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§ 25
Fastsällande av dagordning.
Ledningsutskottet godkänner dagordningen med följande förändringar
och anmälan av extra ärenden:
Extra ärenden
Utskick av årsredovisning inför behandling i kommunstyrelsen.
Revisorernas skrivelse om jäv mellan revisionen och kommunstyrelsen.
Ledningsutskottets beslut
Godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Dnr 23/2015

Förslag till budgetanpassning 2015-2018 för Nordanstigs
kommun.
I fullmäktiges beslut § 113/2014, Budget 2015 med flerårsplan
2016-2018, beslutades att kommunstyrelsen ska påbörja en strukturell
förändring framförallt avseende skola och omsorg för 2015 och
framöver. Kommunstyrelsen ska ha en mer långsiktig planering,
politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser
förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader behövs
till och med 2018 med ca 50 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har lämnat ett uppdrag till ledningsutskottet att så
snart som möjligt lämna förslag på en reviderad budget 2015 med ett
nollresultat.
Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar verksamheternas
kostnader, intäkter och effektiviseringsbehov.
Verksamhetschef Malin Ruthström föredrar förslagets delar som berör
vård, omsorg och äldreomsorg.
Verksamhetschef Eva Fors föredrar förslagets delar som berör
utbildning samt Skolinspektionens beslut efter genomförd
kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning mot nationella mål.
Socialchef David Lindkvist föredrar förslagets delar som berör social
omsorg.
Verksamhetschef Ronny Spångberg föredrar förslagets delar som
berör gymnasie- och vuxenutbildningen.
Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar förslagets delar som berör
ledningsutskottets verksamheter samt övriga åtgärder motsvarande
10 mnkr.
Beslutsunderlag
Kommunchef Fredrik Pahlberg föreslår att fullmäktige beslutar anta ny
reviderad budget för 2015 i enlighet med fullmäktiges beslut
§ 113/2014.
Beslutet innebär att budgetramen minskar från 512 miljoner kronor till
462 miljoner kronor. Åtgärderna ska vara avslutade senast 2018.
Beslutet innebär att verksamheterna vård och omsorg minskar sin
budget med 22 miljoner, utbildning 11 miljoner, social omsorg och
kommunledningskontoret minskar sin budget med sammanlagt
7 miljoner.
Åtgärderna redovisas i under respektive programpunkt i reviderad
budget för 2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Fors. § 26
Ledningsutskottet diskuterar vilket underlag som politiken behöver
utöver det presenterade förslaget, för att gå vidare i beslutsprocessen.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar följande:
Avveckla grundskolan vid Förstuna.
Förskolan vid Fröstuna behålls.
Förslaget att flytta samtliga elever från årskurs 4-6, lämnas tillsvidare
utan ställningstagande, undantaget Hasselas årskurs 4-5 som flyttas till
Bergsjö.
Avveckla Björkbacken.
Fastställa kommunstyrelsens mål för 2014 även för 2015.
Uppdra till kommunchefen att lämna förslag på mål för 2016 som
överensstämmer med åtgärdsprocessen.
Förslagets delar för flerårsplan 2016-2018 behandlas vid
ledningsutskottets sammanträde 26 mars 2015, vidare till fullmäktige
4 maj 2015.
Håkan Larsson (M) yrkar att det i nuläget inte ska regleras att
Björkbacken och Hagängsgården omstruktureras till just
trygghetsbonden samt yrkar att en projektering av Sörgården påbörjas
för utbyggnad av särskilt boende.
Monica Olsson (S) yrkar bifall till förslaget att omstrukturera
Björkbacken och Hagängsgården till trygghetsbonden.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionsordning på sina yrkanden och finner
dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons och Håkan
Larssons yrkanden om trygghetsboenden och finner Monica Olssons
yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande om att
påbörja projektering av Sörgården för utbyggnad av särskilt boende,
och finner det antaget.
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att till ledningsutskottets
sammanträde 26 mars 2015 redovisa följande:
Konsekvenser i kommunens hemtjänst utifrån förslaget att
omstrukturera Björkbacken och Hagängsgården till trygghetsboenden.
Behov av lokaler inom äldreomsorgen utifrån förslaget att
omstrukturera Björkbacken och Hagängsgården till trygghetsboenden.
Redovisning av uppskattat intresse för trygghetsboenden i kommunen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (13)
2015-03-05

