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§ 203
Fastsällande av dagordning.
Ledningsutskottet godkänner dagordningen med följande förändringar
och anmälan av extra ärenden:
Extra ärenden
Musikskoleverksamhet.
Botnia Atlantica.
Ärenden utgår
Ärende 25 Begravningsombud 2015-2018.
Ärende 27 Motion om upphandling av matlådor till biståndsbedömda
personer.
Ledningsutskottets beslut
Godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 204

Dnr 248/2014

Budget 2015 för Nordanstigs kommun med flerårsplan 2016-2018.
Ekonomikontoret har sammanställt Budget 2015 och flerårsplan
2016-2018 utifrån kommunstyrelsens ledningsutskotts direktiv.
Micaela Hedin, PwC, föredrar en rapport som handlar om att
kvalitetssäkra och analysera det framtagna budgetunderlaget för att
anpassa budgetramen i enlighet med besparingsförslagen Nivå 1-3,
inför beslut om budget för 2015-2018. Rapporten innehåller även
prioriterade rekommendationer och förslag för att uppnå lagens krav på
god ekonomisk hushållning.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar beslutsunderlaget
inför beslut om budget 2015.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att ett besparingskrav på 50 mnkr läggs på
kommunstyrelsen i budget 2015.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ekonomikontoret förslag punkterna
1-3 och finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande under punkt 4 och finner
det antaget.
Ordföranden ställer proposition på ekonomikontoret förslag punkterna
5-11 och finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på ekonomikontoret förslag punkt 12
och finner att följande ord stryks: nästkommande sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på ekonomikontoret förslag punkterna
13-14 och finner dem antagna.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta att beräkningsgrunden för 2015-2018 års skatteintäkter och
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal
1 november 2014
1 november 2015
1 november 2016
1 november 2017

Justerandes signatur

9 421 personer
9 390 personer
9 371 personer
9 360 personer

Utdragsbestyrkande
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Forts. 204
2. Anta fullmäktiges finansiella mål


Resultatet för år 2015 budgeteras så att resultat skall vara
2,0 % av skatter, generella statsbidrag och fastighetsavgift.



Resultaten för år 2016-2018 budgeteras till lägst 2 % av
skatter, generella statsbidrag och fastighetsavgift.



Investeringsvolym 2015 kan högst motsvara årets avskrivning
+ 5 000 tkr, dock högst 20 000 tkr.



Ombudgetering från föregående år + årets investeringsvolym
får vara högst årets avskrivningar gånger två.



Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall vara lägst 30 %.



Likviditeten skall vara lägst 100 % dvs. omsättningstillgångarna
skall vara högre än de kortfristiga skulderna.



Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.



Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.

3. Utöver tilldelning till kommunstyrelsens verksamheter:
2 500 tkr budgeteras till kommunstyrelsen att hantera såsom
Projektbidrag och Visionsbidrag enligt beslutade
fördelningsdirektiv.
1 000 tkr budgeteras till kommunstyrelsens förfogande.
23 497 tkr budgeteras till omställningskostnader m.m.
4. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning
462 539 tkr i nettokostnader inklusive kapitalkostnader för år 2015.
I denna ram ingår ett ospecificerat åtgärdspaket på 50 000 tkr.
5. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheterna att påbörja en
strukturell förändring framförallt avseende skola och omsorg
2015-2018 och framöver. Kommunstyrelsen beslutar att ha en mer
långsiktig planering, politiskt prioritera långsiktighet och använda
befintliga resurser förnuftigt. En budgetanpassning av
verksamheternas kostnader behövs till och med 2018 med cirka
50 miljoner 2018.
6. Tilldela flerårsplan 2016 nettokostnader inkl kapitalkostnader
471 213 tkr.
7. Tilldela flerårsplan 2017 nettokostnader inkl kapitalkostnader
485 639 tkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (31)
2014-10-30

Forts. § 204
8. Tilldela flerårsplan 2018 nettokostnader inkl kapitalkostnader
498 093 tkr.
9. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt
med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till
dess fullmäktige fattar annat beslut.
10. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2015 och flerårsplan
2016-2018.
Fullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål samt
resurstilldelning.
Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål
samt resurser på och mellan verksamheterna.
Kommunchef fördelar uppdrag och mål samt resurser på och
mellan programpunkterna inom respektive verksamhet.
Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurs inom
respektive programpunkt.
Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet.
11. Anta investeringsutrymme för 2015-2018
2015
2016
2017
2018

20 000 tkr
15 000 tkr
15 000 tkr
15 000 tkr

Resurser till investeringar inom verksamheten Renhållning kan
tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut
avseende upplåning till kommunfullmäktige.
12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fördela 2015 års
investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte,
tidsplan och investeringskalkyl.
13. I övrigt anta förslag till Mål och Budget 2015 och flerårsplan 20162018.
14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omgående påbörja mål och
budgetarbetet avseende 2016-2019.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 205

Dnr 258/2013

Verksamhetschefen informerar.
Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin informerar om följande
aktuella ärenden:


Genomgång av arbetet med att anpassa verksamheten utifrån den
nya organisationen.



