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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Per-Åke Kardell (C).

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

ÄRENDE 3
Ordföranden informerar.
Kommunstyrelsens ordförande informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 5
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport per april 2015 med
prognos för helåret.
Verksamheten presenterar en fördjupad analys av omsorgsutskottets
verksamhetskostnader.
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ÄRENDE 6
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.
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.
Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om att dagverksamheten
behöver utökas med 1-2 tjänster.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet beslutar 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 (ledningsutskottets protokoll § 65/2015).
Utbildningsutskottet föreslår avveckling av hela Fröstunas
skolverksamhet 2015 (även förskolan). Ta fram förslag till
lokalsammanslagning förskola – skola i Hassela 2015. Undersöka om
kommunen, i egen regi, kan ombesörja samtliga persontransporter som
finns i kommunens egen verksamhet och som idag sköts av
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FORTS. ÄRENDE 6
entreprenörer samt vilken besparingseffekt detta kan ge 2015.
Behålla samma skolstruktur som i dag på följande orter:
Bergsjö F-9, Gnarp F-6, Harmånger F-6, Ilsbo F-5, Hassela F-5.
Undersöka om det är genomförbart att flytta tillbaka årskurs 6
till Ilsbo och Hasselas skolor. Redovisa vilka konsekvenser detta ger
fem år framåt i tiden. Lärartätheten justeras till 6,3 lärare per 100 elever
Utbildningsutskottets protokoll § 29/2015.
Yrkanden
Håkan Larsson (M) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget förutom att
flytta samtliga elever i årskurs 4-6.
Erik Eriksson Neu (S) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag.
Stig Eng (C) yrkar avslag på nedläggning av Fröstuna förskola.
Stig Eng (C) yrkar att Björkbacken omstruktureras efter behov till
trygghetsboende, påbörja projektering av 50-60 nya platser för särskilt
boende på Sörgården samt avveckla Bergesta och Hagängsgården
som särskilda boenden och påbörja omstrukturering av dessa till annan
typ av boende.
Håkan Larsson (M) yrkar att projekteringen vid Sörgården ska vara
beredande för ytterligare 30 platser.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om åtgärder inom
äldreomsorgen och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Erik Eriksson Neus yrkande och sitt
eget avslagsyrkande när det gäller nedläggning av Fröstuna och finner
Erik Eriksson Neus yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på Erik Eriksson Neus yrkande och när
det gäller samlokalisering förskola-skola i Hassela och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Erik Eriksson Neus yrkande och när
det gäller transporter inom skolans verksamheter och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Erik Eriksson Neus yrkande och
Håkan Larssons avslagsyrkande när det gäller skolans struktur på
respektive ort och finner Erik Eriksson Neus yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på Erik Eriksson Neus yrkande och
Håkan Larssons avslagsyrkande när det gäller att flytta tillbaka årskurs
6 till Ilsbo och Hassela skolor och finner Erik Eriksson Neus yrkande
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 6
Ordföranden ställer proposition på Erik Eriksson Neus yrkande när det
gäller lärartätheten och finner det yrkande antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avveckla hela Fröstunas skolverksamhet 2015 (även förskolan).
2. Ta fram förslag till lokalsammanslagning förskola-skola i Hassela
2015.
3. Undersöka om kommunen, i egen regi, kan ombesörja samtliga
persontransporter inom skolans verksamhet och som idag sköts av
entreprenörer samt vilken besparingseffekt detta kan ge.
Utredningen ska vara klar senast 31 december 2015.
4. Behålla samma skolstruktur som i dag på följande orter:
Bergsjö F-9
Gnarp F-6
Harmånger F-6
Ilsbo F-5
Hassela F-5
5. Undersöka om det är genomförbart att flytta tillbaka årskurs 6
till Ilsbo och Hasselas skolor. Redovisa vilka konsekvenser detta
ger fem år framåt i tiden.
6. Lärartätheten justeras till 6,3 lärare per 100 elever.
7. Omstrukturera Björkbacken till trygghetsboende, i omfattning efter
behov.
8. Påbörja projektering av 50-60 nya platser för särskilt boende på
Sörgården samt förbereda för möjligheten till ytterligare 30 platser
för framtida bruk.
9. Avveckla Bergesta och Hagängsgården som särskilda boenden
och påbörja omstrukturering av dessa till annan typ av boende.
10. Uppdra till förvaltningen att se över behovet av att utöka
dagverksamheten.
Reservation
Jan-Ola Hall (SD) reserverar sig mot beslutet i punkterna 7-9.
Stig Eng (C) reserverar sig mot beslutet att avveckla Fröstuna förskola,
punkt 1 samt punkt 5.
Håkan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet punkterna 4-5.
Deltar inte i beslut
Jan-Ola Hall (SD) deltar inte i beslutet punkt 1.
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ÄRENDE 7
Finansiering av VA-projekt Sörfjärden.
Nordanstig Vatten AB har kommit in med en skrivelse om finansiering
av VA-projekt Sörfjärden.
Nordanstig Vatten har på uppdrag från kommunen tagit fram ett
omfattande utredningsmaterial, en kalkyl för projektets totalkostnad,
simulerat olika förslag på finansiering samt sammanställt en risk- och
möjlighetsanalys.
Bolagets förslag är baserat på en totalkostnad kalkylerad till 70 mnkr
där intäkterna är beräknade med nuvarande anläggningstaxa och
kalkylerade exploateringsintäkter är uppskattade till 22 mnkr vilket ger
en finansieringsgrad på 32 % och en underfinansiering på totalt 48
mnkr.
I projektet ingår en överdimensionering motsvarande 24 mnkr.
Bolaget beskriver att vid en bibehållen nivå på anläggningstaxan krävs
sålunda en ersättning för överdimensioneringen från Nordanstigs
kommun på 24 mnkr för att uppnå en finansieringsgrad motsvarande
den simulering som ovan antagits.
Förslag till beslut
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar
1. Utbetala beslutad ersättning 24 mnkr för överdimensionering till
Nordanstig Vatten AB.
2. Kommunstyrelsen under år 2015 har rätt att nyupplåna, dvs öka
kommunens skulder under år 2015 med totalt 24 mnkr.
Nyupplåningen avser överdimensioneringen av VA-anläggningen i
Sörfjärden.
3. Utöka Nordanstigs koncernkontos limit med 70 mnkr dvs totalt
80 mnkr.
4. Ersätta Nordanstig Vatten AB för de uppkomna räntekostnaderna
under utbyggnaden.

