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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Solveig Wiberg (SD).
Vid ledningsutskottets sammanträde 2017-04-25 saknas en
justeringsman för § 69. Ledningsutskottet behöver utse ny
justeringsman för den aktuella paragrafen.

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

ÄRENDE 3
Ekonomirapport.
Ekonomienheten lämnar en ekonomirapport per april 2017 för
ledningsutskottets verksamheter.

ÄRENDE 4
Årsredovisning 2016 Inköp Gävleborg.
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har lämnat in sin årsredovisning
för verksamhetsåret 2016.
För 2016 redovisar Inköp Gävleborg ett positivt ekonomiskt resultat om
3 581 tkr vilket är 2 836 tkr bättre än budgeterad nivå. Detta överskott
är kopplat till tre faktorer:
Återtagande enligt fastställd återtagandeplan.
Ett positivt förhandlingsresultat med KPA.
Ett särskilt verksamhetsbidrag för att hantera KPA skulden.
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Fortsättning ÄRENDE 4
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2016 för Inköp Gävleborg.

ÄRENDE 5
Årsredovisning 2016 Hälsinglands utbildningsförbund.
Hälsinglands utbildningsförbund har lämnat in sin årsredovisning för
verksamhetsåret 2016.
För 2016 redovisar Hälsinglands utbildningsförbund ett positivt resultat
om 6 253 tkr som förstärker det egna kapitalet med mer än vad
inflationen varit under 2016. I bokslut 2015 fastställdes förbundets
resultat till 7 067 tkr och inflationen var 1,7% för 2016, så för att målet
ska vara nått 2016 måste resultatet vara minst 120 tkr.
Elevantalet i förbundets skolor har överträffat målbildens prognos i alla
gymnasieskolor. Till största delen beror elevökningen på ett ökat antal
asylsökande men alla gymnasieskolor har även högre antal elever från
andra kommuner än prognosen. Sammanlagt har förbundet haft ca 1
475 elever i snitt under 2016 att jämföra med 1 325 elever i målbilden
för 2016 vilket är 150 elever fler. Motsvarande siffra för december
jämfört med målbildsprognosen för hösten är 180 elever.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2016 för Hälsinglands utbildningsförbund.

ÄRENDE 6
Förslag till Markanvisningspolicy.
Verksamheten har utarbetat ett förslag till markanvisningspolicy.
Genomförandet av en detaljplan grundas på en
genomförandebeskrivning. Vanligtvis behöver processen att genomföra
detaljplanen också regleras i olika typer av genomförandeavtal som
exploateringsavtal och markanvisningsavtal, i sammanhanget kan det
också behövas en dagvattenutredning,
När mark ska exploateras är det markägaren och kommunen som är
huvudaktörer i exploateringsprocessen. Kommunens roll är väsentlig
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Fortsättning ÄRENDE 6
eftersom det är kommunen som genom planläggning avgör hur mark
och vatten ska användas. Ansvaret för alla åtgärder som skall
genomföras regleras mellan kommunen och exploatören i ett
genomförandeavtal. Planbeskrivningen är ett underlag för
plangenomförandet. Planbeskrivningen ska också innehålla information
om kommunen avser ingå exploateringsavtal. Med planbeskrivningen
som underlag kan kommunen och exploatören, om det behövs, teckna
någon form av genomförandeavtal för att styra upp processen för
genomförandet av planen. När kommunen är markägare kallas det
markanvisningsavtal och när någon annan äger marken kallas det
exploateringsavtal.
I lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar definieras
markanvisning som en överenskommelse mellan en kommun och en
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid
och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller
upplåtelse av ett visst av kommunen ägt område för bebyggande.
Kommunen ska anta riktlinjer för markanvisningar för att få genomföra
några markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens
utgångspunkter och mål för överlåtelse eller upplåtelse. De ska också
innehålla handläggningsrutiner och de grundläggande villkoren för
markanvisningar samt principer för markprisersättning.
Eftersom kommunen har en särskild ställning när det gäller
planläggning kan kommunen inte enbart agera som markägare.
Kommunens myndighetsroll medför ett ansvar att exploatören inte ges
större ansvar utöver köpeskillingen.
Val av byggherre kan ske genom direktanvisning, budgivning eller
markanvisningstävling

Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige antar förslag till
markanvisningspolicy för Nordanstigs kommun (Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2017-05-14)
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ÄRENDE 7
Omfördelning av investeringsbudget 2017, Byte av kök Bergsjö
skola.
En omfattande vattenskada har upptäckts i hemkunskapssalen på
Bergsjö skola. För att åtgärda vattenskadan behöver golvet bytas ut
och delvis behöver köken i hemkunskapssalen monteras bort.
Då befintliga kök är ca 25 år gamla och tämligen slitna bedöms dessa
behöva bytas inom de närmaste åren och för att samordna arbetet
föreslås de bytas ut i samband med åtgärdandet av vattenskadan.
Arbetet med att åtgärda vattenskadan finansieras inom ramen för
underhållsmedlen.
Skolverksamheten bedömer att utbyte av köken skulle påverka
verksamheten positivt.
Möjligheten att eftersöka medel från Boverket bör undersökas, dock
behöver arbetet genomföras under sommarlovet och beslut i ärendet
önskas snarast. Möjligheten att få ut pengar via försäkring bör också
undersökas.
Projekt 11701 Köks- och städutrustning kommer inte hinna under 2017
förbruka samtliga medel därför föreslås ombudgetering till
kommunstyrelsens ospecificerade investeringar så att dessa medel kan
fördelas på andra projekt
Beslutsunderlag
1. Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att avsätta
250 000 kr från 2017 års investeringsram för att byta ut köken i
hemkunskapssalen på Bergsjö skola.
Finansiering föreslås ske genom att omfördela 250 000 kr från
investeringsprojektet Kost & städutrustning.
(Fredrik Pahlberg och Mats Widoff tjänsteutlåtande 2017-05-10)
2. Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet beslutar att omfördela
250 tkr från projekt 11701 Köks- och städutrustning till
kommunstyrelsens ospecificerade investeringar.
(Fredrik Pahlberg och Margareta Tamm Persson tjänsteutlåtande
2017-05-10)
3.
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ÄRENDE 8
Revidering av Drogpolitiskt handlingsprogram för Nordanstigs
kommun.
På uppdrag av BRÅ- och folkhälsorådet har kommunens
folkhälsosamordnare och drogsamordnare reviderat det drogpolitiska
handlingsprogrammet för Nordanstigs kommun 2016-2021 och föreslår
Ledningsutskottet att anta planen.
2014-12-11 §314 antogs i KS det drogpolitiska handlingsprogrammet
för 2011-2015 i Nordanstigs kommun. Den samlade nationella strategin
för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken 2016-2021
bygger vidare på den tidigare strategin för åren 2011–2015 genom att
ta tillvara de erfarenheter och den kunskap som kommit fram under
den perioden. För att främja långsiktighet och kontinuitet anser
regeringen att det övergripande målet för alkohol-, narkotika- dopningsoch tobakspolitiken ska vara detsamma som tidigare
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen antar det reviderade
drogpolitiska handlingsprogrammet för Nordanstigs kommun
2016-2021.

ÄRENDE 9
Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning
2016.
Ekonomikontoret har tagit del av revisionens rapport med
rekommendationer och kommentarer. Ekonomikontoret tar till sig
revisionens rekommendationer och kommentarer och arbetar efter
dessa rent generellt.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner svaret på
revisionens rapport ”Granskning av bokslut och årsredovisning per
2016-12-31. (Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2017-05-03)

ÄRENDE 10
Revisionsrapport: Granskning av rutiner kring kurser och
konferenser samt representation.
KPMG har genomfört en granskning, på uppdrag av revisorerna i
Nordanstigs kommun, av kommunens rutiner rörande kurser och
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Fortsättning ÄRENDE 10
konferenser samt representation, uppdraget ingår i revisionsplanen för
2016.
Syftet med granskningen är att bedöma om kommunen har fungerande
riktlinjer och rutiner kring kurser, konferenser och representation samt
om kommunen har aktuella utbildningsplaner.
KPMG:s sammanfattande bedömning är att kommunen inte har
fungerande riktlinjer kring kurser och konferenser och att det saknas
sammanställda kompetensutvecklingsplaner från verksamheterna för
att ge en helhetsbild över kommunens utbildningsbehov. Den samlade
bedömningen rörande representation är att kommunen har riktlinjer och
rutiner men att dessa bör uppdateras och följsamheten till riktlinjerna
kring bokföringen av representationen bör förbättras.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner svaret på
revisionens rapport ”Granskning av rutiner kring kurser och konferenser
samt representation” (Björn Hylenius och Maritta Rudhs
tjänsteutlåtande 2017-05-05)