Genomgång av de fasta kostnader som ryms inom
ledningsutskottets budget, bl.a. kostnaderna för den politiska
verksamheten och de gemensamma nämnderna
Överförmyndarnämnden Mitt och Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.



Personalförändringar och rekryteringsbehov.



Utbildningen Förenkla helt enkelt, som genomförs i samarbete med
Sveriges Kommuner och Landsting och Hudiksvalls kommun.



Trygghetsundersökning i länets kommuner som genomförts
tillsammans med Region Gävleborg.

Ledningsutskottets beslut
Godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (31)
2014-10-30

§ 206
Återbruksverksamhet på Homons återvinningscentral.
I syfte att förbättra miljön ska EU:s medlemsländer ta hand om sitt
avfall så bra som möjligt utifrån miljö och klimat, dvs att försöka komma
så högt upp som möjligt i EU:s Avfallstrappa genom att minska avfallet
och återanvända produkter.
På Homons återvinningscentral (ÅVC) slängs idag många saker som
skulle kunna återanvändas. Vid återbruksverksamhet på ÅVC lämnar
besökaren ifrån sig saker som sedan omhändertas och säljs av t.ex. en
välgörenhetsorganisation.
Renhållningschef Katarina Lindström och praktikant Simon Qviberg
föredrar ärendet.
Historik
1. Katarina Lindströms tjänsteutlåtande 2013-09-13.
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att inför
kommunstyrelsens sammanträde 10 oktober 2013 bereda ärendet
utifrån att återbruksverksamheten bedrivs i kommunal regi samt att
överskottet ska tillfalla föreningslivet (ledningsutskottets protokoll
§ 35/2013).
3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
förvaltningen att gå ut med en förfrågan till möjliga
samarbetspartners. Förfrågan tas fram av
renhållningsverksamheten och godkänns av ledningsutskottet
innan den skickas ut. Vissa Bör-krav ska uppfyllas. Dessa krav
utarbetas av renhållningsverksamheten och godkänns av
ledningsutskottet (ledningsutskottets protokoll § 35/2013).
4. Förvaltningen föreslår att upprättat förslag antas (Karin Bohlins
tjänsteutlåtande 2013-10-15).
5. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till
förvaltningen att gå ut med en förfrågan till möjliga
samarbetspartners. Förfrågan tas fram av
renhållningsverksamheten och godkänns av ledningsutskottet
innan den skickas ut. Vissa Bör-krav ska uppfyllas. Dessa krav
utarbetas av renhållningsverksamheten och godkänns av
ledningsutskottet (ledningsutskottets protokoll § 74/2013).
6. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att gå ut med
en förfrågan till möjliga samarbetspartners. Förfrågan tas fram av
renhållningsverksamheten och godkänns av ledningsutskottet
innan den skickas ut. Vissa Bör-krav ska uppfyllas. Dessa krav
utarbetas av renhållningsverksamheten och godkänns av
ledningsutskottet (kommunstyrelsens protokoll § 221/2013).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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7. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att en samarbetspartner bör ha
en social eller humanitär inriktning där återbruksmaterial säljs eller
ges som bistånd i en överskådlig process.
Renhållningsverksamheten föreslår att samarbetspartnern uppfyller
uppställda krav (Katarina Lindströms tjänsteutlåtande 2014-10-20).
Beslutsunderlag
Katarina Lindströms tjänsteutlåtande 2014-10-20.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
En samarbetspartner bör ha en social eller humanitär inriktning där
återbruksmaterial säljs eller ges som bistånd i en överskådlig process.
En samarbetspartner bör uppfylla följande krav:


Skall vara ideellt engagerad och arbeta med välgörenhet eller
arbetsmarkandsintegration.



Skall ha förmåga att ta emot och saluföra återbruksmaterial.



Samarbetspartner bör vara belägen i Nordanstigs kommun. Vid
behov i angränsande kommuner.

