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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Solveig Wiberg (SD).

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

ÄRENDE 3
Ekonomirapport
Ekonomienheten presenterar en ekonomirapport per november 2017
för ledningsutskottets verksamheter.

ÄRENDE 4
Budgetprocess med tidplan för 2019-2022 och anvisningar.
Ekonom Marianne Unborg föredrar ärendet. Ekonomienheten har
sammanställt en tidplan för budgetprocessen 2019-2022.
Beslutsunderlag
Anta tidplanen för budgetprocessen 2019-2022

ÄRENDE 5
Nordanstig Vatten AB, ansökan om oförändrad checkkredit 2018.
Nordanstig Vatten AB ansöker om fortsatt checkkredit inom
Nordanstigs kommuns koncernkonto på 15,0 mnkr.
För att kunna hantera det likvida flödet under 2018 bör checkkrediten
på internkontot hos Nordanstigs kommun bibehållas på 15,0 mnkr.
Checkkrediten ska användas till de variationer som förekommer i inoch utbetalningar.
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FORTSÄTTNING ÄRENDE 5
Enligt styrelsebeslut 2017-11-02, §41, ansöker Nordanstig Vatten AB
om att bibehålla befintlig checkkredit på 15,0 mnkr.
Enligt fullmäktigebeslut 2009-05-11 skall checkkrediten omvärderas
varje år.
Beslutsunderlag
Fortsätta Nordanstig Vatten AB,s checkkredit på totalt 15,0 mnkr under
2018 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto. (Fredrik Pahlberg och
Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2017-11-29)

ÄRENDE 6
Begäran om budgetförstärkning 2018 avseende
Överförmyndarnämnden Mitt.
Överförmyndarkontoret föreslår att Överförmyndarnämnden Mitt
beslutar att hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner anhålla
om att förstärka Överförmyndarnämndens budgetram 2018 med 3,5
mkr för att under 2018 nå en bra, effektiv och rättssäker verksamhet.
Utifrån fördelningsnyckeln av Överförmyndarnämnden Mitts kostnader
innebär den begärda budgetförstärkningen 2018 för Sundsvalls
kommun 2 589 tkr, Timrå kommun 460 tkr, Nordanstig 248 tkr och
Ånge 248 tkr
Varje nämnd i Sundsvall tar årligen fram en mål och resursplan för sina
verksamhetsområden, innehållande budget och politisk viljeinriktning.
Mål och resursplan för Överförmyndarnämnden Mitt ska fastställas
senast sista november för inlämnande till koncernstaben i Sundsvalls
kommun.
I Avtal om samverkan i gemensam nämnd framgår att
Överförmyndarnämndens budget ska presenteras för samtliga
samverkande kommuner senast den 31 oktober varje år med undantag
för valår.
Överförmyndarnämnden Mitt har under 2017 anhållit från samtliga
samverkande kommuner i en budgetförstärkning för att komma tillrätta
med sin verksamhet. Kommunstyrelsen i Sundsvall har under 2017
bistått nämnden med ekonomiska resurser som en del av
åtgärdsplanen som upprättades 2016.
Under 2018 finns det fortsatt ett behov av budgetförstärkning för att
nämnden ska kunna fullfölja arbetet med att nå en bra, effektiv och
rättssäker verksamhet.
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FORTSÄTTNING ÄRENDE 6
Vidare ska det ekonomiska stöd som Kommunstyrelsen i Sundsvalls
kommun bistått nämnden med 2017 påföras nämndens budget 2018.
Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun har beslutat 2017-10-16 att
Överförmyndarnämnden Mitts begäran om extra resurser för planerat
utvecklingsarbete ska behandlas när det finns en handlingsplan.
Överförmyndarkontoret vill uppmärksamma Överförmyndarnämnden
Mitt att budgeten för 2018 gäller under förutsättning att samtliga
samverkans kommuner beslutar om budgetförstärkningen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att
Godkänna Överförmyndarnämnden Mitts begäran om
budgetförstärkning för 2018 om 3,5 mnkr.
Nordanstigs kommuns andel uppgår till totalt 248 tkr enligt
fördelningsnyckel.
Finansiering sker inom 2018 års budgetram för
Överförmyndarnämnden Mitt. (Fredrik Pahlberg och Björn Hylenius
tjänsteutlåtande 2017-11-16)

