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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sven-Olof Nordh (SD).

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

ÄRENDE 3
Förslag till budgetanpassning för Nordanstigs kommun
2015-2018.
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 beslutade vid sitt sammanträde 2015-03-19 bl.a. om
följande åtgärder i ärendet:
1. Återremittera åtgärdsförslaget för utbildningsutskottets
verksamheter för konsekvensanalyser av förslagen samt
bearbetning av övriga förslag som inkommit; tex sammanslagning
av Hassela skola och förskola, kan eleverna vid Bergsjö årskurs
4-5-6 fördelas på andra skolor samt inkomna förslag från
medborgarna.
2. Uppdra till förvaltningen att utreda en utbyggnad av Sörgården med
50 platser inklusive demensboende.
3. Utreda om Bergesta och Hagängsgården kan omvandlas från
särskilda boenden till andra lämpliga boendeformer.
4. Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att i samband med
budgetprocessen för 2016 lämna förslag till mål för
kommunstyrelsens verksamheter 2016. Dessa mål ska
överensstämma med åtgärdsprocessen.
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FORTS. ÄRENDE 3
Avsikten är att utredningarna och konsekvensanalyserna ska
presenteras för ledningsutskottet 6 maj så att ledningsutskottet kan
lägga förslag till beslut till kommunstyrelsen 21 maj och vidare till
fullmäktige för beslut 8 juni 2015.
Handläggare Tommy Staaf föredrar den pågående utredningen om
Sörgården och beräkningsgrunden för de olika alternativen.
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till omsorgsutskottet att till nästa ledningsutskott bereda
behovet av platser inom särskilt boende i kommunen och andra
boendeformer samt lämna en definition av trygghetsboende.

ÄRENDE 4
Budget 2016-2019 för Nordanstigs kommun.
Ledningsutskottet fortsätter arbetet med budget 2016-2019 för
Nordanstigs kommun.
Vid ledningsutskottets förra sammanträde beslutades följande:
Ledningsutskottets beslut
1. Som beräkningsgrund i budgetarbetet anta följande
befolkningsutveckling per 1 november:
2015

9 432 personer

2016

9 398 personer

2017

9 364 personer

2018

9 332 personer

2. Anta anvisningar för mål och budget 2016-2019, daterat
2015-04-23, med en internränta på 2,4 %.
3. De revideringar som fullmäktige beslutat om i 2015 års budget ska
även inräknas i budget 2016-2019.
4. Investeringsbudget ska beräknas enligt följande:
2016

15 mnkr

2017

15 mnkr

2018

15 mnkr

2019

15 mnkr
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FORTS. ÄRENDE 4
5. Budgeten ska beräknas utifrån en sänkning av skattesatsen för
2016 med 10 öre och en sänkning med ytterligare 5 öre för 2017.
6. Projekt- och Visionsbidrag ska årligen budgeteras med 2 500 tkr
och kommunstyrelsens förfogandemedel med 1 000 tkr.
7. Som beredningsgrupp för fullmäktiges mål och Politiska inriktningar
och ambitioner utse presidierna i kommunstyrelsen och dess
utskott.
8. Planera för en ekonomidag med kommunstyrelsen.
9. Anta reviderad tidsplan för budgetarbetet 2016-2019.

Agenda för dagens sammanträde.
Budgetförutsättningar
 Befolkningsstatistik med befolkningsprognos, ekonomi.


Effekter från fullmäktiges beslut § 69 för åren 2016-2019.



Anpassningsarbetet 2015, Investeringsutrymme 2016-2019.



Diskussion om proncip för målbild för äldreomsorg och skola.



Diskussion/precisering av vad ekonomidagen ska innehålla.

Förslag till beslut
 Befolkningsprognosen med bas 2014-12-31 ska används i alla
beräkningar i budget 2016-2019.


Innehållet i ekonomidagen.
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ÄRENDE 5
Förslag till fullmäktiges mål 2016 och Politiska inriktningar och
ambitioner för 2016-2019.
Fullmäktige ska i samband med budget för kommande år fastställa mål
för verksamheten.
Fullmäktige har även att revidera dokumentet Politiska inriktningar och
ambitioner för perioden 2016-2019.
Planen är att målen och de Politiska inriktningarna och ambitionerna
ska vara så pass klara att de kan lämnas till fullmäktige för en
direktivdiskussion 8 juni 2015 för att sedan antas av fullmäktige 7
september 2015.

