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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
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret lämnar en ekonomirapport för ledningsutskottets
verksamheter per oktober 2015.

ÄRENDE 4
Redovisning åtgärdspaketet.
Ekonomienheten redovisar verkningarna av åtgärdspaketet.

ÄRENDE 5
Information om investeringar 2016.
Ekonomikontoret har sammanställt förslag till fördelning av
investeringsbudget 2016 för information och dialog.

ÄRENDE 6
Taxor 2016 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har lämnat ett förslag till
fullmäktige om en höjning på 2 % av den rörliga delen av
fjärrvärmetaxan för 2016.
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ÄRENDE 7
Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per
2015-06-30.
Revisionen har genomfört en granskning av delårsrapporten per 30 juni
2015.
Kommunstyrelsen ska yttra sig över rapporten senast 21 december
2015.
Ekonomikontoret har lämnat ett förslag till yttrande.

ÄRENDE 8
Information om ny Översiktsplan.
Stadsarkitekt Christina Englund informerar om det pågående arbetet
med att utforma en ny Översiktsplan.

ÄRENDE 9
VA och vägar i Morängsviken.
Plan och bygg har tidigare informerat om utvecklingen i arbetet med VA
och vägar i LIS-området Morängsviken.
Kostnaderna för VA beräknas till 2,2 mnkr mot budget 1,9 mnkr.
Kostnaderna för vägarbetena beräknas till 1,9 mnkr. Med
samordningseffekter bedöms att hela området skulle kunna förses med
VA och vägar för 2,9 mnkr.
Två upphandlingar har genomförts men justeringar i
förfrågningsunderlaget innebär att upphandlingen behöver göras om.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att återkomma i
ärendet (ledningsutskottets protokoll § 165/2015).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens beslut, KS § 248 2013-11-28, att låta MSV sköta
uppdraget gällande utbyggnad av VA i Morängsviken upphävs.
Besluta att väg och VA upphandlas som en totalentreprenad och att
anbud tas in på två olika utbyggnadsalternativ.
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ÄRENDE 10
Detaljplan för Varpsand, Sörfjärden.
Bygg och plan har sammanställt en detaljplan för Varpsand i
Sörfjärden.
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för
camping och småhusbebyggelse.
Planen har varit utställd för samråd och ska nu ställas ut för
granskning.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet.

ÄRENDE 11
Detaljplan för Jätendals-Gärde 1:13 m.fl. i Mellanfjärden.
En ny detaljplan utarbetades för området 2013. Planens syfte var att
ändra markanvändningen från bostäder tillindustriändamål och skapa
planmässiga förutsättningar för att utveckla pågående verksamhet.
Planen antogs 2013 av byggnadsnämnden enligt enkelt planförfarande.
Beslutet överklagades och Mark- och miljödomstolen upphävde 2014
planen med motivet att planen ska handläggs med normalt
planförfarande.
Förslag till beslut
Ledningsutskottet beslutar uppdra till plan- och byggenheten att
upprätta ny detaljplan för Jättendals-Gärde 1:13 m.fl.

ÄRENDE 12
Detaljplan för Gistvallen i Sörfjärden.
I och med att Sörfjärden förses med kommunal VA-försörjning har
frågan uppkommit om vilka byggnader längs med Gnarpsån som ska
anslutas till VA. Vissa byggnader är redan idag planstridiga, d.v.s. de
har under lång tid använts som och har karaktären av fritidshus medan
de i detaljplanen har bestämmelsen V, fiske- och småbåtshamn
gistvall.
Plan- och byggenheten bedömer därför att en planändring är
nödvändig för att användning som boende ska vara i enlighet med
detaljplanen.
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FORTS. ÄRENDE 12
Samtidigt som planen ändras finns behov av att införa
varsamhetsbestämmelser för att bevara områdets kulturhistoriska
värden.
Förslag till beslut
Ledningsutskottet uppdrar till bygg- och planenheten att ändra
detaljplan för Gistvallen och att markanvändningen ändras från fiskeoch småbåtshamn till boende för de två byggnader uppströms ån.