ÄRENDE 7
Direktivdiskussion om Kommunalförbundet Södra Hälsingland
(KFSH) om fördjupad samverkan i Hälsingland.
Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 8
Rökfritt Sverige 2025
Strategin Tobacco Endgame innebär ett perspektivskifte som bidrar till
ett ökat fokus på kraftfulla åtgärder för ett minskat tobaksbruk. I januari
2016 hade drygt hundra organisationer ställt sig bakom tanken på
Tobacco Endgame-strategin, varav de flesta är verksamma inom
hälso- och sjukvården.
I Sverige har Tobaksfakta, en oberoende tankesmedja, tagit initiativ till
strategin ”Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025”, vilket bygger på
att regeringen under 2014-2017 fattar ett principiellt beslut om ett
måldatum 2025. Målet innebär att rökningen ska ha minskat till mindre
än 5 procent hos den vuxna befolkningen. Förutsättningen är att målet
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FORTSÄTTNING ÄRENDE 8
åtföljs av en handlingsplan som omfattar implementering av
tobakspreventionens breda åtgärder. I det här skedet omfattar det inte
det tobaksförebyggande arbetet gällande snuset.
Att ställa sig bakom Tobacco Endgame-strategin innebär att man säger
ja till följande tre punkter.


Vi förstår bakgrunden och behovet av att skärpa den
tobaksförebyggande strategin.
 Vi stödjer principen att ett årtal ska precisera när rökning ska
vara kraftfullt begränsat, mindre än fem procent.
 Vi stödjer en bred opinionsbildning för ett politiskt beslut med
den inriktningen.
Nordanstigs kommun har under hösten 2017 reviderat personalpolicyn
den innefattar också rökfri arbetstid för kommunanställda policyn som
antogs i Kommunstyrelsen november 2017 och ska nu upp för beslut i
Kommunfullmäktige december 2017. I policyn föreslås också stöd med
tobaksavvänjning från företagshälsovård för kommunens anställda.
I Nordanstigs kommun har vi sedan 2012 använt oss av
kontraktskrivningsmetoden Tobaksfri duo som riktar sig till ungdomar
från åk 6-9. Där en ungdom skriver kontrakt med en tobaksfri vuxen
och kontinuerliga aktiviteter och tävlingar under året. Vi
uppmärksammar också tobaksfria dagen 31 maj och tobaksfria veckan
vecka 47. Det finns en arbetsgrupp i kommunen där också
elevambassadörer ingår med syfte att vara tobaksfria förebilder.
Region Gävleborg ställde sig bakom Tobacco Endgame- Rökfritt
Sverige 2025, i februari 2016.
Beslutsunderlag
BRÅ- och folkhälsorådet föreslår Ledningsutskottet att:
 Nordanstigs kommun ställer sig bakom strategin ett Rökfritt
Sverige, ett nationellt politiskt beslut med ett måldatum 2025, ett
effektmål, rökning lägre än 5 procent och en handlingsplan för
att nå målen.
 Nordanstigs kommun aktivt deltar i opinionsbildningen
tillsammans med Region Gävleborg och Sveriges kommuner
och landsting (SKL) för ett nationellt beslut.
 Nordanstigs kommun tillsammans utvecklar det
tobaksförebyggande arbetet vidareutvecklar det egna pågående
tobaksförebyggande arbete utifrån artiklarna i
Tobakskonventionen.
Nordanstigs kommun ställer sig bakom Tobacco Endgame Strategin
(Mats Widoff och Christin Hübinettes tjänsteutlåtande 2017-11-22)
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ÄRENDE 9
Remiss: VÅG, Vattenförvaltningsåtgärder för Gävleborgs
Länsstyrelse.
Länsstyrelsen har tagit fram en remissversion av en plan kallad VÅG
(Vattenförvaltningsåtgärder för Gävleborgs länsstyrelse). Syftet med
denna genomförandeplan är att bidra till och leda myndighetens
fortsatta åtgärdsarbete inom vattenförvaltningen på ett samordnat,
effektivt och transparent sätt. Framtagandet av planen utgör en av de
administrativa åtgärder som Länsstyrelsen fått i uppdrag att genomföra
för att bidra till att uppnå fastställda miljökvalitetsnormer för yt- och
grundvatten.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar
att uppdra till Infrastruktur och miljöutveckling att sända in ett yttrande
till beredningssekretariatet på Länsstyrelsen enligt bifogat förslag (se
bilaga 1) senast den 22 december som svar på den remiss (se bilaga
2) Länsstyrelsen har skickat till kommunen via Ljusnan och
Hälsinglands skogs- och kustvattenråd. (Evalinda Grensmans
tjänsteutlåtande 2017-12-04)