ÄRENDE 6
Verksamhetschefen informerar.
Tf verksamhetschef David Lindqvist informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 7
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret lämnar en ekonomirapport för ledningsutskottets
verksamheter per april 2015.

ÄRENDE 8
Information om Va-verksamhetsområde Sörfjärden.
Handläggare Thord Wannberg informerar om det pågående uppdraget
att införa ett VA-verksamhetsområde i Sörfjärden.

ÄRENDE 9
Avsluta referensgrupp för VA Sörfjärden.
Kommunstyrelsen uppdrog 2012-10-04 till kommunchefen att lämna
förslag på verksamhetsområdets omfattning i Sörfjärden.
Kommunstyrelsen var angelägen att ha en informativ och transparant
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FORTS. ÄRENDE 9
process varför bl a en referensgrupp med deltagare från årsboende
och sommarboende bildades.
Referensgruppens roll var att formaliserat som att ”delta i arbetet med
verksamhetsområdet och beredande frågor enligt Kommunstyrelsens
uppdrag för information, synpunkter och dialog”.
Styrgruppen aktualiserade vid senaste mötet frågan om
referensgruppens fortsatta roll när nu projektet går in i ett
entreprenadskede.
Styrgruppens uppfattning är att referensgruppen i sin nuvarande roll
avslutas när projektet går över i ett entreprenad- och anslutningsskede
där varje fastighetsägare blir avtalspart.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att Styrgruppen för VA Sörfjärden föreslår att
referensgruppen senast 2015-10-30 avslutar sitt arbete (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2015-04-14).

ÄRENDE 10
Förslag att ersätta allmänna torrtoaletter med vattentoaletter i
Sörfjärden.
I Sörfjärden finns en kilometerlång sandstrand som erbjuder utmärkta
möjligheter till bad- och strandliv. För att få fler att upptäcka och utnyttja
dessa möjligheter skulle de offentliga bekvämlighetsinrättningarna och
möjligheterna till insynsskyddat klädesombyte kunna förbättras.
I dagsläget finns torrtoaletter (utedass) på fem strandnära platser i
Sörfjärden och inga omklädningsrum/-hytter. Samtliga torrtoaletter är
ganska nedgångna och behöver bytas ut inom kort. För att stimulera
turister och kommuninnevånare till ökat nyttjande av bad- och strandliv
i Sörfjärden skulle torrtoaletterna kunna ersättas av vattentoaletter och
omklädningsrum/-hytter kunna uppföras.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att
uppförandet av vattentoaletter och omklädningsutrymmen i södra
Sörfjärden (Varpsand) samordnas med bygget av teknikboden, som
ska lokaliseras inom samma område, inom ramen för den allmänna
VA-anläggningen som ska stå klar i september 2016. Vidare föreslår
enheten att den fortsatta utvecklingen av Sörfjärden, som inkluderar
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FORTS. ÄRENDE 10
uppförandet av fler allmänna vattentoaletter och omklädningsutrymmen
enligt nämnt förslag ovan, tas upp i en direktivdiskussion i
kommunstyrelsen. Målet med diskussionen är att ett inriktningsbeslut
tas över utvecklingen av Sörfjärden (Mats Widoffs tjänsteutlåtande
2015-04-23).

ÄRENDE 11
Försäljning del av fastigheten Trösten 5:10 i Bergsjö.
Cajsa Lindh och Linus Long har lämnat en ansökan till kommunen om
att få köpa del av fastigheten Trösten 5:10 i Bergsjö.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att till Cajsa Lindh och Linus Long
sälja den av fastigheten Trösten 5:10 enligt skiss. Köpekontrakt
upprättas efter lantmäteriverkets godkännande av förrättningen. Priset
fastställs till 80 kronor/m2. (Delshad Sahles tjänsteutlåtande
2015-03-17).