ÄRENDE 13
Vattentoaletter i Varpsand, Sörfjärden.
I Sörfjärden finns en kilometerlång sandstrand som erbjuder utmärkta
möjligheter till bad- och strandliv. Nordanstigs kommun och
Nordanstigs Vatten AB gör tillsammans en satsning för att göra
Sörfjärden mer attraktivt för kommuninnevånare och turister. I denna
Sörfjärdensatsning ingår en förbättrad vatten- och avloppslösning samt
förbättrade parkeringsmöjligheter. I samband med att MittSverige
Vatten AB (MSVAB), på uppdrag av Nordanstigs Vatten AB, bygger ut
en allmän VA-anläggning i Sörfjärden så kommer bolaget uppföra en
teknikbyggnad intill den sydligaste delen av sandstrandsremsan i
Sörfjärden, som kallas Varpsand.
På förslag av VA-projektet kan iordninggjord etableringsyta ca 100 m
väster badstranden i Varpsand med fördel användas som
parkeringsyta för badgäster m.fl. Härigenom minskas den totala
investeringsvolymen för diskuterade offentliga toaletter och parkering.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att tre
offentliga vattentoaletter, en handikappanpassad med skötbord, en
damtoalett och en herrtoalett, uppförs i Sörfjärden som en del av
Sörfjärdensatsningen. Vidare föreslår Samhällsbyggnad att
kommunstyrelsen beslutar om att dessa tre toaletter för badgäster
lokaliseras i en separat del av den teknikbyggnad som MSVAB ska
uppföra vid Varpsand i södra Sörfjärden, samt besluta att MSVAB ska
stå för byggandet av vattentoaletterna i samband med att företaget
bygger teknikbyggnaden.
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FORTS. ÄRENDE 13
För att möjliggöra byggandet av denna första toalettbyggnad föreslår
Samhällsbyggnad att kommunstyrelsen beslutar om att projektet får
belasta investeringsbudgeten för 2015 med 450 000 kr vilka
omfördelas från objekten ”Morängsviken” (250 000 kr) och
”Exploatering Mellanfjärden/Sörfjärden” (200 000 kr). Vidare föreslår
Samhällsbyggnad att kommunstyrelsen beslutar om att utökad
driftsbudget, 40 000 kr, inarbetas i budgeten för 2017.

ÄRENDE 14
LONA-ansökan för Utvärdering av tätortsnära natur.
Senast 1 december 2015 skall eventuella ansökningar om bidrag för
lokala naturvårdssatsningar (LONA) skickas in till Länsstyrelsen inför
kommande år.
Inom ramen för översiktsplanearbetet finns möjlighet att ansöka om
LONA-bidrag för utvärdering av den tätortsnära naturen i Nordanstigs
kommun.
Kartläggningen av grönstrukturen, och tillhörande skötselplaner,
kommer bli dokument som vägleder kommunens handläggare då de
gör avvägningar mellan olika intressen i samband med ändrad
markanvändning. En kartläggning av tätortsnära naturområden är
dessutom en del av det Översiktsplanearbete som kommunen är ålagd
att genomföra.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnad föreslår att Kommunstyrelsen beslutar ansöka om
LONA-bidrag för ”Utvärdering av tätortsnära natur”. Medfinansiering
med totalt 150 000 kr sker inom ramen för befintlig projektbudget för
översiktsplanearbetet.