ÄRENDE 10
Yttrande beträffande bidrag till Rönnskärs samfällighetsförening
på grund av stormskadad vågbrytare.
Natten mellan 22 och 23 november uppstod skador på piren vid
inloppet till Stocka hamn. Piren/vågbrytaren är av hög ålder och under
senaste åren aktualiseras för upprustning. Medel har ännu inte beviljats
för upprustningen trots samfällighetsföreningens ansträngningar.
För att inte skadan skall förvärras skall akuta åtgärder vidtas och
avslutas i början av 2018.
Beslutsunderlag
Att bevilja Rönnskärs samfällighetsförening bidrag med 100 000 kr som
stöd till akuta förstärkningsåtgärder på piren/vågbrytaren efter
stormskadan.
Finansieringen sker med 25 000 kr ur kommunstyrelsens spontankassa
2017 och resterande 75 000 kr ur KS förfogandemedel 2018. (Tord
Wannbergs tjänsteutlåtande 2017-11-23)
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ÄRENDE 11
Ansökan om kommunstyrelsens spontankassa Harmångers
Ungdomsgård gällande inköp av dator.
Harmångers Ungdomsgård har sin verksamhet i en fristående lokal på
Bringstaskolan och antalet medlemmar ökar för varje år. En dator
behövs bl.a. för att underlätta registrering av sammankomster och
deltagartillfällen som ligger till grund för viss bidragsansökning.
Harmångers Ungdomsgård fick bidrag ur kommunstyrelsens
spontankassa 2016 för inköp av en surfplatta, som idag inte täcker
deras ökade behov.
Beslutsunderlag
Att bevilja Harmångers Ungdomsgård bidrag med 4 990 kr för att köpa
in en dator.

ÄRENDE 12
Ansökan om kommunstyrelsens spontankassa Nordanstigs
Konstförening om att ge en medborgare möjlighet att delta i en
kurs som ett led i medlemsrekrytering.
För att hjälpa en medborgare att kunna delta i en utvecklande
konstnärlig kurs, kommer möjligheten att lottas ut bland de som
anmäler sitt intresse. Förhoppningen är att detta även kan fånga upp
fler (aktiva) medlemmar. Nordanstigs Konstförening har idag ett 100-tal
medlemmar, men vill gärna få igång mer aktivitet. Detta erbjudande ses
som ett sätt att nå nya och kreativa medlemmar.
Priset för en deltagare är 19 500 kr och föreningen har för avsikt att
själva stå för 4 500 kr.
Kursen anordnas av Helsinglight SFX Makeup Academy och hålls i
Jättendal i januari. Samma kurs har tidigare lockat deltagare från ett
flertal europeiska länder och har då satt Nordanstig på kartan när det
uppmärksammats i olika medier.
Beslutsunderlag
Att bevilja Nordanstigs Konstförening ett bidrag med 15 000 kr för att
ge en medborgare möjlighet att delta i en konstnärlig kurs. (Tord
Wannberg och Monica Enros tjänsteutlåtande 2017-12-07)