ÄRENDE 8
Begäran om utökning av förskotterade medel för VA-verksamhet i
Sörfjärden.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2013-03-26 att uppdra
till Nordanstig Vatten AB att
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FORTS. ÄRENDE 8




påbörja frivillig tillståndsprövning av avlopp
utreda eventuell särtaxa
starta vattentäktsprojektering

2013-09-30 beviljade fullmäktige ett räntefritt lån på 1 000 tkr för
perioden 2013-2017 som finansiering av uppdrag VA-utbyggnad i
Sörfjärden. Utökning av lånet till totalt 3 000 tkr beslutades av
fullmäktige i juni 2014. Ytterligare utökning av lånet beviljades med
500 tkr till totalt 3 500 tkr för fas 1, förstudie och utredningar.
Projektet har nu övergått i fas 2, genomförandefasen. Kostnaderna för
fas 2 beräknas till ca 3 200 tkr. Kostnaderna avser de aktiviteter som
bör genomföras före byggstart hösten 2015. Bolaget ansöker därför om
en utökning av det räntefria lånet med 3 500 tkr (totalt 7 000 tkr).
Förslag till beslut
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar
Medge Nordanstig Vatten AB en utökning av det räntefria lånet med
ytterligare 3 500 tkr (totalt 7 000 tkr) för perioden 2013-2017 avseende
finansiering av uppdrag VA-utbyggnad i Sörfjärden. Efter genomförd
utbyggnad ska lånet övergå i ett lån med ränta och amorteringsplan
enligt Nordanstigs kommuns policy.