ÄRENDE 15
LONA-ansökan för förstudie till fiskevårdsprojekt i
Harmångersåns huvudavrinningsområde.
I februari 2014 antog Kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun en
fiskevårdsplan. I samband med att underlag till denna plan togs fram så
skedde under perioden 2006 till 2013 en kartläggning av kommunens
vattendrag. Totalt inventerades 150 vattendrag, vars sammanlagda
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FORTS. ÄRENDE 15
längd uppgick till cirka 742 km. I 134 av vattendragen påträffades totalt
nästan 400 artificiella vandringshinder. Fem av dessa vandringshinder
utgjordes av kraftstationer i Harmångersåns vattensystem. I
fiskevårdsplanen framhålls skapandet av vandringsvägar förbi dessa
fem hinder som bland de mest prioriterade fiskevårdsåtgärderna i
kommunen.
Den 11 juni beslutade kommunstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp
bestående av representanter från kommunens olika fiskeområden, en
representant från Naturskyddsföreningen i Nordanstig samt några
politiker och tjänstemän från kommunen. Uppdraget för arbetsgruppen
var att utreda åtgärder för att befrämja fiskens vandring i kommunens
vattendrag. Vid arbetsgruppens tre möten, där det vid något eller några
tillfällen även deltog tjänstemän från Länsstyrelsen samt representanter
från Älvräddarna och LRF Nordanstig, växte insikten fram att
åtgärdandet av vandringshinder i huvudsak borde bedrivas inom två
projekt utifrån två skilda huvudavrinningsområden; Gnarpsåns
respektive Harmångersåns huvudavrinningsområde. Det större av
dessa var Harmångersåns huvudavrinningsområde och undanröjandet
av de vandringshinder som fanns inom detta område framstod som
betydligt mer utmanande än de som fanns inom Gnarpsåns
huvudavrinningsområde.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att avsätta
75 000 kr från kommunstyrelsens förfogandemedel för 2015 och
samtidigt besluta om att dessa medel tillsammans med 100 000 kr,
som finns i 2016 års budget för fiskevård, ska utgöra underlag till
kommunens medfinansieringsintyg till en ansökan om LONA-bidrag.
Ansökan om LONA-bidrag skickas till Länsstyrelsen senast
1 december 2015.

ÄRENDE 16
Rapport från SFI.
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ÄRENDE 17
Rapport om skogen.
Ledningsutskottet får en rapport om planeringen för skogen under
2016.

ÄRENDE 18
Förlusttäckningsbidrag 2016 för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har lämnat in en ”Begäran om
förlusttäckningsbidrag 2016 ” till kommunstyrelsen.
Under ett flertal år har kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun
beslutat om begränsade höjningar av VA-taxan, vilket har inneburit att
höjningarna inte täckt Nordanstig Vattens nödvändiga kostnadsnivåer.
Det har i sin tur medfört behov av förlusttäckningsbidrag från
Nordanstigs kommun.
Nordanstig Vatten ABs styrelse har beslutat om oförändrad taxa för
2016, vilket medför att behovet av ett förlusttäckningsbidrag på
maximalt 2,5 mnkr kvarstår under 2016.

Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Medge Nordanstigs Vatten AB förlusttäckningsbidrag för år 2016 om
maximalt belopp på 2 500 tkr. Utbetalas 2017 för år 2016.

ÄRENDE 19
Överenskommelse med civilsamhället.
En arbetsgrupp har gemensam utarbetat ett förslag till en
överenskommelse mellan kommunen och civilsamhället.
Avsikten med överenskommelsen är att öka samverkan kring
utvecklingen av kommunen och ta vara på den fackkunskap och
idérikedom som många kommuninnevånare har. Förutsättningen är
tillit, dialog, en ömsesidig respekt och uppskattning av varandra.
Överenskommelsen vill öppna upp för ökat deltagande i de beslut som
sker och skapa nya vägar för människor att kunna delta.
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ÄRENDE 20
Rapport om turismprojektet och besöksnäringen.
Verksamheten lämnar rapport i ärendet.

ÄRENDE 21
Rapport om näringslivsstrategin.
Verksamheten lämnar rapport i ärendet.

ÄRENDE 22
Nedläggning av telestationer och kopparledningar i kommunen.
Telia har inkommit med en skrivelse där de meddelar nedläggningar av
anslutningsstationer och kopparledningar för motsvarande
1 080 abonnenter.

