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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Per-Åke Kardell (C).

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

ÄRENDE 3
Ordföranden informerar.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) informerar om
aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 5
Ekonomirapport.
Ekonomienheten presenterar en ekonomirapport per april 2016.

ÄRENDE 6
Fördelning av utökad investeringsbudget 2016
Fullmäktige har i budget 2016 beslutat om ett investeringsutrymme på
15 miljoner kronor. Under förutsättning av fullmäktiges beslut 9 maj
2016, om utökad ram om 14 miljoner kronor, har förvaltningen lämnat
förslag på fördelning av investeringar.
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FORTS. ÄRENDE 6
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen fördelar investeringar
2016 enligt föreslagen lista (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2016-04-28).

ÄRENDE 7
Köp av fastigheterna Rogsta 1:17 och Gällsta 32:1 i Gnarp.
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. I 134 av vattendragen påträffades totalt nästan 400
artificiella vandringshinder. Två av dessa vandringshinder utgjordes av
kraftstationerna Milsbron och Gällsta i Gnarpsån. Milsbron och Gällsta
utgör den enda vattenkraftsutvinningen i Gnarpsåns
huvudavrinningsområde, som omfattar en area på 228,61 km 2 och
ligger helt inom Nordanstigs kommun.
Efter ett förvärv av Rogsta 1:17 och Gällsta 32:1 kan de
vandringshinder som kraftverksdammarna tillhörande Milsbron och
Gällsta utgör, samt de två regleringsdammar som reglerar Lunnsjön
respektive Grännsjön för denna kraftproduktion, åtgärdas – efter att
kommunen erhållit nödvändiga tillstånd. Genom att åtgärda dessa
vandringshinder skulle ett mål om helt vandringshinderfria vattendrag
inom Gnarpsåns huvudavrinningsområde vara inom räckhåll.
I slutet på mars 2016 nåddes en muntlig överenskommelse med
ägarna av fastigheterna Rogsta 1:17 och Gällsta 32:1 om att
kommunen skulle köpa dessa fastigheter om kommunfullmäktige
accepterade affären och köpesumman på 4,7 miljoner kronor.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige godkänner att
kommunen köper fastigheterna Rogsta 1:17 och Gällsta 32:1 till en
sammanlagd köpeskilling omfattande 4,7 miljoner kronor (Thord
Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-04-16).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 7
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Köpa fastigheterna Rogsta 1:17 och Gällsta 32:1 i Gnarp.
2. Fastställa köpeskilling till 4,7 miljoner kronor.
3. Godkänna upprättat köpeavtal.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

ÄRENDE 8
Försäljning del av fastigheten Trösten 5:10 i Bergsjö.
Cajsa Lindh och Linus Long, Bergsjö, har lämnat in en ansökan om att
få köpa del av Trösten 5:10 i Bergsjö.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsenheten föreslår att fullmäktige säljer del av
fastigheten Trösten 5:10 enligt skiss till Cajsa Lindh och Linus Long
efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen, godkänna
upprättat köpekontrakt samt fastställa priset till 80 kronor/ m2. (Mats
Widoffs tjänsteutlåtande 2016-03-03)
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja del av fastigheten Trösten 5:10 enligt skiss till Cajsa Lindh
och Linus Long efter Lantmäteriverkets godkännande av
förrättningen.
2. Fastställa köpeskilling till 80 kronor/ m2.
3. Godkänna upprättat köpeavtal.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

ÄRENDE 9
Försäljning del av fastigheten Nordanbro 2:86 i Hassela.
Lena och Staffan Strååt, Hassela, har lämnat in en ansökan om att få
köpa del av Nordanbro 2:86 i Hassela.
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FORTS. ÄRENDE 9
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsenheten föreslår att fullmäktige säljer del av
fastigheten Nordanbro 2:86 till Lena och Staffan Strååt efter
Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen, godkänna upprättat
köpekontrakt samt fastställa priset till 40 kronor/ m2. (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2016-03-03)
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja del av fastigheten Nordanbro 2:86 till Lena och Staffan Strååt
efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen.
2. Fastställa köpeskilling till 40 kronor/ m2.
3. Godkänna upprättat köpeavtal.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