Organisationer och föreningar som utför en generell samhällsnyta t.ex.
idrottsföreningar bör beaktas i beslut om sammarbetskrav.
Ovanstående krav ska anges i utgående förfrågan om samarbete med
eventuella samarbetsparters.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 207
Redovisning av personalkostnader.
Personalchef Maritta Rudh redovisar förändringarna i
personalkostnaderna mellan åren 2013 och 2014.
Ledningsutskottets verksamheter har 2014 en ökad personalkostnad
med 3,4 mnkr jämfört med 2013. De främsta orsakerna är dubbelt
valår, ökade politiska kostnader, projekt samt att tjänster flyttats till
ledningsutskottet från andra verksamheter.
Utbildningsutskottets verksamheter har 2014 en ökad personalkostnad
med 6,4 mnkr jämfört med 2013. De främsta orsakerna är ökad
verksamhet inom förskola och fritids, nyanlända, asyl.
Omsorgsutskottets verksamheter har 2014 en ökad personalkostnad
med 11,6 mnkr jämfört med 2013. De främsta orsakerna är nytt HVBhem i Hassela, familjecentral, arbetsmarknadsinsatser,
demensboende, hemtjänst och nattpatrull.
Mellan 2013 och2014 har antalet tillsvidareanställda ökat med
8 personer, tidsbegränsade anställda har ökat med 16 personer och
antalet timavlönade har ökat med 63 personer.
Den ökade kostnaden inkluderar löneökningar och
personalomkostnader.
Ledningsutskottets beslut
Godkänna redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 208

Dnr 459/2014

Taxa för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB föreslår att taxan för
fjärrvärme 2015 höjs med 3 %.
Anledningen till höjningen är att bolaget genomfört en större investering
under året samt att bolaget står inför fler kostsamma investeringar de
kommande åren.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Höja taxan för fjärrvärme för 2015 med 3 %.
Jäv
Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 209

Dnr 460/2014

Taxa för Nordanstig Vatten AB.
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har lämnat ett förslag på höjning av
taxan för vatten och avlopp för 2015.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Höja rörliga avgiften med 2,20 kr/m3 (24,80-27:00 kronor).
Införa ny avgift för abonnemang som ej startats s.k. Ej öppen ventil,
avgift 400 kronor.
Höja fastighetsavgiften för typhus A med 330 kronor
(10 000-10 330 kronor).
Höja fastighetsavgiften för typhus B med 4 400 kronor
(98 300-102 700 kronor).
Anläggningsavgiften behålls oförändrad inför 2015.

Justerandes signatur
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§ 210

Dnr 461/2014

Begäran om förlusttäckningsbidrag 2015, Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har kommit in med en begäran en
förlusttäckningsgaranti för 2015 på maximalt 2,5 mnkr.
Anledningen till begäran är att fullmäktige har beslutat om begränsade
höjningar av va-taxan vilket innebär att höjningarna inte täcker
kostnadsnivån.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar medge Nordanstig
Vatten AB förlusttäckningsbidrag för år 2015 om maximalt belopp på
2 500 tkr. Utbetalas 2016 för år 2015 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2014-10-22).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Medge Nordanstig Vatten AB ett förlusttäckningsbidrag för år 2015
med maximalt 2 500 tkr. Beloppet utbetalas 2016 för år 2015.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 211

Dnr 462/2014

Samordning av ackordstaxa i Sundsvall Vatten AB, Timrå Vatten
AB och Nordanstig Vatten AB.
I dagsläget har Nordanstig Vatten AB, Sundsvall Vatten AB och Timrå
Vatten AB en ackordstaxa. Dessa är dock olika utformade utan att det
föreligger en befogad anlednings för det. Utan motiverade skäl som
rättfärdigar skillnaderna är det svårt att förklara dessa och alltså
erforderligt att ackordstaxorna är enhetligt utformade.
MittSverige Vatten AB föreslår att fullmäktige godkänner förslaget till
harmonisering av ackordstaxan samt beslutar att införa en ackordstaxa
för fritidsbostad med en årlig förbrukning på 50 m3.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna förslaget till harmonisering av ackordstaxan samt införa en
ackordstaxa för fritidsbostad med en årlig förbrukning på 50 m 3.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 212

