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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Ulf Lövgren (S).

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

ÄRENDE 3
Information om ny Översiktsplan.
Stadsarkitekt Christina Englund informerar om det pågående arbetet
med att utforma en ny Översiktsplan.

ÄRENDE 4
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.
Området pekades ut som ett av områdena lämpliga för
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i det tematiska tillägget till
översiktsplanen som Nordanstigs kommun tog fram 2011.
Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2014-09-29 § 100 att godkänna
upprättat köpeavtal och sälja Varpsandsområdet till Visionsbolaget.
Planen har varit utställd för samråd och granskning och är nu klar för
antagande.
Planeringsarkitekt Stina Andersson föredrar detaljplanen.
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FORTS. ÄRENDE 4
Beslutsunderlag
Bygg och Plan föreslår att kommunstyrelsen godkänner
antagandehandlingarna och granskningsutlåtande samt föreslår att
fullmäktige antar detaljplanen (Stina Anderssons tjänsteutlåtande
2016-02-15).

ÄRENDE 5
Rapport: 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.
Samtidigt som planen ändras finns behov av att införa
varsamhetsbestämmelser för att bevara områdets kulturhistoriska
värden.
Ledningsutskottet har beslutat uppdra till bygg- och planenheten att
ändra detaljplan för Gistvallen och att markanvändningen ändras från
fiske- och småbåtshamn till boende för de två byggnader uppströms
ån.
Verksamheten lämnar en rapport i ärendet.

ÄRENDE 6
Rapport: Upphandling VA och vägar i Morängsviken.
Plan och bygg har tidigare informerat om utvecklingen i arbetet med VA
och vägar i LIS-området Morängsviken.
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FORTS. ÄRENDE 6
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar upphäva kommunstyrelsens beslut, § 248
2013-11-28, att låta MittSverige Vatten AB sköta uppdraget gällande
utbyggnad av VA i Morängsviken. Upphandla väg och VA som en
totalentreprenad och att anbud tas in på två olika utbyggnadsalternativ
(ledningsutskottets protokoll § 281/2015).
Verksamheten rapporter om ärendet.

ÄRENDE 7

Kl. 10:00

Renhållningsordning för Nordanstigs kommun.
Enligt 15 kap. 11 § i Miljöbalken (1998:808) ska varje kommun ha en
renhållningsordning som förutom en avfallsplan även innefattar
föreskrifter om hantering av avfall.
Den nu gällande avfallsplanen i Nordanstig antogs 1994 och utgår ifrån
en lagstiftning som inte har varit gällande sedan 1998 då Miljöbalken
antogs. I avfallsförordningen 2011:927 (§80) anges att avfallsplanen
ska uppdateras minst vart 4:e år. De nu gällande föreskrifterna är
antagna under år 2000 och de ska enligt lag uppdateras varje år.
Renhållningsordningen ska vara vägledande i vårt dagliga arbete och
den nu gällande renhållningsordningen är så förlegad att den inte går
att använda som styrdokument.
Förslaget till den nya avfallsplanen med tillhörande föreskrifter har
tagits fram inom ramen för ett samarbete mellan Hälsinglands
kommuner och gäller för perioden 2015-2020. I oktober 2014 ställdes
den nya avfallsplanen ut för extern remiss och synpunkterna är
inarbetade.
Beslutsunderlag
Renhållningen föreslår att fullmäktige föreslås besluta att anta den nya
renhållningsordningen (Anders Tellins tjänsteutlåtande 2016-01-29).
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ÄRENDE 8
Slamlaguner.
Kommunen har fått tillstånd att anlägga och driva slamlaguner under
fyra år. Något ytterligare tillstånd kommer inte att beviljas.
Miljömässig är det bättre att ta hand om slammet med en så kallad
avvattningsbil än att anlägga slamlaguner. Alternativet med
avvattningsbil är även ett bättre alternativ på lång sikt.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att till nästa
ledningsutskott bereda hanteringen av slam med inriktningen att
kommunen ska använda sig av en avvattningsbil. Verksamheten ska
även redovisa ev. avtal med markägare som ingicks i samband med
planeringen för att anlägga slamlaguner (ledningsutskottets protokoll
§ 8/2016).