ÄRENDE 11
Revisionsrapport: Granskning av risk- och konsekvensanalyser
inför väsentliga beslut.
Kommunledningen har tagit del av revisionens rapport med
rekommendationer och kommentarer.
En revisionsgranskning av beredningsformer som är helt utan reglering
och formkrav skapar svårigheter att förhålla sig till. Det går helt enkelt
inte säga om något är ”rätt eller fel”, så länge man följer lagkrav och
har en finansiering. Man kan ha en risk och konsekvensanalys i
beredningen. Ibland skulle en sådan vara uppenbart onödig även i ett
”väsentligt” beslut. Fortsatta förbättringar i styr och planerings
processen är, som revisionen, påpekar viktigt.
I kommunallagen saknas formkrav på beredning i beslutsprocessen det
innebär inte att det inte finns regler som tryggar att beslut kommer till i
laga ordning. I doktrinen (Kommunalrättens grunder, A Bohlin s.249)
framgår att ”fullmäktige ska ha tillgång till ett tillförlitligt och allsidigt
belyst beslutsunderlag” Detta är en subjektiv bedömning hos varje
förtroendevald.
Granskningen ger inte underlag för att konstatera att några beslutade
ärenden riskerar revisionsanmärkning med befintlig beredning. Vilket
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Fortsättning ÄRENDE 11
inte är förvånade då beredning saknar formkrav, utan i stället förutsätts
att ta hänsyn till lagar förordningar och föreskrifter.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner svaret på
revisionens rapport ”Granskning av risk och konsekvensanalyser inför
väsentliga beslut” (Monica Olsson (S) tjänsteutlåtande 2017-05-04)

ÄRENDE 12
Motion om tätortsplan för Bergsjö och Gnarp.
Per-Ola Wadin (FP), Tor Tolander (M) och Sarah Faxby-Bjerner (MP)
har lämnat en motion där de föreslår att en översyn av befintliga
fastigheter under kommunens kontroll skyndsamt genomförs i avsikt att
där det är möjligt snabbt ställa om dessa till bostäder. Fördjupade
översiktsplaner för Bergsjö och Gnarp ska omedelbart tas fram i syfte
att skyndsamt åtgärda bostadssituationen och befintliga behov av
affärslokaler, aktivitetsytor och skolutrymmen samt säkerställa en
skyndsam hantering genom att överväga att ta in yttre kompetens i
syfte att inte vidare försena övriga infrastrukturella utredningar.
I huvudsak ligger ansvaret för att främja bostadsförsörjningen i
kommunen, på Nordanstigs Bostäder AB. Bolaget ska tillsammans
med kommunen medverka till att utveckla kommunen mot en trygg och
god livsmiljö samt medverka till hållbar utveckling. Bolaget bör äga så
många bostäder att det kan ge en bostadssökande en bostad inom tre
månader från ansökan. Allt detta anges i kommunens ägardirektiv till
bolaget. Utöver detta har fullmäktige under 2016, § 30, fattat ett särskilt
beslut om att bostäder ska byggas i kommunen i prioriteringsordningen
Gnarp, Bergsjö, Harmånger och Ilsbo.
Många av kommunens detaljplaner är gamla och behöver revideras
och arbetet genomförs utifrån kommunstyrelsens prioriteringsordning.
Den nu gällande översiktsplanen antogs 2004. Arbetet pågår med att
utarbeta en ny översiktsplan som enligt planen kan antas under 2018.
LIS-området i Morängsviken, detaljplan för Mellanfjärdens
hamnområde, tematisk översiktsplan för Ostkustbanan och dragning av
ny E4 är stora uppdrag som har tagit mycket arbetstid för förvaltningen
att utarbeta.
Riktlinjer för en bostads- och lokalförsörjningsplan är under beredning
och kommer inom kort att kunna antas. I beredningsarbetet har en
bostadsmarknadsanalys genomförts och en tidigare gjort
lokalinventering har uppdaterats. Riktlinjer innehåller visioner,
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Fortsättning ÄRENDE 12
målsättning och handlingsplan för både bostadsförsörjningen och
lokalförsörjningen.
I motionen nämns även behovet av idrotts- och aktivitetslokaler. I
budget 2017 har särskilda medel avsatts för projektering av en
idrottshall.
Staben överlämnar denna sammanfattning av pågående utredningar
och planarbete och föreslår att motionen kan anses besvarad.