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-12-19

9 (13)

ÄRENDE 13
Instruktioner för kommunchef.
Ny kommunallag gäller från 1 januari 2018.
I den nya lagen regleras att kommunstyrelsen ska utse en direktör.
Direktören ska ha den ledande ställningen bland de anställda och vara
chef för den förvaltning som finns under styrelsen. Styrelsen får besluta
att direktören ska ha en annan benämning.
I Nordanstigs kommun är benämningen kommunchef.
Vidare ska kommunstyrelsen, i en instruktion, ska fastställa hur
kommunchefen ska leda förvaltningen under styrelsen. Instruktionen
ska även fastställa kommunchefens övriga uppgifter.
(KL 7 kap 1-2 §).
Kommunstyrelsens presidium har utarbetat ett förslag till instruktion
och föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till instruktion för kommunchefen i Nordanstigs kommun att
gälla från 1 januari 2018. (Monica Olsson och Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2017-11-02)

ÄRENDE 14
Direktivdiskussion om Kulturlyft Nordanstig
Tf verksamhetschef Tord Wannberg föredrar ärendet.
Förstudie Kulturlyft Nordanstig.
För ansökan om projektstöd från Leader Utveckling Hälsingebygden,
lokalt ledd utveckling




Förstudiens syfte är att identifiera de behov av åtgärder som
bygger på kulturarbetarnas och invånarnas förslag på utveckling
och vitalisering kulturlivet i Nordanstigs kommun. Åtgärderna
ska i sin tur ligga till grund för en gemensam och långsiktigt
hållbar strategi och prioriteringar av insatser för kulturlyft
Nordanstig.
Förstudien syftar också till att ta ur riktning för kulturrådets
arbete i Nordanstig. Kulturrådet är en mötesplats som
representerar kulturarbetare, kreativa näringar och kommunen.

Kostnad för förstudien beräknas till 300 000kr varav 150 000 kr från
Nordanstigs kommun och resterande 150 000kr söks från Leader
Utveckling Hälsingebygden (deras maxbelopp för förstudie är
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FORTSÄTTNING ÄRENDE 14
150 000kr). Medel ska användas till processledare för genomförande
av processer med kulturaktörer, politiker, tjänsteman och inte minst
kommuninnevånare. Det handlar om lokalt ledd utveckling.
Förstudieförslaget är ett resultat av diskussioner inom kulturrådet.

ÄRENDE 15
Direktivdiskussion om omdisponering av kommunens lokaler.
Verksamhetschef EvaLinda Grensman föredrar ärendet.

ÄRENDE 16
Riktlinjer för Bostads- och lokalförsörjningsplan.
WSP har på uppdrag av Nordanstigs kommun sammanhållit arbetet
med att utarbeta en lokal- och bostadsförsörjningsplan. Arbetet har
bedrivits tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter
från samtliga verksamheter och Nordanstigs bostäder. Arbetsmöten
har också hållits med politikerna.
Bostadsförsörjningslagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 säger
att alla kommuner måste ha en aktualiserad plan när det gäller riktlinjer
för bostadsförsörjning. Dessa ska antas av kommunfullmäktige varje
mandatperiod.
Planen har varit på samråd med Länsstyrelsen och våra
grannkommuner i Hudiksvall och Sundsvall. Förslaget har fått svar av
Länsstyrelsen där vissa förbättringar föreslagits. Dessa har tagits
hänsyn till och arbetats in i planen.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget till riktlinjer
för bostads- och lokalförsörjning i Nordanstigs kommun. (Fredrik
Pahlberg och Tord Wannbergs tjänsteutlåtande 2017-11-29)
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ÄRENDE 17
Remiss: Begäran om yttrande för nytt dubbelspår utmed
Ostkustbanan, delen Tjärnvik-Njurundabommen i Sundsvalls och
Nordanstigs kommun, Gävleborgs län och Västernorrlands län.
Remissen beskriver de alternativ av korridorer som finns för
ovannämnda sträcka som kommunen ska lämna yttranden om.
Beslutsunderlag
Nordanstigs kommun vill påpeka följande saker i utsända remissen.