ÄRENDE 23
Förslag till ny timavgift och uppräkningsindex för miljö- och
livsmedelstillsyn.
Kommunfullmäktige fastställde i slutet av november 2011, taxor för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken och den offentliga
livsmedelskontrollen. Grundkonstruktionen i de båda taxorna bygger på
att en timtid multipliceras med en timtaxa. Inför 2012 beräknades
timkostnaden till 830 kr. Timtaxan fastställdes till 800 kr med årlig
höjning utifrån KPI, konsumentprisindex. Nuvarande timtaxa på 806 kr
har gällt sedan 2013, då KPI sedan dess stått still. Som en konsekvens
av detta har också kostnadstäckningsgraden minskat.
Enligt lag måste den offentliga livsmedelskontrollen finansieras till
100% av taxor. Vid en revision i våras av miljö- och
räddningsnämndens livsmedelskontroll, konstaterade länsstyrelsen och
livsmedelsverket att nämnden inte hade full kostnadstäckning och
kräver att denna avvikelse åtgärdas.
SKL, Sveriges kommuner och landsting, har under 2015 tagit fram nya
underlag till stöd för kommunernas beräkningar av sina timkostnader
inom respektive tillsynsområde. Dessa säkerställer på ett tydligare och
enklare sätt än tidigare, att alla faktiska kostnader kommer med i
beräkningsunderlagen. Timkostnaden baseras på lite olika grunder för
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FORTS. ÄRENDE 23
de två tillsynsområdena. Därför erhålls inte samma timkostnad. Vid
extra offentlig livsmedelskontroll, då avvikelser mot lagstiftningen
måste åtgärdas och följas upp, får inte kostnader för resor och
eventuella provtagningar ingå timtaxan. Dessa kostnader ska påföras
separat.
SKL föreslår också KPI ersätts av PKV, prisindex för kommunal
verksamhet, för årlig uppräkning av timtaxan. Det är detta prisindex
som används i SKL:s egna beräkningar och beskrivning av sektorns
kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, material
och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. PKV
uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos.

Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Hudiksvall respektive Nordanstig beslutar att fastställa ny timtaxa från
och med 2016 för prövning och tillsyn enligt miljöbalken till 904 kr, för
offentlig livsmedelskontroll till 946 kr, extra offentlig livsmedelskontroll
till 827 kr, samt att timtaxorna därefter ska uppräknas årligen utifrån
prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

ÄRENDE 24
Risk- och sårbarhetsanalys för 2015-2018.
Norrhälsinglands miljö- och räddningstjänst har lämnat ett förslag till
Risk- och sårbarhetsanalys 2015-2018 för Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna förslag till risk- och sårbarhetsanalys för Hudiksvalls och
Nordanstigs kommuner.
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ÄRENDE 25
Ansökan om bidrag till anslutning av VA i Sörfjärdens kapell.
Andelsföreningen Sörfjärdens kapell har ansökt om bidrag till
anslutningsavgiften för vatten och avlopp i Sörfjärden.
Förening bedriver kulturverksamhet för alla åldrar i Sörfjärden, främst
under sommarhalvåret. Lokalen hyrs även ut till varierande aktiviteter.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beviljar bidrag till
anslutningsavgiften för vatten och avlopp med 150 tkr.
Finansieringen föreslås ske inom ramen för kommunstyrelsens
förfogandemedel.

ÄRENDE 26
Kultur- och föreningsledarstipendiater 2015.
Ledningsutskottet har att utse kultur- och föreningsledarstipendiater för
2015.

ÄRENDE 27
Ansökan om bidrag ur Stiftelsen Nordanstigs stipendiefond.
Årskurs 7 vid Bergsjö Centralskolan ansöker om bidrag ur Stiftelsen
Nordanstigs stipendiefond med 2 200 kronor för att hyra en buss vid en
studieresa till SMP i Ilsbo. Resan ska göras med anledning av ett
projekt i teknik som klassen håller på att arbeta med.
Förslag till beslut
Bevilja bidrag med 2 200 kronor för studieresa till SMP i Ilsbo.
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ÄRENDE 28
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa,
Bergsjö IF.
Bergsjö IF ansöker om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa för
åtgärder för att minska energiförbrukningen i klubblokalen.
Föreningen ansöker om 30 000 kronor.

ÄRENDE 29
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa, Stocka
Folkets Hus.
Stocka Folkets Hus ansöker om bidrag ur kommunstyrelsens
spontankassa för renovering av köket.
Föreningen ansöker om 12 000 kronor.

ÄRENDE 30
Personalärenden.
Ledningsutskottet följer upp följande ärenden:
-

Sjukskrivningstal

-

Tf kommunchef

-

m.m.

ÄRENDE 31
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.