ÄRENDE 9
Rapport: Näringslivsstrategi för Nordanstigs kommun.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg rapporterar om det pågående
arbetet med att lämna förslag till ny näringslivsstrategi för kommunen.

ÄRENDE 10
Information om Va-verksamhetsområde Sörfjärden.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om det pågående
uppdraget att införa ett VA-verksamhetsområde i Sörfjärden.

ÄRENDE 11
Rapport: Industriområdet Knoget i Harmånger.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om det pågående
uppdraget om industriområdet Knoget i Harmånger.
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ÄRENDE 12
Bokslut 2015 för ledningsutskottets verksamheter.
Ekonomienheten har sammanställt bokslutet 2015 för
ledningsutskottets verksamheter.
Handlingar skickas i separat utskick.

ÄRENDE 13
Information och aktuella ärenden inom flyktingsituationen i
Nordanstigs kommun.
Följande aktuella ärenden är på gång med anledning av den aktuella
flyktingsituationen i kommunen:


Hälsinglands Utbildningsförbund ansöker om tillfälligt stöd med
anledning av rådande flyktingsituation.



Verksamheten har fått uppdraget att, med anledning av
regeringens tillfälliga stöd till Nordanstig med 16,7 mnkr, analysera
kostnaderna för integration i kommunen och återkomma till
ledningsutskottet med en rapport.



Migrationsverket: Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av
asylsökande och nyanlända i Nordanstigs kommun.



Rapport om kalkyler för att bygga asylboenden i kommunen.

ÄRENDE 14
Taxa för kopior av allmänna handlingar.
Verksamheten har utarbetat ett förslag till taxa för avskrift av allmän
handling eller utskrift av ljudupptagning.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till taxa för
kopior av allmänna handlingar (Ronny Spångbergs tjänsteutlåtande
2016-01-12).
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ÄRENDE 15
Komplettering revisionsrapport: Bedömning av
kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans.
Kommunstyrelsen har tidigare svarat på revisionens rapport
Bedömning av kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans.
Revisionen begär nu kompletterade svar på de punkter som
kommunstyrelsen inte kommenterade vid den tidigare handläggningen.

ÄRENDE 16
Revisionsrapport: Granskning av kommunens styrning genom
mål och riktlinjer för verksamheten.
Revisionen har granskat kommunens styrning genom mål och riktlinjer
för verksamheten.
Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter över de
rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten.
Tf kommunchef Eva Fors har lämnat ett förslag till yttrande över
rapporten.

ÄRENDE 17
Revisionsrapport: Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete.
Revisionen har granskat kommunens systematiska arbetsmiljöarbete.
Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter över de
rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten, företrädesvis
de som framgår av rapportens sammanfattning.
Personalchef Maritta Rudh har lämnat ett förslag till yttrande över
rapporten.

ÄRENDE 18
Samarbete för att förebygga ekonomisk brottslighet.
För att förebygga ekonomisk brottslighet och underlätta för kommunen
att anlita seriösa företag och därmed minska risken för osund
konkurrens är ett samarbete med Skatteverket nödvändigt.
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FORTS. ÄRENDE 18
Samarbetet gäller i första hand kontroll av svenska juridiska och fysiska
personers beskattning vid upphandling och/eller avtalsuppföljning.
Skatteverket lämnar på begäran ut offentliga uppgifter och
entreprenör/leverantör ur Skatteverkets register till kommunen.
Dessutom kan även informationskällor beträffande utländska juridiska
personer lämnas. Vid behov informerar Skatteverket i skattefrågor som
kan uppstå i anslutning till upphandling och offentliga uppgifter.
Kommunen inklusive kommunägda bolag ska informera om samarbetet
inom organisationen och vid upphandling/avtalsuppföljning. Dessutom
ska kommunen regelbundet kontrollera att entreprenörer/leverantörer
fullgör sina skyldigheter avseende skatter och avgifter.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Nordanstigs
kommun ingår samarbete med Skatteverket samt att kommunens
firmatecknare undertecknar avtalet (Marianne Unborgs och Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-02-01).

