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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Håkan Larsson (M).

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

ÄRENDE 3
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport för ledningsutskottets
verksamheter per februari 2015.

ÄRENDE 4
Redovisning av genomförda internkontroller 2014.
Kommunstyrelsens antog i § 107/2014-04-10 en internkontrollplan för
2014.
Verksamheten har sammanställt resultatet av genomförda kontroller
under året.

ÄRENDE 5
Förslag till internkontrollplan för 2015.
Enligt antaget Reglementet för internkontroll ska kommunstyrelsen
varje år fastställa en plan för de interna kontrollerna som ska
genomföras under året.
Verksamheten har lämnat ett förslag till internkontrollplan för 2015.
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ÄRENDE 6
Information om Va-verksamhetsområde Sörfjärden.
Handläggare Thord Wannberg informerar om det pågående uppdraget
att införa ett VA-verksamhetsområde i Sörfjärden.

ÄRENDE 7
HR-samverkan i Hälsingland.
Kommunerna Bollnäs, Söderhamn, Ovanåker, Ljusdal och Nordanstig
gav i december 2013 direktiv för projektet Gemensam HR (PA)-funktion
i Hälsingland”. Direktivet säger bland annat att projektet ska ta fram
underlag som gör det möjligt att fatta beslut att inrätta gemensam HR
(PA)-funktion, inklusive lönefunktion, för de deltagande kommunerna.
Uppdragets avgränsning är att var och en av kommunerna även
fortsättningsvis är arbetsgivarpart, vilket innebär ansvar för den egna
kommunens övergripande frågor som t.ex. policyfrågor, tecknande av
kollektivavtal, lönepolitik och arbetsmiljö. Den gemensamma
organisationen ska ge kommunerna stöd och sakkunskap inom HR området.
Förslag till beslut
Avstå från att delta i bildande av en gemensam organisation för HRområdet i Hälsingland.

ÄRENDE 8
Redovisning från fullmäktigeberedningen för vision och
utveckling.
Fullmäktige beslutade i § 10/2014-02-24 att tillsätta en tillfällig
fullmäktigeberedning med uppdraget att inför revideringen av nu
gällande översiktsplan, arbeta fram idéer och visionstankar om
utvecklingsstrategier inom Nordanstigs kommun i olika infrastrukturella
frågor.
Beredningen har redovisat sitt arbete i fullmäktige som godkände
redovisningen och överlämnade ärendet till kommunstyrelsen för
beredning.
Beredningen besöker ledningsutskottet för att redovisa sitt arbete.
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ÄRENDE 9
Årsredovisning 2014 för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2014.
Bolagets visar ett positivt resultat med 3 359 995 kronor.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Ändamålet för bolagets verksamhet är att inom ramen för den
kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen.

ÄRENDE 10
Årsredovisning 2014 för Nordanstigs Fastighets AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2014.
Bolagets visar ett positivt negativt resultat med 62 683 kronor.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta och
uthyra industrifastigheter och lokaler, äga aktier samt att skapa
möjligheter för att bibehålla och utveckla näringslivet inom Nordanstigs
kommun samt att genom bevakning, marknadsföring och service verka
för näringslivets främjande.

ÄRENDE 11
Årsredovisning 2014 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2014.
Bolagets visar ett positivt resultat med 5 kronor.
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FORTS. ÄRENDE 11
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder
tillhandahålla miljövänliga och driftsäkra varor och tjänster till
konkurrenskraftiga priser.

ÄRENDE 12
Årsredovisning 2014 för Fiberstaden AB.
Styrelsen för Fiberstaden AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2014.
Bolagets visar ett positivt resultat med 629 271 kronor.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Bolagets ändamål är att med iakttagande av den kommunala
likställighets- och självkostnadsprincipen främja Hudiksvalls och
Nordanstigs kommuns förutsättningar för tillväxt genom att vara ett
samordnande organ för etablering, drift och utveckling av infrastruktur,
IT-stöd och kommunikation, IP-telefoni och IP-TV.

ÄRENDE 13
Investeringsbudget 2015: Bredband.
Kommunstyrelsen har 2014-09-11 beslutat att Nordanstigs kommuns
viljeinriktning är att under perioden 2014-09-01 till 2020-09-01
medfinansiera egna bredbandsinvesteringar under perioden, dock
högst 23 900 tkr.
Fortsättning av fiberutbyggnaden står i enlighet med fullmäktiges
uppsatta mål och den beslutade bredbandsstrategin.
Fiberstaden föreslår i samverkan med bredbandsgruppen utbyggnad i
Ilsbo genom samarbete med Ilsbo byafiberförening. Bergsjö tätort samt
förtätningar i kommunen.
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FORTS. ÄRENDE 13
Fördelning kostnader
Ilsbo
Förtätningar
Bergsjö

1 750 tkr
1 000 tkr
1 250 tkr

Ovanstående åtgärder bör ge 250-300 nya kunder.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att 4 000 tkr för investering i bredband
omfördelas från KS ospecificerade investeringsmedel, konto 14110.