ÄRENDE 9
Lån till Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Nordanstigs Fjärrvärme AB har kommit in med en ansökan om lån på
4 000 tkr i kommunen. Bolaget har investerat i ett byte av panna vid
anläggningen i Strömsbruk.
Under projekttiden har Nordanstigs Fjärrvärme AB utnyttjat koncernens
checkkredit.
Föreslaget är att lånet som idag belastar checkkrediten övergår till ett
lån från Nordanstigs kommun med ränta och amorteringsplan.
Räntan bestäms utifrån Stibor tre månader med ett administrativt
påslag på 0,25%. Då Stibor tre månader understiger noll % sätts ändå
räntan till 0% + 0,25 %. Då Stibor överstiger noll % sätts räntan till
Stibor tre månader + 0,25 %.
Stibor tre månader var den 6/5 2015 -0,192 vilket innebär att räntan på
lånet sätts till 0,0% +0,25% = 0,25 %. Räntan sätts om var tredje
månad.
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FORTS. ÄRENDE 9
Beloppet amorteras på 10 år det vill säga 400 tkr/år efter
överenskommelse med bolaget.
Förslag till beslut
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar
1. Nordanstigs kommun lånar ut 4 000 tkr med ränta och
amorteringsplan till Nordanstigs Fjärrvärme AB.
2. Räntan sätts till Stibor 3 mån + 0,25 %, i de fall Stibor tre månader
understiger 0 % sätts ändå räntan till 0 % + 0,25 %. Räntan sätts
om var tredje månad.
3. Beloppet amorteras på 10 år det vill säga 400 tkr/år
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna revers om 4 000 tkr, lån
till Nordanstigs Fjärrvärme AB.

ÄRENDE 10
Årsredovisning 2014 Nordanstigs Ekoteknik KB.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsredovisning för
Nordanstigs Ekoteknik KB för år 2014.
Förslag till beslut
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning för
Nordanstig Ekoteknik KB för år 2014.

ÄRENDE 11
Årsredovisning 2014 för kommunstyrelsens stiftelser.
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till årsredovisningar för Per
och Anna Sundins stipendiefond, Per-Olof Schönströms Minnesfond
och Nordanstigs Näringslivsfond.
Förslag till beslut
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisningarna
2014 för Anna Sundins stipendiefond, Per-Olof Schönströms
Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond.
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ÄRENDE 12
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.
Fysisk planerare Ola Tollin föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Plan- och byggenheten föreslår att ansökan tillstyrks (Christina
Englunds tjänsteutlåtande 2015-04-23).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna Nordex Sverige AB:s ansökan om tillstånd till
vindkraftprojekt Månberget i Jättendal.

ÄRENDE 13
Detaljplan för Varpsand, Sörfjärden.
Bygg och plan har utarbetat ett förslag till detaljplan för Varpsand,
Sörfjärden.
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för
camping och småhusbebyggelse.
Området pekades ut som ett av områdena som lämpliga för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i det tematiska tillägg till
översiktsplanen som Nordanstigs kommun tog fram 2011.
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 § 100 att godkänna
upprättat köpeavtal och sälja Varpsandsområdet till Visionsbolaget.
Planen upprättas genom normalt planförfarande enligt plan- och
bygglagen 5 kap. (2010:900). Planen beräknas äga laga kraft i slutet av
2015 under förutsättning att planen inte överklagas.
Fysisk planerare Ola Tollin föredrar ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 13
Beslutdunderlag
Bygg och plan föreslår att kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar
att ställa ut planhandlingarna för samråd (Christina Englunds
tjänsteutlåtande 2015-04-29).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna att detaljplanen ställs ut för samråd.