Dnr 463/2014

Begäran om utökning av förskotterade medel för VAverksamheten i Sörfjärden.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2013-03-26 att uppdra
till Nordanstig Vatten AB att
- Påbörja frivillig tillståndsprövning av avlopp.
- Utreda eventuell särtaxa.
- Starta vattentäktsprojektering.
NVAB har genom styrelsebeslut, den 24 maj 2013 kvitterat
ovanstående uppdrag angående VA-utbyggnad i Sörfjärden samt
uppdragit till VD att begära ett räntefritt lån från Nordanstigs kommun
för att påbörja uppdraget. Enligt ovan nämnda styrelseprotokoll
beräknas kostnaden för uppdraget till 1 000 tkr.
2013-09-30 beviljade fullmäktige ett räntefritt lån på 1 000 tkr för
perioden 2013-2017 som finansiering av uppdrag VA-utbyggnad i
Sörfjärden, se Kf § 38/2013. Utökning av lånet till totalt 3 000 tkr
beslutades av fullmäktige i juni 2014 Kf § 66/2014.
Därefter har Nordanstig Vatten AB lämnat in en ”Begäran om utökning
av förskotterade medel för utredningar kring VA-verksamhet för
Sörfjärden” daterad 2014-10-01.
Nordanstig Vatten AB skriver att för att kunna genomföra de
nödvändiga inledande utredningarna krävs en utökning av det räntefria
lånet till 3 500 tkr. Budgeten för den inledande utredningsfasen till och
med maj 2014 bedöms enligt NVAB till 3 500 tkr.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar medge Nordanstigs
Vatten AB en utökning av det räntefria lånet med ytterligare 500 tkr
(totalt 3 500 tkr) för perioden 2013 – 2017 finansiering av uppdrag VAutbyggnad i Sörfjärden. Efter genomförd utbyggnad ska lånet övergå i
ett lån med ränta och amorteringsplan enligt Nordanstigs kommuns
policy (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2014-10-07).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Medge Nordanstig Vatten AB en utökning av det räntefria lånet med
ytterligare 500 tkr (totalt 3 500 tkr) för perioden 2013-2017 för
finansiering av uppdraget VA-utbyggnad i Sörfjärden. Efter genomförd
utbyggnad ska lånet övergå i ett lån med ränta och amorteringsplan
enligt Nordanstigs kommuns policy.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL15 (31)
2014-10-30

§ 213

Dnr 414/2014

Upprättande av revers för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Fullmäktige beslutade i § 87/2010, att överföra 800 tkr i likvida medel
till det nya bolaget Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Detta beslut avsåg att kommunen lånade ut 800 tkr under en ej
angiven tid amorterings och räntefritt. Så har det också bokförts och
hanterats av både bolaget och kommunen.
Dock behöver beslutet kompletteras med en revers som förtydligar
villkoren.
Ärendet återremitterades från kommunstyrelsen 2014-09-11 § 233 med
uppdraget att lånet ska ha en ränta motsvarande kommunens
genomsnittsränta + 0,25 % samt innehålla en amorteringsplan.
Föreslår att lånet till och med 2014-12-31 är ränte- och amorteringsfritt
för att därefter från och med 2015-01-01 beläggs med ränta
motsvarande kommunens genomsnittsränta som den 30/6 2014 var
3,07 % + 0,25 % med en amortering på 80 000 kr /år. Se bifogad
revers.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar att lånet är ränte- och
amorteringsfritt t.o.m. 31/12 2014 då lånet övergår i ett lån med ränta
och amorteringsplan samt uppdra till firmatecknarna att underteckna
revers om 800 tkr, lån till Nordanstigs Fjärrvärme AB (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2014-10-22).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Lånet är ränte- och amorteringsfritt t.o.m. 31/12 2014 då lånet övergår
i ett lån med ränta och amorteringsplan.
Uppdra till firmatecknarna att underteckna revers om 800 tkr, lån till
Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Jäv
Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
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§ 214

Dnr 465/2014

Ersättning från Fiberstaden AB för näthyra.
Nordanstigs kommun äger fibernätet i kommunen och finansierar
utbyggnaderna som utförs i samråd av Fiberstaden AB.
Fiberstaden hyr nätet av kommunen enligt gällande avtal. Hyran
definieras som den årliga kapitalkostnaden för fibernätet, d.v.s.
avskrivningar och ränta och ska enligt avtalet justeras årligen utifrån de
utbyggnader som görs.
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till kommunstyrelsens presidium och kommunchef Fredrik
Pahlberg att inleda förhandlingar med Fiberstaden AB i ärendet.
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§ 215