ÄRENDE 14
Anslutningsavgifter i Nordanstigs stadsnät.
Fiberstaden AB driver på uppdrag av Nordanstigs kommun stadsnätet i
Nordanstig. Nordanstigs kommun äger infrastrukturen som Fiberstaden
hyr, ansvarar för drift och som KO förser med tjänster.
Nätet består av ett fiberbaserat ortssammanbindande nät som når alla
tätorter och de flesta småorter, accessnät finns i flera av tätorterna och
småorterna.
Sedan många år finns också ADSL att erbjuda i många av
telestationerna i kommunen.
På samma sätt driver Fiberstaden AB motsvarande stadsnät i
Hudiksvall.
I huvudsak drivs näten under samma förutsättningar, dock med en
avgörande skillnad. I Hudiksvall går anslutningsavgifterna för nya
anslutningar till Fiberstaden AB. I Nordanstig går anslutningsavgifterna
till Nordanstigs kommun.
Detta visar sig också i det ekonomiska resultatet för stadsnätet i
Nordanstig som under de senaste åren uppvisat allt sämre resultat
med en förlust på drygt 120 tkr för 2014.
För att ha samma hantering i båda ägarkommunerna förslås att
hanteringen av anslutningsavgifterna i Nordanstigs stadsnät överförs till
Fiberstaden AB vilket därmed också förbättrar verksamhetens
möjligheter till en sund ekonomisk utveckling och en motivation att
engagera sig i försäljningen av anslutningar.
Fiberstaden AB föreslår att beslutet gäller interimistiskt tills nytt
uppdaterat ”Avtal om upplåtelse av fiberoptiskt kommunikationsnät”
tecknats vilket avses hanteras under våren 2015.
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ÄRENDE 15
Miljöbokslut 2014 för Nordanstigs kommun.
Samhällsbyggnad har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att varje år
sammanställa ett miljöbokslut. Det är en uppföljning av kommunens
miljöarbete med målet ett hållbart samhälle.
I miljöbokslutet exemplifieras ett antal åtgärder som kommunen har
vidtagit inom tre övergripande områden:




Klimat, luft och hälsa
Vatten
God bebyggd miljö

Av miljöbokslutet framgår att Nordanstigs kommun inte har arbetat
strategiskt med miljöfrågor men vidtagit en mängd miljörelaterade
åtgärder inom ramen för det ordinarie arbetet. Miljöarbetet har haft sin
utgångspunkt i de nationella, regionala och kommunala miljömålen.
Nordanstigs kommun har framför allt arbetat med energi- och
vattenfrågor medan övriga områden kräver utökade insatser. Många
projekt inom miljöområdet har påbörjats år 2014 och kommer att
avslutas de närmaste åren däribland miljömålsöverenskommelsen med
Länsstyrelsen samt implementeringen av den nya avfallsplanen.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna
Miljöbokslut 2014, Nordanstigs kommun, 2015-03-12. Se bilaga.

ÄRENDE 16
Strategi för energieffektivisering.
Energieffektiviseringsstödet innebär ett ekonomiskt stöd till
kommunerna. Pengarna får användas till strategiskt arbete med
energieffektivisering i den egna organisationen.
Programperioden är nu avslutad och kommuner och landsting ska
slutrapportera till Statens Energimyndighet senast den 31 mars. Inget
nytt stöd finns att söka för 2015, men kommunens arbete behöver
fortsätta ändå.
En förutsättning för att Energimyndigheten ska godkänna ekonomiskt
stöd för år 2014 är att Nordanstigs kommun uppdaterar befintlig
strategi för energieffektivisering och redovisar i samband med
slutrapportering.
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FORTS. ÄRENDE 16
Uppdateringar
Energimyndigheten kräver en uppdatering av ”Nulägesanalysen” och
att en mer omfattande ”Handlingsplan” för området transporter.
I denna uppdaterade strategi har en s k SWOT-analys inarbetats,
vilken redogör för styrkor, svagheter, möjligheter och hot. En mer
omfattande handlingsplan har utarbetats för transporter. Därutöver har
en del smärre justeringar gjorts.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna
Strategi för energieffektivisering, Nordanstigs kommun, 2015-03-XX.
Se bilaga.