ÄRENDE 14
Investeringsmedel 2015: VA och väg för Morängsvikens LISområde.
Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-28, § 248 att kostnaden för
dragning av VA-ledningar i Morängsviken skulle finansieras av
kommunen.
Kostnaderna kalkylerades till 2,2 milj kr varav 1 950 000 kronor är för
byggnationen.
Mittsverigevatten (MSV) har på uppdrag av plan och bygg kommit med
ett avtalsförslag där Skanska är genomförare. Efter samtal med MSV
så har det framkommit att Skanska nu har kapacitet att genomföra
arbetet redan i vår, med uppstart inom 2-4 veckor.
Plan och bygg skickade i början av april ut en förfrågan för att ta fram
en kalkyl på kostnader för vägnät inom planområdet i Morängsviken.
Kalkylen för byggnation av vägnät hamnade på 1 888 500 kr exkl.
moms. (se bilaga)
Fördelen med att göra vägbyggnationen samordnat med VA är att
försäljning av tomter kan börja redan under 2015, vilket kan ge
byggnation under 2016.
Förslag till beslut
Godkänna informationen gällande VA.
Godkänna kalkylen för vägbyggnation och bevilja investeringen från KS
ospecificerade medel.
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ÄRENDE 15
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.
GIS- och markingenjör Delshad Saleh föredrar ärendet och föreslår att
arrendeavgiften ska vara 3 000 kronor per år.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att skriva ett
20-årigt arrendeavtal med Morängsvikens hamn ekonomisk förening.
Arrendeavgiften föreslås vara 5 000 kr per år (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2015-04-24).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Teckna ett 5-årigt arrendeavtal med Morängsvikens hamn
ekonomisk förening.
2. Fastställa arrendeavgiften 3 000 kr per år.

ÄRENDE 16
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.
GIS- och markingenjör Delshad Saleh föredrar ärendet.
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).
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FORTS. ÄRENDE 16
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Sälja del av fastigheten Trösten 5:10 till Cajsa Lindh och Linus
Long, enligt skiss.
2. Köpekontrakt upprättas efter lantmäteriverkets godkännande av
förrättningen.
3. Priset fastställs till 80 kronor/m2.

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.
Teknik och miljöhandläggare Andreas Johansson och
samhällsbyggnadschef Mats Widoff föredrar ärendet.
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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).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna överenskommelse om åtgärder för regionala miljömål
och klimatanpassningar.
2. Överenskommelsen tecknas med länsstyrelsen den 10 juni 2015.
3. I överenskommelsen åtar sig kommunen att uppfylla
25 miljömålsåtgärder och 4 klimatanpassningsåtgärder, enligt lista,
fram till år 2020.

ÄRENDE 18
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.
Teknik och miljöhandläggare Andreas Johansson föredrar ärendet.
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
uppförandet av fler allmänna vattentoaletter och omklädningsutrymmen
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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).
Yrkande
Håkan Larsson (M) yrkar att alla tre toaletterna byggs samtidigt.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppförandet av tre 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.
2. Den fortsatta utvecklingen av Sörfjärden, tas upp i en
direktivdiskussion i kommunstyrelsen. Målet med diskussionen är
att ett inriktningsbeslut tas över utvecklingen av Sörfjärden.

ÄRENDE 19
Ny bolagsordning och ägardirektiv m.m. för Fiberstaden AB.
Sedan ett antal år har Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner ett nära
samarbete kring IT-frågor och växeltelefoni. IT-samarbetet sker i
aktiebolagsform där Hudiksvall äger 80 % av aktierna och Nordanstig
20 %. Bolaget heter Fiberstaden AB och hanterar också
bredbandsutbyggnaden i de båda kommunerna. Växel- och
telefonisamarbetet sker genom att Hudiksvall äger växeln och har
berörd personal anställd. Nordanstigs och för övrigt även Ljusdals
kommun köper sedan växelfunktionen av Hudiksvall. Dessa relationer
är reglerade enligt tjänsteköpsavtal.
Den analoga telefontekniken har allt mer ersatts av digitala lösningar
och kravet på ökad mobilitet har lett till större användning av
mobiltelefoner och plattor. Dessa lösningar är idag mer att se som en
integrerad del av kommunernas IT-system. Allt pekar på att den
utvecklingen kommer att fortsätta vilket talar för att dessa tjänster bör
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hanteras av den organisation som tillhandahåller övriga IT-tjänster. Det
gör att man på ett bättre sätt kan driva utvecklingen inom de här
områdena och genom en större personalorganisation ökar man också
möjligheterna att säkra jourverksamhet etc.
Av den anledningen har diskussioner förts mellan Hudiksvall,
Nordanstig och Fiberstaden om möjligheten att flytta över växel- och
telefonifunktionen från Hudiksvall till Fiberstaden. För att möjliggöra
detta måste styrdokumenten för bolaget justeras och nya avtal
upprättas.
När det gäller Ljusdals kommun är man inte intresserad av att gå in
som delägare i Fiberstaden utan önskar fortsätta köpa växel- och
telefonifunktionen direkt av Hudiksvalls kommun.
Förslag till beslut
1. Ingå ett samarbete kring växel och telefoni mellan kommunerna
Hudiksvall och Nordanstig inom ramen för Fiberstaden AB.
2. Anta förelagd Bolagsordning för Fiberstaden AB.
3. Anta förelagda ägardirektiv för Fiberstaden AB
4. Anta förelagt aktieägaravtal mellan Hudiksvall och Nordanstigs
kommuner.