ÄRENDE 12
Arrendeavtal för Morängsvikens hamnförening.
Morängsvikens hamn ekonomisk förening har behov av ett längre
arrendeavtal för att kunna skapa en långsiktig planering, genomföra
investeringar och för att skapa trygghet i att hamnen bibehålls under
överskådlig framtid.
Efter dialog med Ola Tollin som detaljplanerar LIS-området vid hamnen
föreslås att ett längre arrendeavtal skrivas med föreningen.
Förslag till åtgärder
Ett arrendekontrakt på 20 år skrivs med Morängsvikens hamn
ekonomisk förening. I avtalet framgår att samverkan ska ske i samband
med utvecklingen av intilliggande LIS-område.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnad föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att skriva ett
20-årigt arrendeavtal med Morängsvikens hamn ekonomisk förening.
Arrendeavgiften föreslås vara 5 000 kr per år.
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ÄRENDE 13
Genomgång av bostadsanpassningen.
Verksamheten redovisar förutsättningarna för bostadsanpassningen.

ÄRENDE 14
Detaljplan för Varpsand, Sörfjärden.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet.

ÄRENDE 15
Remiss: Ansökan om tillstånd till vindkraftprojektet Månberget i
Jättendal.
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Dalarnas län begär ett
yttrande från kommunen över en justerad ansökan omfattande 4
vindkraftverk med maximal höjd av 150 meter.
Tillståndsansökan för vindkraftpark på Månberget har tidigare
behandlats av kommunen.
Plan- och byggenheten bedömer att ansökan överensstämmer med
kommunens översiktsplan för vindkraft.
Beslutsunderlag
Plan- och byggenheten föreslår att ansökan tillstyrks (Christina
Englunds tjänsteutlåtande 2015-04-23).

ÄRENDE 16
Redovisning Nya E4:an.
Verksamheten informerar om det pågående projektet.
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ÄRENDE 17
Överenskommelse om åtgärder för regionala miljömål och
klimatanpassningar.
År 2009 tecknade kommunen en överenskommelse med länsstyrelsen
om att uppfylla 20 åtgärder kopplade till regionala miljömål. Vid en
utvärdering 2012 hade 60 % av dessa åtgärder blivit genomförda helt
eller i tillräckligt hög grad. Med syfte att utveckla och utöka miljöarbetet
i länet genom samverkan och samordning ska en ny överenskommelse
tecknas mellan länets kommuner och länsstyrelsen i juni 2015.
Överenskommelsen syftar till att synliggöra åtgärdsarbetet i länet
genom löpande uppföljning fram till år 2020.
Länsstyrelsen har upprättat en lista med 67 åtgärder genom att slå
samman åtgärdsprogrammet för klimat- och energimålen samt
åtgärdsprogrammet för miljömålen. Till denna regionala lista tillkommer
ett antal åtgärdsförslag inom klimatanpassningsområdet där kommuner
anges som huvudaktör.
Genom att gå igenom listan på förslag till åtgärder har 25
miljömålsåtgärder och 4 klimatanpassningsåtgärder valts ut som
lämpliga för kommunen att fokusera sitt åtgärdsarbete på fram till år
2020 (se bifogad lista).
Förslaget har behandlats vid ett beredande möte med länsstyrelsen
och Norrhälsinge miljökontor, där kommunstyrelsen representerats av
Stig Eng.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att teckna
en överenskommelse med länsstyrelsen den 10 juni. I
överenskommelsen åtar sig kommunen att uppfylla 25
miljömålsåtgärder och 4 klimatanpassningsåtgärder (enligt bifogad
lista) fram till år 2020 (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2015-04-21).

