra oss över remissen.

ÄRENDE 18
VA-plan för Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-12-09, § 236 att uppdra till
verksamheten att lämna förslag till program för arbetet med att utarbeta
en VA-plan för Nordanstigs kommun.
VA-planen för Nordanstigs kommun har utarbetats för att utgöra ett
strategidokument som ska komplettera översiktsplanen. I och med att
VA-planen blir antagen av kommunfullmäktige blir planen styrande för
inriktningen på det långsiktiga VA-arbetet i kommunen.
Arbetet med VA-planen har bedrivits av en arbetsgrupp med
representanter för Nordanstigs Samhällsbyggnadskontor, Norrhälsinge
Miljökontor och representanter för MittSverige Vatten. Arbetet har
drivits av MittSverige Vatten för Kommunens räkning. En styrgrupp har
kontinuerligt följt arbetet. Konsulter från WSP Samhällsbyggnad har
varit processledare för arbetet samt hållit samman dokumentationen.
VA-planen har varit ute på internremiss.
För att i ett tidigt skede få synpunkter på VA-planen har den skickats till
Länsstyrelsen Gävleborg, Miljökontoret och räddningstjänsten,
Kommunledningskontoret (Nordanstig), MittSverige Vatten AB och
Nordanstigs Bostäder.
Synpunkterna har inarbetats i den nu aktuella VA-planen.
Förslag till beslut
1. Godkänna VA-planen för antagande.
2. Uppdra till samhällsbyggnadskontoret att tillsätta en arbetsgrupp
som förvaltar VA-översikten och ansvarar för löpande uppdatering
av VA-planen.
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ÄRENDE 19
Detaljplan för Morängsviken, Stocka 3:21.
Plan och byggenheten har på uppdrag av kommunstyrelsen tagit fram
planhandlingar för LIS-området i Morängsviken. Planerna omfattar hela
fastigheten Stocka 3:21.
Planens huvudsyfte är att skapa möjligheter för bostadsbyggande samt
fler bryggor och sjöbodar i ett attraktivt och efterfrågat läge vid
Morängsviken.
Det har upprättats en behovsbedömning för
miljökonsekvensbedömning. Den har varit uppe till bedömning hos
länsstyrelsen och de har konstaterat att en miljökonsekvensbedömning
inte behöver genomföras.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna granskningsutlåtandet.
Anta detaljplan för Morängsviken, Stocka 3:21.
Utvidga VA-verksamhetsområdet för Stocka så att det omfattar
planområdet för Morängsviken.
Uppdra till MittSverige Vatten AB att förbereda för VA-utbyggnad i det
nya planområdet.

ÄRENDE 20
Detaljplan för Trolska skogen, Å 1:16 och Älvsta 8:9 i Jättendal.
En detaljplan för Trolska skogen Å 1:16 och Älvsta 8:9 har tagits fram.
Dess syfte är att utöka verksamheten i Trolska skogen med nya
byggnationer och parkeringsplatser. En VA-utredning har också gjorts
för att undersöka framtida möjligheter för anslutning till det kommunala
Va-nätet
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Anta detaljplanen för Trolska skogen, Å 1:16 och Älvsta 8:9.
Kompletterande handlingar skickas ut före sammanträdet.
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ÄRENDE 21
Delgivningar.
Följande delgivning redovisas:
Utredning av det systematiska kvalitetsledningssystemet vid
Norrhälsinge miljökontor.
Förslag till beslut
Ledningsutskottet beslutar
Lägga delgivningen till handlingarna.

ÄRENDE 22
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.