ÄRENDE 10
Försäljning av fastigheten Östanå 3:113 i Ilsbo.
Bror Erik Bohjort och Elin Nordgren, har lämnat in en ansökan om att få
köpa Östanå 3:113 i Ilsbo.
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsenheten föreslår att fullmäktige säljer fastigheten
Östanå 3:113 till Bror Erik Bohjort och Elin Nordgren, godkänna
upprättat köpekontrakt samt fastställa priset till 40 000 kronor. (Mats
Widoffs tjänsteutlåtande 2016-03-18)
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja fastigheten Östanå 3:113 till Bror Erik Bohjort och Elin
Nordgren.
2. Fastställa köpeskilling till 40 000 kronor.
3. Godkänna upprättat köpeavtal.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.
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ÄRENDE 11
Information om ny Översiktsplan.
Plan och Bygg informerar om den nya Översiktsplanen som är under
framtagande.

ÄRENDE 12
Samverkansavtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen.
Genom lagstiftning har svenska producenter av förpackningar och
tidningar ett ansvar för insamling och återvinning av det
förpackningsavfall som hushållen sorterat ut från övrigt avfall.
Insamlingen sker på elva återvinningsstationer (ÅVS) som finns spridda
runt om i kommunen. Insamling och borttransport av förpacknings- och
tidningsmaterial sker idag av Förpacknings- och tidningsinsamlingen
(FTI).
FTI erbjuder kommunerna ett fortsatt samarbete kring förpackningsoch tidningsinsamlingen genom ett samverkansavtal. Syftet med ett
samverkansavtal med FTI är att förtydliga och konkretisera det
samarbete som redan finns idag.
Förslaget till Samverkansavtal mellan Nordanstigs kommun och FTI
reglerar hur samarbetet mellan kommunen och FTI ska se ut i
framtiden. FTI ansvarar enligt samverkansavtalet för drift, skötsel och
tillsyn av stationerna vilken anpassas efter behov efter varje enskild
stations förutsättningar. De ansvarar för att behållare töms med en
sådan frekvens att de inte blir överfulla och har även underhållsansvar
för markytor, behållare, skyltar, staket samt snöröjning. FTI ansöker
och bekostar bygglov och andra tillstånd för stationerna.
Kommunen ansvarar för att hitta lämpliga platser för
återvinningsstationer. Kommunen har även fortsatt det övergripande
ansvaret för information till allmänheten rörande
förpackningsinsamlingen men FTI tar fram informationsmaterial som
kommunen kan använda sig av. Avtalet är fem år och förlängs ett år i
taget.
Beslutsunderlag
Renhållningen föreslår att samverkansavtalet mellan Nordanstigs
kommun och Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB godkänns
(Anders Tellins tjänsteutlåtande 2016-04-04).
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ÄRENDE 13
Ansökan om bidrag, Mellanfjärdens Teaterförening.
Mellanfjärdens Teaterförening ansöker om bidrag till sommarteatern
2016.
Förslag till beslut
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beviljar Mellanfjärdens
Teaterförening 150 000 kronor i bidrag för sommarteatern 2016 samt
att bidraget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel
(Wannbergs och Enros tjänsteutlåtande 2016-04-13).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Åke Bertils (S) och Ulf Lövgren (S), yrkar
bifall till ansökan med 100 tkr.
Jan-Ola Hall (SD) yrkar bifall till ansökan med 75 tkr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Jan-Ola Halls yrkanden och
finner sitt yrkande antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Bevilja Mellanfjärdens Teaterförening 100 000 kronor i bidrag för
sommarteatern 2016.
2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel.

ÄRENDE 14
Fördelning av Visions- och projektbidrag 2016.
Kommunstyrelsen att fördela bidrag via bidragsformerna Projektbidrag
och Visionsbidrag.
De har ett gemensamt ansökningstillfälle under året.
Den gemensamma budgeten för de båda bidragsformerna är
960 000 kronor tkr för 2016.
Projektbidrag avser ansökningar upp till och med 100 000 kronor och
Visionsbidrag avser ansökningar över 100 000 kronor.
Bidragsberättigad är en registrerad ideell eller ekonomisk förening som
bedriver verksamhet i Nordanstig samt innehar ett giltigt
organisationsnummer och girokonto.
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FORTS. ÄRENDE 14
Verksamheten inom ansökande organisation/förening ska vara förenlig
med Nordanstigs kommuns etiska normer för civilsamhället.
Projektets syfte, mål och planerade aktiviteter ska överensstämma med
kommunens Vision 2020 Nordanstig Naturligtvis – Här förverkligar du
dina livsdrömmar, politiska inriktningar och ambitioner samt
kommunfullmäktiges mål.
Det finns inget krav på att ha medfinansiärer, men vid likvärdiga
Visionsbidragsansökningar, väger den ansökan som eventuellt har
medfinansiering tyngre.