ÄRENDE 18
Remiss: Vattenförsörjningsplan för Gävleborgs län.
Länsstyrelsen Gävleborg har lämnat en remiss över förslag till Regional
vattenförsörjningsplan för Gävleborgs län.
Den regionala vattenförsörjningsplanen ske ge en sammanhållen bild
av befintliga vattenresurser och vattenförsörjningen i länet.
Yttrande kan lämnas senast 22 maj 2015.
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ÄRENDE 19
Delägarskap i aktiebolag för dubbelspår Ostkustbanan.
Kommunerna Örnsköldsvik, Kramfors, Härnösand, Sundsvall,
Nordanstig, Hudiksvall, Söderhamn och Gävle samt Landstinget
Västernorrland och Region Gävleborg har förklarat sin avsikt att
tillsammans bilda ett gemensamt bolag för att påskynda järnvägsutbyggnad till dubbelspår med snabbtågsstandard på sträckan mellan
Gävle och Härnösand.
Avsiktsförklaringen har antagits av Nordanstigs Kommunfullmäktige
2015-01-26.
Målsättningen är att ägarforum och styrelse ska kunna konstitueras och
påbörja sin verksamhet under augusti månad 2015. Var och en av
delägarna skall därför utse 1 ledamot från majoritetspartierna och 1
ledamot från oppositionspartierna som ledamöter i ägarforum och
vardera en styrelseledamot till bolagets styrelse.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att fullmäktige beslutar att:
 Anta förslag till aktieägaravtal och bolagsordning för bildande av
bolag som ska verka för utbyggnad av dubbelspår med
snabbtågsstandard på Ostkustbanan mellan Gävle och Härnösand.
 Nordanstigs kommuns andel av aktiekapitalet är satt till 0,91
procent. 9 100 kr avsätts därmed som Nordanstigs kommuns andel
till bolagets aktiekapital.
 Nordanstigs kommun förbinder sig att köpa tjänster eller
motsvarande för 18 200 kr år 2015, 27 300 kr för år 2016, samt
27 300 kr för år 2017.
 Utse en ledamot till styrelserepresentant under perioden 2015 t o m
årsstämman 2019.
 Utse två ledamöter till ägarforum under perioden 2015 t o m
årsstämman 2019, varav en från oppositionen och en från
majoriteten.
Finansiering av aktiekapitalet 9 100 kr föreslås ske som en investering
inom ramen för 2015 års investeringsram.
Finansiering av köpta tjänster, 18 200 kr år 2015 föreslås ske inom
ramen för kommunstyrelsens förfogandemedel.
Finansiering av köpta tjänster för åren 2016 och 2017, 27 300 kr per år,
föreslås inarbetas i budget 2016-2017.
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ÄRENDE 20
Val till Visit Hälsingland Gästrikland m.m.
Kommunstyrelsen har att välja en ledamot till styrelsen för Visit
Hälsingland Gästrikland AB.

ÄRENDE 21
Anpassning av Nordanstigs turismprojekt till region Gävleborg
EXIT struktur.
Nordanstigs kommun genomför under 2014 och 2015 projekt Upplev
Nordanstig med sikte på att vara en del i Regionens framtida struktur
för besöksnäringen i Gävleborg.
En del i regionens struktur är ett delägarskap i Visit Hälsingland
Gästrikland AB. Regionen kommer fram till 2016-12-31 att sköta
bolaget, dess ekonomi och administration och har samlat alla licenser
till affärs- och bokningssystemet, bank och kortavtal, resegarantier
m.m. i bolaget.
För att vara synkroniserad med regionen har Nordanstigs kommun
blivit uppmanad av regionenen att skapa en förlängning av nuvarande
projekt under 2016. Se bifogade dokument.
Detta innebär för kommunen att budgeterat bidrag till turistinformation,
795 000 kr, fortsatt är den medfinansiering som erfordras för att
regionen skall skjuta till medel under 2016.
Målsättningen under 2016 är att under perioden skapa en juridisk
person tillsammans med Nordanstig Turism Ek. Förening som tar över
ansvaret senast 2017-01-01. Vidare gäller:








Fortsatt utveckling av webbsidan www.upplevnordanstig.se, som
är en grund till målet Bo-Verka-Leva
Bidra till ökad lönsamheten för befintliga företag
Vara möjliggörare för fler arbetstillfällen/nya verksamheter
Bidra till ökad samverkan mellan näringar/aktörer
Synliggöra utbud av besöksmål
Vara drivkraft i en destinationsutveckling
Genomföra en slagkraftig framtida organisation
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FORTS. ÄRENDE 21
Beslutsunderlag
Näringslivskontoret föreslår att medel för turism 2016, totalt 795 000
kronor, används som offentlig medfinansiering i förlängningsprojektet.
Nordanstigs kommun är projektägare.
Under perioden skall organisationen fastställas och bestå av både
offentligt och privat ägande.
(Anders Nordéns tjänsteutlåtande 2015-03-06).