Dnr 466/20174

Delägarskap i Visit Hälsingland Gästrikland AB.
Med hänvisning till Regionstyrelsen i Gävleborgs beslut 23 mars 2012
föreslås att Nordanstigs kommun går in som aktieägare i
marknadsföringsbolaget Visit Hälsingland Gästrikland AB.
Slutmålet är en långsiktig plan för turismen. Planen ska vara
ekonomiskt hållbar och lokalt förankrad.
Stig Eng (C) informerar om ärendet.
Beslutsunderlag
Näringslivskontoret föreslår att Nordanstigs kommun går in som
delägare med 25 % i Visit Hälsingland Gästrikland med ett aktiekapital
på 50 tkr. Aktiekapitalet kan finansieras ur projektbudgeten för projekt
Upplev Nordanstig. Fr.o.m. 2017-01-01 skall ägarbilden vara
kompletterad med aktörer från Nordanstigs lokala marknad. Under
kommande beslutsprocess föreslås att en föredragning av ärendet sker
(Anders Nordéns tjänsteutlåtande 2014-09-23).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Nordanstigs kommun går in som delägare med 25 % i Visit
Hälsingland Gästrikland med ett aktiekapital på 50 tkr.
2. Aktiekapitalet finansieras ur projektbudgeten för projekt Upplev
Nordanstig.
3. Fr.o.m. 2017-01-01 skall ägarbilden vara kompletterad med aktörer
från Nordanstigs lokala marknad.
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§ 216

Dnr 467/2014

Administrativt stöd till Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Kommunfullmäktige uppdrog till förvaltningen att genomföra en intern
utredning med anledning av revisionens anmärkning i årsredovisning
2012 Kf § 66/2013.
Stiftelsen ska redovisa enligt kommunal redovisningslag och
rekommendationer samt följa kommunens reglementen avseende
bland andra attest och internkontroll.
Idag hanteras stiftelsens ekonomiadministration av en extern utförare.
Ekonomienheten föreslår att stiftelsens ekonomiadministration
hanteras av kommunens ekonomienhet från och med 1 januari 2015.
På så sätt underlättas arbetet med att säkerställa att regelverken följs
framöver. Dessutom är det i linje med den utredning av
ekonomienhetens framtida funktion som gjordes 2014 där vinster ses
med att samla koncernens ekonomiadministration så långt möjligt i
kommunens ekonomienhet.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen föreslås besluta att
utöka uppdraget till kommunens ekonomienhet att även administrera
Stiftelsen Ersk-Matsgårdens räkenskaper mot ersättning motsvarande
kommunens självkostnad (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2014-10-22).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Erbjuda Stiftelsen Ersk-Matsgårdens styrelse att från och med
1 januari 2015 (räkenskapsår 2015) överföra stiftelsens
ekonomiadministration till kommunens ekonomienhet.
2. Utöka uppdraget till kommunens ekonomienhet att även
administrera Stiftelsen Ersk-Matsgårdens räkenskaper mot
ersättning motsvarande kommunens självkostnad.
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§ 217

Dnr 468/2014

Revisionsrapport: Granskning av delårsrapport per 30 juni 2014.
Revisionen har lämnat en granskningsrapport över delårsbokslutet per
30 juni 2014.
Revisionen vill ha kommunstyrelsens synpunkter över de
rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten senast
29 december 2014.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten har lämnat ett förslag yttrande över rapporten.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till yttrande över rapporten.
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§ 218

Dnr 446/2014

Remiss: Strategi för jämställdhetsintegrering i Gävleborgs län
2014-2016.
Länsstyrelsen Gävleborg har lämnat en remiss: Strategi för
jämställdhetsintegrering i Gävleborgs län 2014-2016. Strategin har
tagits fram på uppdrag av regeringen i samverkan med representanter
från bl.a. offentliga aktörer, akademin och ideella organisationer i länet.
Synpunkter över remissen ska lämnas senast 3 november 2014.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för att inarbeta
kommunstyrelsens synpunkter samt delegera till ledningsutskottet att
efter revideringar av förslaget besvara remissen (kommunstyrelsens
protokoll § 261/2014).
Ledningsutskottets beslut
Anta följande som yttrande över remissen:
Sid 16: Redaktionella ändringar i vänstra spalten, andra stycket, de två
sista meningarna. Ordet obekanta står i bägge alternativen.
Sid 15: Stycket Mäns våld mot kvinnor – Stycket bör formuleras för att
även gälla för kvinnors våld mot män.
Generellt anser Nordanstigs kommun att strategin ska reglera att
relationsbaserat våld alltid ska beivras.
Hela strategin bör skrivas i ett genusneutralt språk.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL21 (31)
2014-10-30