ÄRENDE 19
Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer.
På uppdrag av direktionen för Inköp Gävleborg har en ny
Upphandlingspolicy tagits fram för beslut i kommunfullmäktige att gälla
från och med 1 januari 2016.
Policyn omfattar de kommuner som äger Inköp Gävleborg, kommunala
bolag, kommunalförbund, samordningsförbund och andra aktörer som
helt eller delvis överlämnat upphandlingsansvar till Inköp Gävleborg.
Direktionen för Inköp Gävleborg har bedömt det viktigt att policyn är
likalydande i alla ägarkommuner varför remissarbetet har genomförts
över lång tid och i många steg.
Uppdraget är nu att slutföra arbetet genom ett beslut om att anta
policyn i respektive kommunfullmäktige med målet senast 2016-03-31.
Bakgrund till policyarbetet är dels utvecklad lagstiftning i den offentliga
upphandlingen, dels utvecklad rättstillämpning som i högre grad
möjliggör att ställa hållbarhetskrav. Det är även en utveckling utifrån en
tydlig ägarvilja att använda hållbarhetskrav i den offentliga affären som
styrmedel.
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FORTS. ÄRENDE 19
Syftet är att med högre grad av ägarvilja använda den offentliga affären
som ett sätt att öka såväl social/etisk, ekologisk och ekonomisk
hållbarhet samt att möjliggöra för små och medelstora företag att kunna
via offentliga kontrakt bidra till ökad sysselsättning och tillväxt.
Nordanstigs Bostäder AB har tagit del och har inget att erinra.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar att Nordanstigs
kommun beslutar att anta ny Upphandlingspolicy för hållbara offentliga
affärer att gälla från och med 1 januari 2016 (Marianne Unborgs och
Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-01-29).

ÄRENDE 20
Investeringsbudget 2015.
Ekonomienheten har sammanställt slutredovisningarna av 2015 års
investeringar samt verksamheternas önskemål om ombudgetering till
2016.

ÄRENDE 21
Fördelning av investeringsbudget 2016, Renovering av badhuset.
I samband med beslut om investeringar 2015-12-17 beslutade
Kommunstyrelsen att återremittera ärendet Renovering av badhuset,
1 500 tkr, för ett helhetsperspektiv tillsammans med 2017 års
investeringar för utbyggnad av omklädningsrum och gymnastiksal.
Utredningen om en utbyggnad av omklädningsrum och gymnastiksal
genomfördes innan alternativet med en aktivitetshall börjat diskuteras
och innan det stora renoveringsbehovet av badhuset uppkommit.
Denna tillbyggnad bedöms som relativt kostsam i förhållande till vad
man får ut av åtgärden.
Att bygga ett nytt badhus med en mindre bassäng skulle kosta i
storleksordningen 33 000 kr/m2 vilket blir ca 20 mkr inklusive
omklädningsrum och duschar.
Det bedöms i nuläget bli mest kostnadseffektivt att renovera befintligt
badhus och, när ekonomiskt utrymme tillskapats, bygga en
aktivitetshall på Trimavallen.
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FORTS. ÄRENDE 21
Finansiering av en eventuell aktivitetshall kan dock inte inrymmas inom
befintlig investeringsbudget utan behöver i så fall tillskapas på annat
sätt.
Investeringsposten ”Utbyggnad av omklädningsrum och gymnastiksal”,
2017-2018 bör utgå och medlen omfördelas till Kommunstyrelsens
ofördelade investeringsmedel.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar genomföra
”Renovering av badhuset” och att 1 500 tkr omfördelas från
Kommunstyrelsens ofördelade investeringsmedel 2016. Projektet
planeras slutföras 2017 genom att ytterligare 1 000 tkr tillförs (Mats
Widoffs tjänsteutlåtande 2016-01-29).

ÄRENDE 22
Ersk-Matsgårdens verksamhet.
Ledningsutskottet diskuterar formen för Ersk-Matsgårdens verksamhet.

ÄRENDE 23
Ansökan om medel för markundersökning i utredningen Ett
särskilt boende (SÄBO) i Nordanstig.
Arbetsgruppen för ett särskilt boende (SÄBO) i Nordanstig ansöker om
350 tkr för att kunna ta fram markundersökningar, kalkyler, idéskisser
osv. för ett nytt SÄBO i Bergsjö.