Forts. § 26
Behov av lokaler för att kunna flytta samtliga elever från årskurs 4-5 till
Bergsjö.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avveckla grundskolan vid Förstuna från och med augusti 2015.
2. Förskolan vid Fröstuna behålls.
3. Förslaget att flytta samtliga elever från årskurs 4-6, lämnas
tillsvidare utan ställningstagande, undantaget Hasselas årskurs 4-5
som flyttas till Bergsjö från och med augusti 2015.
4. Avveckla Björkbacken under 2015 samt omstrukturera lokalerna till
trygghetsboenden.
5. Fastställa kommunstyrelsens mål för 2014 även för 2015.
6. Uppdra till kommunchefen att lämna förslag på mål för 2016 som
överensstämmer med åtgärdsprocessen.
7. Påbörja projektering av Sörgården för utbyggnad av särskilt
boende.
8. I övrigt godkänna förslag till reviderad budget för 2015,
programpunkterna 2-37.
9. Förslagets delar för flerårsplan 2016-2018 behandlas vid
ledningsutskottets sammanträde 26 mars 2015, för vidare
behandling i fullmäktige 4 maj 2015.
Reservation
Håkan Larsson (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande om
formuleringen trygghetsboenden.
Oenighet vid justeringen
Ledningsutskottets förslag, punkt 1-2, ska enligt undertecknads mening
ha följande lydelse:
Förslaget att avveckla Fröstuna grundskola och förskola överlämnas till
kommunstyrelsen att ta ställning till.
Ulf Lövgren (S)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr 365/2013

Motion om vindkraft i Nordanstig.
Stig Eng (C) har lämnat en motion där han föreslår att kommunen
genomför en undersökning om hur kommunens invånare upplever våra
vindkraftverk t.ex. genom utskick eller via kommunens hemsida.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beviljar motionen genom att
förslagsvis genomföra en undersökning via ett frågeformulär på
kommunens hemsida. Därmed kan motionen anses besvarad (Fredrik
Pahlbergs tjänsteutlåtande 2015-02-10).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja motionen genom att förslagsvis genomföra en undersökning
via ett frågeformulär på kommunens hemsida.
2. Motionen är därmed besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr 76/2014

Motion om skylt- och informationspott.
Katarina Bylin (S) och Anders Engström (S) har lämnat en motion med
förslaget att kommunen inrättar en Skylt- och informationspott. För
genomförandet föreslår de två alternativ.
Det första förslaget är att kommunen gör en pott med pengar där
vägföreningar kan ansöka om skyltbidrag.
Det andra förslaget är att kommunen gör ett 3-årsprojekt för olika
prioriteringsområden, för att föreningarna ska slippa tävla om
bidragspengarna.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen genom
att kommunstyrelsen får uppdraget att förslagsvis avsätta en del av
kommunstyrelsens förfogandemedel till en skyltpott under 2015 där
vägföreningar m.fl. kan ansöka om skyltbidrag. Därmed kan motionen
anses besvarad (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2015-02-10).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja motionen genom att kommunstyrelsen får uppdraget att
förslagsvis avsätta en del av kommunstyrelsens förfogandemedel
till en skyltpott under 2015 där vägföreningar m.fl. kan ansöka om
skyltbidrag.
2. Motionen är därmed besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr 234/2014

Motion om självstyrande grupper.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige
beslutar införa möjlighet för personal att, inom sin budgetram, själva
utforma ledningsfunktion och organisation av arbetet med självstyrande
grupper samt att kommunstyrelsen får i uppdrag att utvärdera metoden
och återrapportera till fullmäktige.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att motionen avslås.
Förvaltningen anser att verksamheterna idag arbetar utifrån motionens
intentioner. Om någon verksamhet skulle vilja gå ett steg längre i ett
självstyre bör varje sådan förfrågan behandlas separat. Därmed kan
motionen anses besvarad (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2015-02-10).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen. Verksamheterna idag arbetar utifrån motionens
intentioner. Om någon verksamhet skulle vilja gå ett steg längre i
ett självstyre bör varje sådan förfrågan behandlas separat.
2. Därmed kan motionen anses besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Bokslut 2014 för ledningsutskottets verksamheter.
Ekonomikontoret har sammanställt bokslut 2014 för ledningsutskottets
verksamheter.
Verksamheten visar ett positivt resultat med1,6 mnkr.
Ekonom Marianne Unborg föredrar ärendet.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna bokslut 2014 för ledningsutskottets verksamheter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr 23/2015

Fördelning av Projekt- och Visionsbidrag 2015.
I den antagna budgeten för 2015 finns 2 500 tkr avsatt för det som
innan bidragsöversynen hette kommunstyrelsens utvecklingsmedel och
som numera går under samlingsnamnet Projekt- och Visionsbidrag.
2014 inkom 47 ansökningar med en totalsumma på 3 847 255 kronor.
Av dessa fick 26 ansökningar dela på de 1 000 tkr som var
budgeterade.
Med anledning av de pågående budgetanpassningarna föreslås att
1 500 mnkr fördelas under 2015.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela 2015 års Projekt- och Visionsbidrag enligt följande:
Ungdomsinitiativ