§ 219
Förlängning och medfinansiering av projekt Nya Ostkustbanan
2014.
Projekt Nya Ostkustbanan 2014 upphör enligt ursprungligplan vid
kommande årsskifte. Projektets styrgrupp beslutade 27 augusti att
ansökan om förlängning av projektet till 2015-09-30.
Länsstyrelsen Västernorrland frågar nu om fortsatt medfinansiering av
en förlängning av projektet.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Medfinansiera fortsatt deltagande i projektet Nya Ostkustbanan2015.
Kostnaden på 15 000 kronor finansieras ur kommunstyrelsens
förfogandemedel.
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§ 220

Dnr 469/2014

Ansökan om LONA-bidrag för Vallstigen.
Senast 1 december skall eventuella ansökningar till bidrag för lokala
naturvårdssatsningar (LONA) skickas in till Länsstyrelsen inför
kommande år.
Vallstigen är en ca 55 km lång vandringsled mellan Norrfjärden och
Hassela som går förbi 11 fäbodvallar. Stigen anlades 1983 men har nu
förfallit. Den behöver utvecklas för att bli framkomlig, skapa
tillgänglighet och högre attraktionsvärde. Stigen behöver förses med
beskrivande skyltar över vallarnas historia, geologiska och botaniska
sevärdheter samt utrustas med rastplatser. Vallstigen ansluter till
Kustleden vid Norrfjärden
I förslaget är Nordanstigs kommun projektägare men Nordanstigs
föreningsråd sammanhåller och projektleder arbetet. Övriga lokala
aktörer är Naturskyddsföreningen, det sociala företaget Benefact,
Nordanstigs turism samt hembygdsföreningar.
Kostnad för projektet beräknas till ca 392 000 kr varav hälften
finansieras via LONA-bidrag. Nordanstigs kommun förutsätts
medfinansiera ca 91 500 kr varav 40 000 tkr redan beslutats under
2013 för bl a skyltning till Valleden, inom ramen för föreningsstöd.
Medlen är enligt uppgifter ännu ej utbetalade och om detta projekt
godkänns föreslås beslutat föreningsstöds-projekt tas bort.
Projektet föreslås påbörjas våren 2015 och avslutas senast
2017-12-31.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att Kommunstyrelsen beslutar ansöka om
LONA-bidrag för Vallstigen och bevilja medfinansiering med 60 000 kr
från kommunstyrelsens utvecklingsmedel för projektets genomförande.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Uppdra till verksamheten att ansöka om LONA-bidrag för Vallstigen
och bevilja medfinansiering med 60 000 kr från kommunstyrelsens
förfogandemedel för projektets genomförande.
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§ 221

Dnr 470/2014

Drogpolitiskt handlingsprogram i Nordanstigs kommun 20142015.
ANDT står för alkohol, narkotika, dopning och tobak och är en samlad
strategi för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken.
En regional strategi och handlingsplan har tagits fram under våren
2014 för ANDT-arbetet i Gävleborgs Län t.o.m. 2015. Den ska fungera
som stöd i det gemensamma arbetet för att nå det nationella
övergripande målet.
De prioriterade målen för Nordanstigs kommun är:
1. Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska
minska.
2. Barn ska skyddas mot skadliga effekter orsakade av alkohol,
narkotika, dopning eller tobak.
3. Antalet barn och unga som börjar använda narkotika och
dopningsmedel eller debuterar tidigt med alkohol eller tobak ska
successivt minska.
5. Personer med missbruk eller beroende ska ha ökad tillgänglighet till
vård och stöd av god kvalitet.
Beslutsunderlag
BRÅ- och Folkhälsorådet föreslår att ledningsutskottet antar det
drogpolitiska handlingsprogrammet för Nordanstigs kommun 2014
t.o.m. 2015 som ska fungera som ett verktyg i det förebyggande
arbetet inom ANDT- strategins områden.
Ledningsutskottets beslut
Remittera förslaget till utbildningsutskottet och omsorgsutskottet för
yttrande.
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§ 222