ÄRENDE 20
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.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff föredrar ärendet.
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Beslutsunderlag
Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2015-04-29.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. 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.
2. Nordanstigs kommuns andel av aktiekapitalet är satt till 0,91
procent. 9 100 kr avsätts därmed som Nordanstigs kommuns andel
till bolagets aktiekapital.
3. 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.
4. Utse en ledamot till styrelserepresentant under perioden 2015 t o m
årsstämman 2019.
5. Utse två ledamöter till ägarforum under perioden 2015 t o m
årsstämman 2019, varav en från oppositionen och en från
majoriteten.
6. Finansiering av aktiekapitalet 9 100 kr sker som en investering
inom ramen för 2015 års investeringsram.
7. Finansiering av köpta tjänster, 18 200 kr år 2015 sker inom ramen
för kommunstyrelsens förfogandemedel.
8. Finansiering av köpta tjänster för åren 2016 och 2017, 27 300 kr
per år, inarbetas i budget 2016-2017.

ÄRENDE 21
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens Projekt- och
Visionsbidrag 2015.
Kommunstyrelsen har 2014 beslutat inrätta de två nya bidragsformerna
Projektbidrag och Visionsbidrag.
De har ett gemensamt ansökningstillfälle – 15 april.
Den gemensamma budgeten för de båda bidragsformerna är
960 000 kronor tkr 2014.
Projektbidrag avser ansökningar upp till och med 100 000 kronor och
Visionsbidrag avser ansökningar över 100 000 kronor.
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38 ansökningar från kommunens föreningar och organisationer har
inkommit till årets ansökningstillfälle, 15 april, och ansökningarna
omfattar totalt en summa på 2 069 762 kronor.
Bidragsberättigad är en registrerad ideell eller ekonomisk förening som
bedriver verksamhet i Nordanstig samt innehar ett giltigt
organisationsnummer och girokonto.
Verksamheten inom ansökande organisation/förening ska vara förenlig
med Nordanstigs kommuns etiska normer för civilsamhället.
Projektets syfte, mål och planerade aktiviteter ska överensstämma med
kommunens Vision 2020 Nordanstig Naturligtvis – Här förverkligar du
dina livsdrömmar, politiska inriktningar och ambitioner samt
kommunfullmäktiges mål.
Det finns inget krav på att ha medfinansiärer, men vid likvärdiga
Visionsbidragsansökningar, väger den ansökan som eventuellt har
medfinansiering tyngre.
Bifogat finns en sammanställning på de ansökningar som kommit in.

ÄRENDE 22
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.
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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

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).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Godkänna en förlängning av projektet fram till och med 2016.
2. Medel budgeterat 2016 för turism, totalt 795 000 kronor, används
som offentlig medfinansiering i förlängningsprojektet.
3. Nordanstigs kommun är projektägare. Under perioden skall
organisationen fastställas och bestå av både offentligt och privat
ägande.