150 000 kr

Ledarutbildning

100 000 kr

KS spontankassa

250 000 kr

Projekt- och visionsbidrag

960 000 kr

Bygglovsavgift, årlig
TOTALT

Justerandes signatur

40 000 kr
1 500 000 kr

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr 24/2015

Investeringsbudget 2015 för personalbyggnad vid Homons ÅVC.
Kommunstyrelsen har fullmäktiges uppdrag att fördela 2015 års
investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, tidsplan
och investeringskalkyl. Investeringsbudgeten för 2015 är 20 mnkr.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-12, § 39 beslutades att
uppdra till förvaltningen att vidare bereda investeringarna för
Personalbyggnad Homons ÅVC.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll § 39/2015-02-12.
2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beviljar 1 616 tkr för
investeringen, vilket föreslås omfördelas från KS ospecificerade,
konto 14110 (Anders Tellins tjänsteutlåtande 2015-03-05.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till verksamheten att projektera en personalbyggnad, ca 100 m2
vid Homons återvinningscentral.
Fördela 1 616 tkr ur 2015 års investeringsbudget, konto 14110 för
ändamålet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 33

Dnr 53/2015

Prioriterade folkhälsomål i folkhälsoplanen 2015-2018 för
Nordanstigs kommun.
Nordanstigs kommun skall det utifrån de nationella folkhälsomålen
upprättas en folkhälsoplan för Nordanstigs kommun. Ett förslag på
prioriterade folkhälsomål för perioden 2015-2018 har arbetats fram av
BRÅ- och folkhälsorådet.
Under perioden 2011-2014 var de prioriterade folkhälsomålen för
Nordanstigs kommun 3. Barn och ungas uppväxtvillkor, 9 Fysisk
aktivitet, 10. Matvanor och livsmedel, 11. Tobak, alkohol, narkotika,
dopning och spel.
De målområdena som härmed föreslås till folkhälsoplan 2015-2018 för
Nordanstigs kommun ligger i de Gemensamma utgångspunkterna för
folkhälsa och folkhälsoprogrammet som grund samt de undersökningar
kommunen deltagit i, som Hälsa på lika villkor, CAN undersökningen
och trygghetsmätningen.
Ett folkhälsoprogram gällande Jämställd och jämlik hälsa för ett hållbart
Gävleborg 2015-2020 kom på remiss från Region Gävleborg 2014 som
antogs av Kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun2015-01-08 §7. I
folkhälsprogrammet är det övergripande målet för
Folkhälsoprogrammet God och jämlik hälsa för ett hållbart Gävleborg
är de prioriterade målområden:


Delaktighet och inflytande



Ekonomiska och sociala förutsättningar



Barn och ungas uppväxtvillkor

Syfte med de prioriterade folkhälsomålen är att de ska ligga som grund
till folkhälsoplanen i det förebyggande brotts- och folkhälsoarbetet för
Nordanstigs kommun. Folkhälsoplanen ingår i samverkansavtalet
mellan kommunen och samhällsmedicin som ska vara inskickad före
sista mars 2015 för fortsatt stöd.
Ledningsutskottets beslut
Anta följande prioriterade folkhälsomål i Nordanstigs kommun för
2015-2018:

Justerandes signatur



Delaktighet och inflytande i samhället



Ekonomiska och sociala förutsättningar



Barn och ungas uppväxtvillkor



Tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel

Utdragsbestyrkande
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§ 34

Dnr 30/2015

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.
Extra ärenden
Årsredovisning 2014
Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar om att
Årsredovisning 2014 för Nordanstigs kommun kommer att bli klar för
utskick två dagar före kommunstyrelsens sammanträde.
Revisorernas skrivelse om jäv.
Sven-Olov Nordh (SD) frågar hur långt ärendet kommit i beredningen
av revisionens skrivelse om jäv mellan revisionen och
kommunstyrelsen.
Stig Eng (C) och kommunchef Fredrik Pahlberg svarar på frågan.
Informationer
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om det pågående arbetet
med förhandlingar mellan Nordanstigs kommun och Trafikverket för att
i samband med ombyggnationen av E4 mellan Harmånger och Gnarp,
bygga E4:an som fyrfältsväg i stället för trefältsväg som Trafikverket
har föreslagit. Dialog om medfinansiering pågår med fler kommuner i
Sundsvallsregionen.
Ulf Lövgren (S) frågar hur långt uppdraget att riva C-huset i
Hagängsgården har kommit.
Kommunchef Fredrik Pahlberg svarar på frågan.
Ledningsutskottets beslut
Godkänna informationen.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Årsredovisning 2014
Godkänna att årsredovisning 2014 skickas till ut två dagar före
kommunstyrelsens sammanträde 9 april 2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