Dnr 443/2014

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa,
Kulturstjärnan.
Föreningen Kulturstjärnan i Gnarp sökte och fick medel från
kommunstyrelens utvecklingsmedel 2012 för att investera och
tillgänglighetsanpassa sina lokaler. Förutom att de fick bidrag från
Nordanstigs kommun har projektet även fått stöd från Boverket.
Därutöver har föreningen själv bidragit med egen finansiering och eget
arbete. P.g.a. olika omständigheter kom arbetet inte igång förrän 2014
och då visade det sig att kostnaderna i verkligheten uppgick till 142 350
kr mer än det som kalkylerats. Eftersom Boverket inte betalade ut sin
del förrän de fick in kvittot på att fakturorna var betalda, blev föreningen
tvungna att ta ett tillfälligt banklån.
För att kunna betala tillbaka bankskulden ansöker nu Kulturstjärnan om
att erhålla 142 350 kr ur kommunstyrelsens spontankassa.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår ledningsutskottet:
att bevilja Kulturstjärnan medel ur kommunstyrelsens spontankassa för
2014 med 73 095 kr, som är det som återstår om man räknar ut
mellanskillnaden mellan Boverkets kostnadssammanställning
(544 283 kronor) och summan av samtliga intäkter (471 188 kronor) i
den ekonomiska kalkylen som bifogats den ursprungliga ansökan från
kommunstyrelsens utvecklingsmedel (2012/5) (Monica Enros
tjänsteutlåtande 1214-10-17).
Yrkande
Per-Åke Kardell (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per-Åke Kardells yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets beslut
Bevilja Kulturstjärnan medel ur kommunstyrelsens spontankassa för
2014 med 73 095 kr, som är det som återstår om man räknar ut
mellanskillnaden mellan Boverkets kostnadssammanställning
(544 283 kronor) och summan av samtliga intäkter (471 188 kronor) i
den ekonomiska kalkylen som bifogats den ursprungliga ansökan från
kommunstyrelsens utvecklingsmedel (2012/5).
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§ 223

Dnr 442/2014

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa, Liv och
Kraft Nordanstig.
Föreningen Liv och Kraft Nordanstig driver träningsverksamhet för
grupper och individuellt sedan 2013. Lokal för verksamheten hyrs av
Godtemplargården i Jättendal och under den tid som föreningen varit
aktiv har de investerat i olika träningsredskap. Som målsättning vill
föreningen att den träning som de bedriver bl.a. ska minska risken för
belastningsskador.
För att kunna utveckla verksamheten ytterligare ansöker nu föreningen
om ett bidrag på 6 199 kr ur kommunstyrelsens spontankassa. Detta
ska då täcka kostnaden för att köpa in speglar med tillhörande
skärmväggar så att medlemmarna ska kunna se sig själva träna och
därmed förbättra tekniken.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att ledningsutskottet beviljar Liv och
Kraft Nordanstig medel ur kommunstyrelsens spontankassa för 2014
med 6 199 kr (Monica Enros tjänsteutlåtande 1214-10-16).
Yrkande
Per-Åke Kardell (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per-Åke Kardells yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets beslut
Bevilja Liv och Kraft Nordanstig medel ur kommunstyrelsens
spontankassa för 2014 med 6 199 kronor.
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§ 224

Dnr 471/2014

Ansökan om bidrag ur Ottilia och Wilhelm Lekströms fond.
Ida Karlsson ansöker om bidrag ur Ottilia och Wilhelm Lekströms fond.
Enligt fondreglerna gäller förmånsrätt för avkomling till komminister AP
Holmström som vill utbilda sig inom högskola eller annan läroanstalt.
Ida Karlsson uppfyller fondens regler och läser första året på
naturvetenskapliga programmet på Bromangymnasiet i Hudiksvall.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Eva Engström föreslår att arbetsutskottet beviljar
Ida Karlsson 1 000 kronor i bidrag ur Ottilia och Wilhelm Lekströms
fond.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets beslut
Bevilja Ida Karlsson 1 000 kronor i bidrag ur Ottilia och Wilhelm
Lekströms fond.
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§ 225

Dnr 28/2014

Plats för fullmäktiges sammanträden.
Fullmäktiges sammanträden har i många år genomförts i
fullmäktigesalen i gamla kommunhuset i Harmånger.
Salen är väl organiserad för fullmäktiges sammanträden med bord för
ledamöterna och läktare för besökare men är inte anpassad för
elektroniska hjälpmedel eller webbsändning av sammanträdena.
Fullmäktige har beslutat ställa sig positiv till webbsändningar av
fullmäktiges sammanträden samt har beslutat uppdra till förvaltningen
att säga upp hyresavtalet för eventuell omförhandling.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin har redovisat de
pågående förhandlingarna med fastighetsägarna. Förslag är att ett
nytt avtal skrivs på tre år samt att kommunen står för kostnaden för
att installera bredband, reparationer av möbler m.m.
2. Näringslivschef Anders Nordén har redovisat kostnaderna för att
förlägga fullmäktiges sammanträden till Kulturhuset Bergsjögården
i Bergsjö.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar att fullmäktiges sammanträden ska förläggas
till Kulturhuset Bergsjögården.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Kulturhuset Bergsjögården i Bergsjö utses som bas för fullmäktiges
sammanträden.
Uppdra till kommunstyrelsen att finansiera kostnaden för att anpassa
lokalerna för ändamålet.
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§ 226