ÄRENDE 22
Ansökan om bidrag ur Spontankassan för Drogfri skolavslutning.
Föräldraföreningen Bergsjö Skola ansöker nu om att erhålla 5 000 kr
för att bidra till att arrangera en drogfri skolavslutning för årskurs 9:s
elever.
Föräldraföreningen på Bergsjö Skola vill arrangera en drogfri
skolavslutning för de 65 elever som i år slutar klass 9. I samarbete med
Polisen och Länsstyrelsen kommer eleverna att bjudas på en 3-rätters
middag (serverad av elever från årskurs 8) med underhållning.
Evenemanget sker på lämplig festplats i Bergsjö och mentorer och
föräldrar kommer att finnas på plats under kvällen. 10 000 kr i stöd är
redan beviljat från Länsstyrelsen via projektet ”Tänk om” och ytterligare
5 000 kr är utlovat i bidrag från lokala sponsorer.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beviljar Föräldraföreningen
Bergsjö Skola medel ur kommunstyrelsens spontankassa för 2015 med
5 000 kr (Monica Enros tjänsteutlåtande 2015-04-28).

ÄRENDE 23
Ansökan om bidrag ur Spontankassan för Utveckling av Sveriges
spelmanslåt.
Nordanstigs Spelmanslag ansöker om att erhålla 10 000 kr till 1:a pris i
tävlingen samt ytterligare 10 000 kr till reseersättning för hitresta
deltagare från kommunstyrelsens spontankassa.
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FORTS. ÄRENDE 23
I Nordanstig har tävlingen Sveriges Spelmanslåt (även kallat Låt-SM)
arrangerats sedan 1998. Liksom de senaste åren går finalen av stapeln
på Gränsforsstämman 18 juli 2015. Av tradition har kommunen stått
som sponsor för 1:a priset – 10 000 kr - och brukar då även få dela ut
priset från stora scenen. Övriga priser skänks av andra lokala och
regionala sponsorer. Tidigare har Nordanstigs kommun finansierat
prispengarna genom att belasta annat konto, men fr.o.m. nu hänvisas
föreningen att söka medel från kommens aktuella bidragsformer. För
att utveckla evenemanget vill de nu locka fler kompositörer från övriga
Sverige genom att erbjuda reseersättning för långväga deltagare.
För att få fler ansökningar från kompositörer utanför Nordanstig,
behöver marknadsföring av möjligheten att få reseersättning börja i god
tid.
Eftersom beslut för att eventuellt erhålla medel i form av projektbidrag
inte kan meddelas förrän i slutet av maj månad, anser föreningen det
nödvändigt att söka bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa istället.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beviljar Nordanstigs
Spelmanslag medel ur kommunstyrelsens spontankassa för 2015 med
20 000 kr (Monica Enros tjänsteutlåtande 2015-03-30).

ÄRENDE 24
Motion om byggbar mark i Gnarp.
Börje Lindblom (FP) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunen upprättar en byggnadsplan för byggande av hyresbostäder
och egnahemsbostäder i närområdet till nuvarande centrala Gnarp
samt att kommunen även undersöker möjlighet till byggplan för olika
boendeformer som, t.ex. radhus, både i Gnarp och på andra orter där
sådana boendeformer inte finns idag.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen och
uppdra till kommunstyrelsen att beakta motionens intentioner i det
framtida planarbetet.
Motionen anses därmed besvarad.
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ÄRENDE 25
Motion om snabbare process för dubbelspår genom Gnarp.
Anders Engström (S), Åke Bertils (S) och Katarina Bylin (S) lämnar en
motion där de föreslår att kommunen undersöker om Trafikverket kan
snabba på processen med dubbelspår över Gnarpsdalen så att Gnarp
går att planera utifrån sina framtida förutsättningar.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen.
Motionen anses därmed besvarad.

ÄRENDE 26
Motion om att ompröva fullmäktiges beslut att avveckla
Björkbacken som särskilt boende.
Solveig Wiberg (SD) med flera har lämnat en motion med förslaget att
beslutet att förändra Björkbackens äldreboende i Hassela till
trygghetsboende, omprövas och att inflyttningsstoppet upphör.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen.
Motionen anses därmed besvarad.

ÄRENDE 27
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.
Informationer
Sädesmagasinet i Andersfors
Kommunchef Fredrik Pahlberg redovisar svaret från Holmen skog i
ärendet.