ÄRENDE 23
Val till Visit Hälsingland Gästrikland m.m.
Kommunstyrelsen har att välja en ledamot till styrelsen för Visit
Hälsingland Gästrikland AB.
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Utredning om kvalitetssäkrad myndighetsutövning.
Kommunens nya organisation behöver kvalitetssäkras avseende
förvaltningens myndighetsutövning. Bakgrunden till att det är
konstaterat att så är fallet, är att avvikelser har inkommit till
förvaltningen som belyser brister i organisationen.
Vad som behöver åtgärdas behöver därför utredas för att
rättssäkerheten i alla delar ska säkerställas. Detta skulle kunna
innebära en revidering av befintlig organisation eller att man i slutändan
kommer att vilja besluta om en annan organisation.
Utgångspunkten blir därför att ett uppdrag bör utgå till
tjänstemannaorganisation att utreda möjliga lösningar för att uppnå
högsta möjliga rättssäkerheten och uppnå kvalitetssäkring av
organisationen.
Förslag till beslut
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
tjänstemannaorganisationen att utreda framkomliga vägar för att
kvalitetssäkra organisationen avseende myndighetsutövningen och att
rättssäkerheten upprätthålls i alla delar.

ÄRENDE 25
Utredning vid varaktigt hinder att utöva vårdnaden enl.
6 kap 8a § FB.
Gällande:
XXXXXXX
God man:
XXXXXXXX
Föreslagen vårdnadshavare:
XXXXXXXXXX
Aktuell fråga:
Gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a §
Föräldrabalken (FB) för XXXXXX.
Anledning till utredning:
Enligt 10 § LAG (2005:429) om god man för ensamkommande
asylsökande barn ska socialnämnden i den kommun där barnet vistas
hos rätten väcka talan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare
enligt 6 kap 8a § FB, då barnet beviljats uppehållstillstånd och
föräldrarna är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet.
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Bakgrund:
XXXXXX kom till Sverige i augusti 2014 som ensamkommande
asylsökande underårig utan sällskap av legala vårdnadshavare. Hon
anvisades av Migrationsverket till Nordanstigs kommun och placerades
i Migrationsverkets boende på Nordanbrovägen i Hassela. XXXXX kom
till Sverige i sällskap av sin make, gift i hemlandet sedan 14-års ålder.
XXXXX fick permanent uppehållstillstånd 2014-10-30.
Bedömning:
Socialnämnden i Nordanstig finner att XXX föräldrar är varaktigt
förhindrade att utöva vårdnaden om sin dotter och att talan ska väckas
om förordnande av XXXX som särskilt förordnad vårdnadshavare enligt
6 kap 8a § FB för XXXXX.
Förslag till beslut:
Med stöd av 6 kap 8a § Föräldrabalken, hos Hudiksvalls Tingsrätt
väcka talan om förordnande av XXXXXX, som särskilt förordnad
vårdnadshavare för XXXXXX.
Myndighetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Med stöd av 6 kap 8a § Föräldrabalken, hos Hudiksvalls Tingsrätt
väcka talan om förordnande av XXXXXX, som särskilt förordnad
vårdnadshavare för XXXXXX.

ÄRENDE 26
Utredning vid varaktigt hinder att utöva vårdnaden enl.
6 kap 8a § FB.
Gällande:
XXXXXXXXXX
God man:
XXXXXXXX
Föreslagen vårdnadshavare:
XXXXXX
Aktuell fråga:
Gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8a §
Föräldrabalken (FB) för XXXXXX.
Anledning till utredning:
Enligt 10 § LAG (2005:429) om god man för ensamkommande
asylsökande barn ska socialnämnden i den kommun där barnet vistas
hos rätten väcka talan om behov av särskilt förordnad vårdnadshavare
enligt 6 kap 8a § FB, då barnet beviljats uppehållstillstånd och
föräldrarna är varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet.
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Bakgrund:
XXXXXXX, 16-årig flicka från Eritrea, kom till Sverige i augusti 2014
som ensamkommande asylsökande underårig utan sällskap av legala
vårdnadshavare. Hon anvisades av Migrationsverket till Nordanstigs
kommun och placerades vid Hasselbacken HVB.
XXXXX fick permanens uppehållstillstånd 2014-11-11.
Bedömning:
Socialnämnden i Nordanstig finner att XXXXX föräldrar är varaktigt
förhindrade att utöva vårdnaden om sin dotter och att talan ska väckas
om förordnande av XXXXXX som särskilt förordnad vårdnadshavare
enligt 6 kap 8a § FB för XXXXXX.
Förslag till beslut:
Med stöd av 6 kap 8a § Föräldrabalken, hos Hudiksvalls Tingsrätt
väcka talan om förordnande av XXXXX, som särskilt förordnad
vårdnadshavare för XXXXXXX.
Myndighetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Med stöd av 6 kap 8a § Föräldrabalken, hos Hudiksvalls Tingsrätt
väcka talan om förordnande av XXXXXXX, som särskilt förordnad
vårdnadshavare för XXXXXX.