Sid 29. Nordanstigs fördjupade översiktsplan för Ostkustbanan
antogs i KF 8 maj 2017.



Kommunen arbetar just nu med att ta fram en
kommunövergripande översiktsplan. I denna plan är
stationslägena av stor vikt för Gnarp och Harmångers framtida
utveckling. Planering för att detaljplanera mark för olika ändamål
runt stationslägena har hög prioritet.



Korridoren genom kommunen berör ett flertal detaljplaner och
kommunen förutsätter att Trafikverket tar kostnaden för att ändra
eller upphäva dessa planer då det blir aktuellt.



När det gäller korridoralternativet vid Gryttjestjärnen så förordar
kommunen det västliga alternativet då det innebär minst
påverkan på kulturlandskapet och att betydligt färre människor
blir berörda om det dras i västlig korridor.



Kommunen påpekar vikten av att stickspåret till Tjärnviks
industriområde bevaras och får en bra anslutning.

(Thord Wannberg och Ola Tollins tjänsteutlåtande 2017-12-05)

ÄRENDE 18
Markbyte genom fastighetsreglering mellan Nordanstigs kommun
och Nordanstigs Bostäder AB.
Nordanstigs Kommun fick 2017-05-17 erbjudande från Nordanstigs
Bostäder AB (NBAB) att köpa obebyggd mark. Erbjuden mark att köpa
framgår av bilaga ”Obebyggd mark” Förhandlingar har förts varvid
NBAB erbjöds fastigheten Högen 11:13 i byte. En opartisk värdering är
genomförd varefter hänsyn togs till kommande driftkostnader.
Nordanstigs Bostäder erhåller sexhundratusen kronor (600 tkr) i
ersättning.
Styrelsen för NBAB har vid ett antal styrelsemöten diskuterat frågan om
den obebyggda marken som bolaget äger. NBAB´s revisorer har
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FORTSÄTTNING ÄRENDE 18
framfört åsikten att obebyggd mark bör i någon form övergå till
kommun eftersom kommunen är skyldig att ha markreserv för framtida
utveckling. NBAB´s styrelse beslöt att erbjuda Nordanstigs Kommun att
köpa den obebyggda marken bolaget äger.
Beslutsunderlag
Samhällsutveckling & Kommunikation förslår att kommunfullmäktige
godkänner ”Överenskommelse om fastighetsreglering ”mellan
Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs Kommun.
Bevilja NBAB sexhundra tusen kronor (600 tkr) i ersättning
Finansiering sker ur investeringsbudget. (Fredrik Pahlberg och Tord
Wannbergs tjänsteutlåtande 2017-11-23)

ÄRENDE 19
Verksamheten informerar.
Tf verksamhetschef för samhällsutveckling och kommunikation Tord
Wannberg, verksamhetschef för teknik och hållbarhet EvaLinda
Grensman och kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om aktuella
ärenden i verksamheten.

ÄRENDE 20
Nulägesrapport- genomförande av Tillväxtstrategi för Nordanstigs
kommun.
Genomgång av hur en handlingsplan för Tillväxtstrategi skulle kunna
vara för ledningsutskottets verksamheter.

ÄRENDE 21
Fiberutbyggnad i Hassela och Stocka.
Verksamhetschef EvaLinda Grensman föredrar ärendet. Inkomna
frågor från Fiberstaden måste först besvaras innan ett tjänsteutlåtande
kan skrivas och förslag på utbyggnadsplan för 2018-2019 ska
diskuteras.
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ÄRENDE 22
Direktivdiskussion om Scandinavia Xperience.

ÄRENDE 23
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.

ÄRENDE 24
Besök på Hagängsgården.
Ledningsutskottet besöker Hagängsgården för att tillsammans med
fastighetstrateg Thomaz Nordh få en genomgång av lokalerna i Ehuset. Thomas har sammanställt kostnader för en första projektering
för lägenhetsrenovering.