ÄRENDE 24
Finansiering av Fiskevårdsseminariet.
Fiskevårdsprojektet kommer att hålla ett Fiskevårdsseminarium i
Bergsjö. Syftet är att uppmärksamma det pågående fiskevårdsarbetet,
framtidsplaner och visioner för detta arbete samt öka möjligheterna att
hitta stöd för att kunna genomföra fiskevårdsprojektet.
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ÄRENDE 25
Uppvaktningsreglemente för arbetstagare.
Verksamheten har utarbetat ett förslag till reviderat
uppvaktningsreglemente för arbetstagare.

ÄRENDE 26
Uppvaktningsreglemente för förtroendevalda.
Verksamheten har utarbetat ett förslag till reviderat
uppvaktningsreglemente för förtroendevalda.

ÄRENDE 27
Ansökan om bidrag 2015 från BRIS Region Norr.
BRIS Region Norr har inkommit med en ansökan om bidrag för år
2015.
Målet för BRIS verksamhet är att stärka barn och ungas rättigheter i
enlighet med FN:s barnkonvention och att förbättra deras villkor.
Genom bidrag från landets kommuner ges möjlighet att finnas
tillgänglig varje dag, året runt för alla barn som behöver stöd och råd.
BRIS ansöker om 10 kronor per barn i Nordanstig vilket blir
18 800 kronor.

ÄRENDE 28
Motion om busstrafik m.m. till Sörfjärden under sommaren.
Börje Lindblom (L) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunen ska undersöka om busstrafikens linje 32 som går till
Sörfjärden och Norrfjärden undre vintern, även skulle kunna gå under
sommaren.
Vidare föreslår han att fler parkeringsplatser och toaletter ordnas i
Sörfjärden för turisterna.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen samt att
motionen är därmed besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande
2015-11-30).
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ÄRENDE 29
Motion om ringlinje sommartid.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att
kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en ringlinje sommartid.
Turen skulle gå från Gnarps järnvägsstation via Turistbyrån i Jättendal,
Mellanfjärden, Sörfjärden och tillbaka till järnvägsstationen i Gnarp.
Turen skulle gå sommartid och anpassas till regionaltågens tidtabell.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen att
på prov verka för en busslinje sommartid mellan Gnarps
järnvägsstation via Turistbyrån i Jättendal, Mellanfjärden, Sörfjärden
och tillbaka till järnvägsstationen i Gnarp. Motionen är därmed
besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2016-02-15).

ÄRENDE 30
Motion om kommunalt stödsparande för lokal utveckling.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige
beslutar att kommunen utreder hur en landsbygdsutvecklingsfond
skulle kunna se ut i Nordanstig samt att kommunstyrelsen får i uppdrag
att inrätta en landsbygdsutvecklingsfond.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionens förslag att
utreda hur en landsbygdsutvecklingsfond skulle kunna se ut i
Nordanstig. Avslå motionens förslag att redan nu ge kommunstyrelsen i
uppdrag att inrätta en landsbygdsutvecklingsfond enligt motionens
intentioner, med motiveringen att utredningen får visa om kommunen
ska inrätta en landsbygdsutvecklingsfond eller inte. Motionen är
därmed besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2015-11-30).

ÄRENDE 31
Motion om Regional handlingsplan mot våldsbejakande
extremism.
Per-Ola Wadin (L) och Tina Torstensson (L) har lämnat in en motion
där de föreslår att fullmäktige beslutar att tillsammans med
grannkommunerna och Regin Gävleborg utarbetar en regional
handlingsplan mot våldsbejakande extremism.
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FORTS. ÄRENDE 31
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar att Samhällsrådet, som hålls
ihop av Länsstyrelsen Gävleborg, ges i uppdrag att ta fram ett underlag
för gemensamma aktiviteter och planer med syftet att motverka
radikalisering i länet. Vidare föreslås att länsstyrelsen genom
Samhällsrådet tar ansvar för en bred och långsiktig samverkan med
berörda aktörer. Motionen är därmed besvarad (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2016-01-15).

ÄRENDE 32
Personalärenden.
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska samråd ske med
ledningsutskottet innan fasta chefstjänster återbesätts.
Aktuell chefsändring är enhetschef för Städ.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 33
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.