ÄRENDE 17
Ansökan om bidrag för nytt golv Bergsjöparken.
Bergsjö parkförening har inkommit till kommunen med behov av
finansiering av nytt golv i köket, enligt offert från Nordanstigs
Bostäder AB på 29 400 kr exklusive moms. Upplåtelse- och driftavtalet
med Bergsjö parkförening reglerar bl a hur kostnader för reparationer
och underhåll skall finansieras. Se text ur avtalet nedan:
”Föreningen ombesörjer och bekostar även löpande underhåll och
reparationer på anläggningar och byggnader.
Det åligger på Föreningen att ha god framförhållning avseende behov
av underhåll och reparationer. Om uppskattade kostnader för
erforderliga och nödvändiga underhålls- och reparationsåtgärder
överstiger Föreningens tillgångar åligger det Föreningen att göra
anmälan därom till Kommunen. I dessa fall skall avkastning från
Schönströmska minnesfonden användas, förutsatt att ekonomiska
medel finns.”
I skrivande stund finns inte tillräckliga likvida medel varken hos
föreningen eller i fonden. Kommunen behöver därför besluta om man
ska bidra med ekonomiska medel och hur det i så fall ska finansieras.
Förslag till åtgärder
Ett alternativ är att finansiera kostnaden inom ramen för kommunens
förfogandemedel.
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FORTS. ÄRENDE 17
Förslag till beslut
Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar bidra med
30 tkr till Bergsjö parkförening för utbyte av golv i Bergsjöparken.
Åtgärden föreslås finansieras via kommunens förfogandemedel.

ÄRENDE 18
Remiss: Antagande av ny upphandlingspolicy.
Inköp Gävleborg har inkommit med en remiss om en ny
upphandlingspolicy.

ÄRENDE 19
Information om Samkraft AB.
Stig Eng (C) informerar om verksamheten i Samkraft AB.

ÄRENDE 20
Ansökan om bidrag ur Spontankassan från
Naturskyddsföreningen Nordanstig.
Naturskyddsföreningen Nordanstig tryckte upp den senaste versionen
av broschyren ”Sevärdheter i Nordanstigs natur” 2011 och behöver nu
göra mindre förändringar i innehållet och ett nytryck på 5 000 exemplar.
Broschyren är populär och delas ut till naturintresserade dels av
föreningen själv men även av exempelvis Tursitbyrån. Eftersom
broschyren bör vara tryckt och klar innan sommaren, anser föreningen
att de inte är ett alternativ att söka och invänta beslut om erhålla ett
eventuellt projektbidrag (ansökan senast 15 april och beslut ca en
månad senare). Föreningen ansökte om medel för samma ändamål ur
kommunstyrelsens spontankassa i december 2014. De fick då avslag,
med anledning av att det inte fanns tillräckligt med pengar kvar.
Naturskyddsföreningen Nordanstig ansöker nu om ett bidrag för att
göra nytryck av broschyren på 38 000 kronor.
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FORTS. ÄRENDE 20
Verksamheten har granskat ansökan och finner att den uppfyller de
kriterier som krävs för att godkännas enligt bidragsbestämmelserna
Då det rör sig om ett så pass stort belopp och vi befinner oss i början
av året, överlämnas ansökan till ledningsutskottet att fatta beslut om
bifall eller avslag på denna ansökan. Totalt har vi 250 000 kronor
budgeterat för kommunstyrelsens spontankassa 2015.

ÄRENDE 21
Ansökan om bidrag ur Spontankassan från Ilsbo sportklubb.
Den nya delen i Ilsbo Sportklubbs klubbstuga har ett läckande tak som
är i akut behov att bytas ut. I dagsläget är hinkar utplacerade för att
förhindra att även golvet förstörs.
För att täcka kostnader för en inhyrd snickare samt inköp av material,
ansöker nu Ilsbo Sportklubb bidrag ur kommunstyrelsens
spontankassa för 2015 med 64 508 kr.
Då det handlar om ett belopp i den här storleken, har vi i första hand
hänvisat till att istället ansöka om projektbidrag. Men eftersom läget är
akut och beslut om ett eventuellt erhållet projektbidrag kommer först i
mitten av maj 2015, var detta inget alternativ.
Verksamheten har granskat ansökan och finner att den uppfyller de
kriterier som krävs för att godkännas enligt bidragsbestämmelserna
Då det rör sig om ett så pass stort belopp och vi befinner oss i början
av året, överlämnas ärendet till ledningsutskottet att fatta beslut om
bifall eller avslag på denna ansökan. Totalt har vi 250 000 kronor
budgeterat för kommunstyrelsens spontankassa 2015.

ÄRENDE 22
Sponsorskylt vid Hagmyrens travbana.
Nordanstigs kommun har i många år haft en skylt uppsatt vid
Hagmyrens travbana. En förfrågan ha kommit in om Nordanstig ska
fortsätta köpa denna skyltplats.
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ÄRENDE 23
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. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 24
Remiss: Krav på privata aktörer i välfärden.
Finansdepartementet har skickat ut slutbetänkandet av
ägarprövningsutredningen Krav på privata aktörer i välfärden på
remiss.
Nordanstigs kommun har möjliget att lämna svar på remissen senast
2 juni 2015.
Förslag till beslut
Avstå från att lämna svar på remissen.

ÄRENDE 25
Ny E4, fyrfältsväg.
Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 26
Ungdomskort på buss.
Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.
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ÄRENDE 27
Ringlinje.
Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 28
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.