Beslutsunderlag
Anta följande som svar på motionen:
Fullmäktige har under 2016 beslutat uppdra till Nordanstigs Bostäder
AB om att bostäder ska byggas i kommunen i prioriteringsordningen
Gnarp, Bergsjö, Harmånger och Ilsbo.
Arbetet pågår med att utarbeta en ny översiktsplan för Nordanstigs
kommun som enligt planen kan antas under 2018.
Riktlinjer för en bostads- och lokalförsörjningsplan är under beredning
och kommer inom kort att kunna antas.
I budget 2017 har särskilda medel avsatts för projektering av idrottsoch aktivitetslokaler i Bergsjö.
Motionen kan därmed anses besvarad.(Fredrik Pahlberg och Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2017-04-12)

ÄRENDE 13
Nulägesrapport – genomförande av Tillväxtstrategi för
Nordanstigs kommun.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg lämnar en nulägesrapport om
genomförandet av Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun.
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ÄRENDE 14
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa,
Sörfjärdens Golfklubb, gällande fortsatt utveckling av
ungdomsverksamheten.
För att kunna bedriva barn – och ungdomsverksamhet behöver det
köpas in diverse utbildningsmaterial och fler golfset. Medel krävs även
till viss del för ledararvode.
Under de senaste åren har Sörfjärdens Golfklubb valt att satsa mer på
sin barn- och ungdomsverksamhet. För att ge fler möjlighet är det bl.a.
nödvändigt att ha golfset i olika storlekar för utlåning samt lämpligt
utbildningsmaterial och välutbildade handledare.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet beviljar Sörfjärdens
Golfklubb bidrag med 20 000 kr för att i sommar kunna fortsätta satsa
på ungdomsverksamheten. (Thord Wannberg och Monica Enros
tjänsteutlåtande 2017-05-11)

ÄRENDE 15
Uppföljning av LIS-området Morängsviken.
Stadsarkitekt Ola Tollin redovisar hur projektets utveckling och
fortgång.

ÄRENDE 16
Uppföljning av Fiskevårdsprojektet.
Redovisning och information om fiskevårdsprojektet. Andreas
Johansson är föredragande.
Verksamhetschef Mats Widoff redovisar tankar kring kommunens olika
projektmodeller och hur förvaltningen ska organisera sig utifrån
projektet.
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ÄRENDE 17
Bredbandsstrategi.
Information om bredbandsutbyggnaden i kommunen och dialog om
kommunikationsstrategi kring bredband.

ÄRENDE 18
Lönerevisionen 2017
Personalchef Maritta Rudh föredrar ärendet. Information om
lönerevisionen 2017.
ÄRENDE 19
Tobaksförebyggande arbete för ungdomar
TobaksFRI duo metoden startade upp i Nordanstigs kommun 2012
tillsammans Regionens TUPP 10 (Tobaksuppdraget) . Vi har lokalt en
arbetsgrupp bestående av skolsköterskan på Bergsjö skola, folkhälsooch ungdomssamordnare och årligen nya aktiva ungdomar.
Tidigare år har detta finansierats av folkhälsosamordnarens medel
utifrån avtal med Regionen men detta upphörde sista december 2016.
Antalet ungdomar i åk 6-9, 2017 är 397 st. om man slår ut det per
ungdom så blir det 38 kr/ungdom.
Folkhälso- och ungdomssamordnaren har i samverkan med chefen för
elevhälsan, skolsköterskan på Bergsjö skola och högstadiets rektor
under våren 2017 träffats för att analysera och beräkna TobaksFRI duo
metodens fördelar, kostnader och vinster för ett framtida
tobaksförebyggande arbete.
Under läsåret anordnar arbetsgruppen informationsturné för elever i åk
6, erbjuder en ungdom tillsammans med en tobaksfri vuxen skriver ett
kontrakt om att de är tobaksfria till skolavslutningen i 9 :an och under
terminen anordnas också lokala tävlingar och utlottningar på
kontrakten.
Mellan 2012-2016 har i snitt 70 % av ungdomarna i årskurs 6 i
Nordanstig skrivit kontrakt med Tobaksfri duo.
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Fortsättning ÄRENDE 19
CAN undersökningen 2016 visar att andelen rökare i år 2 gymnasiet
har minskat från totalt (flickor och pojkar) 50% 2010 till 33% 2016.
LUPP undersökningen visar 2016 på att i åk 8 har ca 90 % svarat att
de sällan eller aldrig rökt, 8,1 % har svarat någon eller några gånger i
månaden.
Beslutsunderlag
Att Ledningsutskottet antar förslaget att det tobaksförebyggande
arbetet i kommunens grundskolor fortsättningsvis använder sig av
metoden TobaksFRI duo.
Att finansieringen av det tobaksförebyggande arbetet för barn och unga
15 000 kronor årligen sker med Kommunstyrelsens ospecificerade
medel.
ÄRENDE 20
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.