ÄRENDE 27
Delegation för ordförandebeslut enligt LVU och LVM.
Då flera domare i förvaltningsrätten i Falun inte godkänt
ordförandebeslut (beslut jml LVU och LVM som är så brådskande att
de inte kan avvaktas) tagna av Kommunstyrelsens (KS)
myndighetsutskotts (MyU) ordförande, Åke Bertils, Nordanstigs
kommun har undertecknad fått i uppdrag, av socialchef David
Lindqvist, att undersöka vilka möjligheter som finns att komma tillrätta
med problemet.
I samtal med Anders Lidman, enhetschef för Sektion 1 i Faluns
förvaltningsrätt framkommer följande:
Lidman uppger att det är upp till varje domare att göra bedömningen
beträffande om besluten är korrekt tagna då de är ansvariga för sina
egna mål vid domstolen. Det förklarar att det kan se olika ut.
Domarna sinsemellan är inte alltid överens utan ser självständigt på
bedömningen i sina mål.
Det som står klart är att delegationsordningen skall följas.
Kommunerna har olika ordningar. Alltså finns det oklarheter även i
andra kommuner. Det finns JO beslut gällande liknande ärenden.
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Lidman känner till att i något ärende, från Nordanstigs kommun, har en
domare påpekat att MyU:s ordförande inte är ordinarie ledamot av KS
och har bedömt att han, på grund av detta, inte har delegation att
underteckna ett ordförandebeslut.
I avvaktan att frågan blir utredd i Nordanstigs kommun rekommenderar
Lidman att Kommunstyrelsens ordförande eller annan ledamot av
Myndighetsutskottet som är ordinarie ledamot i KS kan ta besluten.
Den som tar ett beslut är också den som kan häva ett beslut. Enligt
Lidman möter det dock inget hinder att MyU arbetar vidare i ett ärende
där kommunstyrelsens ordförande tagit beslut.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att vice
ordförande i kommunstyrelsens myndighetsutskott Sigbritt Persson (S)
skriver på besluten i första hand. (Sigbritt Persson är även ordinarie
ledamot i kommunstyrelsen). Om inte Sigbritt Persson är tillgänglig
skriver kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) alternativt
kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng (C) på besluten.
Myndighetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Vice ordförande i kommunstyrelsens myndighetsutskott Sigbritt
Persson (S) skriver på besluten i första hand. (Sigbritt Persson är
även ordinarie ledamot i kommunstyrelsen).
2. Om inte Sigbritt Persson är tillgänglig skriver kommunstyrelsens
ordförande Monica Olsson (S) alternativt kommunstyrelsens vice
ordförande Stig Eng (C) på besluten.

ÄRENDE 28
Lex Sarah-utredning, socialjour.
Anledning till utredningen:
Inkommen tillbudsrapport från enhetschef Marianne Smed gällande
socialjouren 2015-01-14 och ordförande Åke Bertils (S).
Förslag till åtgärder:
1. Att verksamheten för social omsorg omgående skriver ett
tjänsteutlåtande där det tydligt framgår hur den nya organisationen av
kommunens sociala beredskap till medborgarna är tänkt att fungera,
omfattning både i form av tillgänglighet utanför kontorstid och antal
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tjänstemän som ingår samt en bedömning av om en konsekvensanalys
bör göras och om frågan är fackligt förhandlad.
2. Att verksamheten för social omsorg utformar en rutin för hur den
sociala beredskapen ska fungera på tjänstemannanivå.
Förslag till beslut:
1. Att kommunstyrelsen tar beslut om ovan föreslagna åtgärder.
2. Att händelsen inte anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
som en Lex Sarah då utredningen visar att den enskilde inte har
drabbats av brister i omvårdnaden.
Myndighetsutskottets beslut
Att händelsen inte anmäls till Inspektionen för vård och omsorg (IVO)
som en Lex Sarah då utredningen visar att den enskilde inte har
drabbats av brister i omvårdnaden.
Förslagen till åtgärder överlämnas för beslut till kommunstyrelsen.
Jäv
Ordförande Åke Bertils (S) anmäler jäv och deltar ej i beslutet.