Dnr 464/2014

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2015 och
framåt.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har lämnat ett förslag till
ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område för 2015 och
framåt.
Taxan utgår från ett underlag som Sveriges kommuner och landsting
utarbetat.
Förändringar i miljöbalken har nu skett som innebär att reglerna för
prövning och vissa anmälningsfrågor flyttas över till
miljöprövningsförordningen (2013:251). I den nya förordningen har
vissa verksamheter fått ändrade prövningsnivåer, andra har
omdefinierats och ett antal nya verksamheter har tillkommit. Nuvarande
taxa hänvisar till bilagan till förordningen om miljöfarligverksamhet och
hälsoskydd, vilken har upphävts.
Förslaget till revidering innebär ingen ändring av själva
taxekonstruktionen. Förutom nödvändiga ändringar med anledning av
miljöprövningsförordningen har en genomgång av hela taxan skett.
Timtaxan blir densamma för 2015 som för 2014 då konsumentprisindex
per 31 augusti inte ger någon höjning.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Ann-Sofie Åhlén föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår att fullmäktige
antar förslag till reviderad taxa inom miljöbalkens område
(Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämndens protokoll § 63/2014).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till reviderad taxa inom miljöbalkens område att gälla från
1 januari 2015.
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§ 227

Dnr 114/2014

Motion om Nordanstigs Fastighets AB.
Stig Eng (C) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om kommunen ska bredda
ägardirektivet för Nordanstigs Fastighets AB eller överväga att upplösa
bolaget och fondera kapitalet som en del i kommunstyrelsens
verksamhet.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 44/2014).
2. Ekonomikontoret lämnar följande yttrande över motionen:
I omorganisationen 2013 slogs 7 punkter fast som den kommunala
organisationen i Nordanstig behöver koncentreras mot. En av
dessa är koncerntänkande - en förutsättning för effektiv förvaltning.
Förvaltningen planerar en översyn och uppdatering av
företagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv. Denna motion
kommer att beaktas i denna översyn (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2014-10-21).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta följande som svar på motionen:
I omorganisationen 2013 slogs 7 punkter fast som den kommunala
organisationen i Nordanstig behöver koncentreras mot. En av
dessa är koncerntänkande - en förutsättning för effektiv förvaltning.
Förvaltningen planerar en översyn och uppdatering av
företagspolicy, bolagsordningar och ägardirektiv. Denna motion
kommer att beaktas i denna översyn.
2. Motionen är därmed besvarad.
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§ 228
Ledningsutskottets sammanträdesdagar 2015.
Ledningsutskottet ska fastställa sina sammanträdesdagar för 2015.
Förvaltningen lämnar följande förslag:
29 januari
26 februari
26 mars
7 och 28 maj
25 juni
6 augusti
3 september
8 oktober
5 november
3 december
Ledningsutskottets beslut
Anta förvaltningens förslag till sammanträdesdagar för 2015.
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§ 229

Dnr 2013/275

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
Musikskoleundervisning 2015
Monica Olsson (S) tar upp ärendet om Nordanstigs kommun ska
fortsätta med musikskoleundervisning även under 2015. Monica
Olssons förslag är att musikskoleundervisningen fortsätter under
vårterminen samt att kostnaden, ca 300 tkr, finansieras inom
utbildningsutskottets budgetram för 2015.
Botnia Atlantica
Monica Olsson (S) informerar om att en inbjudan har inkommit till
kommunen till nästa sammanträde i Botnia Atlantica. Hur ska
kommunen ställa sig till deltagande i projektet?
Informationer och frågor
Kommuninvest delårsrapport 2014
Stig Eng (C) informerar om Kommuninvest delårstapport 2014:
Rörelseresultat för fösta halvåret ökade 27 %.
Ledningsutskottets beslut
1. Botnia Atlantica
Uppdra till verksamheten att bereda ärendet och tidigare fattade
beslut om aktivt deltagande i Botnia Atlantica.
2. Sundsvallsregionen
Uppdra till verksamheten att bereda ärendet.
3. Lägga övriga informationer till handlingarna.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Musikskoleundervisning 2015
Fortsätta med musikskoleundervisningen under vårterminen samt att
kostnaden, ca 300 tkr, finansieras inom utbildningsutskottets
budgetram för 2015.
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