ÄRENDE 29
Information om kvalitetsgranskning av Huvudmannens styrning
mot nationella mål inom skolan.
Verksamhetschef Eva Fors informerar i ärendet.

ÄRENDE 30
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Eva Fors informerar om aktuella ärenden.
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ÄRENDE 31
Yttrande i överklagat ärende Avveckling av Björkbacken.
Fullmäktiges beslut § 39/2015-04-07, delen ”Under 2015 påbörja
avveckling av Björkbacken som särskilt boende”, är överklagat.
Kommunchef Fredrik Pahlberg redogör för kommunens yttrande till
Förvaltningsrätten.

ÄRENDE 32
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 (Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2015-04-29).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja motionen och uppdra till kommunstyrelsen att beakta
motionens intentioner i det framtida planarbetet.
2. Motionen anses därmed besvarad.

ÄRENDE 33
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.
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FORTS. ÄRENDE 33
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen.
Motionen anses därmed besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande
2015-04-29).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bevilja motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.

ÄRENDE 34
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 (Eva Engströms tjänsteutlåtande
2015-04-29).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Avslå motionen.
2. Motionen är därmed besvarad.
Reservation
Jan-Ola Hall (SD) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 35
Arbetsgrupp för fiskevårdsprojekt.
Håkan Larsson (M) informerar om behovet av att öppna den gamla
laxtrappan i Harmångersån i Strömsbruk och föreslår att en
arbetsgrupp tillsätts för att arbeta fram ett åtgärdsförslag.
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FORTS. ÄRENDE 35
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Tillsätta en arbetsgrupp för att arbeta fram ett åtgärdsförslag för fiskens
vandring i Harmångersån.

ÄRENDE 36
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande icke
verkställda beslut för kvartal 1/2015:
SoL ÄO = äldreomsorg, SoL OF = omsorg om personer med
funktionsnedsättning samt LSS OF = omsorg om personer med
funktionsnedsättning:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum?
Svar: Ja =
två ärenden gällande SoL ÄO
tre ärenden gällande SoL OF
två ärenden gällande LSS OF
Omsorgsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna rapporten.

ÄRENDE 37
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Ordföranden Stig Eng:
Beslut om stämmoombud Samkraft AB.
Rektor Ulf Carlsson:
Beslut om anpassad studiegång. 2015-04-13
Ekonomichef Margareta Tamm Persson
Omsättning av lån nr 2/2015.
Handläggare Monica Enros:
Lotteritillstånd nr 2-6/2015.
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FORTS. ÄRENDE 37
Delredovisning av beviljade bidrag till ledarutbildning 2014 och 2015.
Tilldelning av Drifts- och underhållsbidrag.
Individ- och familjeomsorgens delegationsbeslut per april 2015.
Ledningsutskottets protokoll §§ 63-89/2015.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 51-114/2015.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 22-32/2015.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 29-36/2015.
Nya tillsvidareanställda per april 2015.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 38
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: 2015-04-29.
Region Gävleborg: 2015-03-25.
Nordanstigs Bostäder AB: 2015-04-17.
Nordanstigs Fjärrvärme AB: 2015-04-14.
Nordanstigs Näringslivssråd:2015-04-21.
Övrigt
Näringslivsfrågor: Kommunchef Fredrik Pahlbergs svar på Nordanstigs
Företagarföreningens frågor om Näringsliv.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.
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ÄRENDE 39
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