ÄRENDE 15
Delning av verksamheten Kommunledningskontoret.
I början av året genomfördes en organisationsjustering av
kommunledningskontoret på sådant sätt att ekonomikontoret och
kvalitetsarbetet överfördes till Staben.
Syftet med justeringen har varit att få bättre fokus och stöd för:
plan & bygg, kommunikation, näringslivsenheterna, miljöarbetet och
övriga operativa frågor. Ambitionen har vidare varit att stärka det
regionala arbetet, som för närvarande har låg prioritet, samt att utifrån
nyss genomförda kompetensförstärkning inom
kommunikationsavdelningen kvalitetshöja och utöka informationen till
kommuninnevånarna.
Utifrån förda diskussioner föreslås att nuvarande
kommunledningskontoret delas upp i två verksamheter Teknik och
hållbarhet samt Samhällsutveckling & Kommunikation.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg föredrar ärendet och samråder
med ledningsutskottet om att tillsätta en till verksamhetschef.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar dela
kommunledningskontoret i två verksamheter; Teknik och Hållbarhet
samt Samhällsutveckling och Kommunikation (Pahlbergs och
Wannbergs tjänsteutlåtanden 2016-02-29).
Ledningsutskottets beslut
Gdkänna samrådet för att tillsätta en till verksamhetschef.
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FORTS. ÄRENDE 15
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Dela kommunledningskontoret i två verksamheter; Teknik och
Hållbarhet samt Samhällsutveckling och Kommunikation.

ÄRENDE 16
Årsredovisning 2015 för kommunstyrelsens fonder.
Ekonomienheten har upprättat en sammanställning för Per och Anna
Sundins stipendiefond, Per-Olof Schönströms Minnesfond och
Nordanstigs Näringslivsfond.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att fullmäktige godkänner
sammanställningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond, PerOlof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för år
2015 (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-04-18).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond,
Per-Olof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för
år 2015.

ÄRENDE 17
Årsredovisning 2015 Samordningsförbundet Gävleborg.
Samordningsförbundet Gävleborg har lämnat en årsredovisning för år
2015.
Förbundet visar ett positivt resultat med 1 279 561 kronor.
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ÄRENDE 18
Bidrag till cykelväg i Stocka.
För att öka trafiksäkerheten för gång- och cykeltrafikanter i Stocka och
framför allt öka säkerheten med tanke på barns skolvägar finns planer
på att anlägga en gång- och cykelväg som förbinder Stocka centrum
(vid livsmedelsbutiken Kajutan) med Stocka skola.
Trafiksäkerhetsåtgärden skulle innebära en nybyggnation av en gångoch cykelväg på totalt ca 700 meter och den totala kostnaden har av en
erfaren konsult beräknats till ca 2000 tkr. Den planerade
trafiksäkerhetsåtgärden är ett exempel på en sådan åtgärd som kan
beviljas statlig medfinansiering med upp till 50 procent av kostnaderna.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att en
ansökan om statlig medfinansiering för det föreslagna trafiksäkerhetsprojektet i Stocka ska skickas in, med avsikt att projektet ska
genomföras under 2017 om ansökan blir beviljad (Christina Englunds
tjänsteutlåtande 2016-04-11).

ÄRENDE 19
Val till kommunstyrelsens kulturråd.
Kommunstyrelsen har att välja representanter i kommunstyrelsens
kulturråd.
Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 20
Projekt eSamverkan.
Nordanstigs kommun har erbjudits att delta i projektet eSamverkan
tillsammans med Hudiksvalls kommun och ett antal kommuner i
Västernorrland.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner genomförandet
av projektet enligt plan. De kostnader som uppkommer inom projektet
finansieras inom programpunkt 8 inom verksamheterna 0830 (IT-drift)
och 0835 (IT-enhet) (Ronny Spångbergs tjänsteutlåtande 2016-05-02).

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-05-04

12 (17)

ÄRENDE 21

Information från ledningsutskottets verksamheter.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 22
Verksamhetsbesök på Bålle och Lönnbergsskolan.

ÄRENDE 23
Hyra av moduler samt ombyggnad i Bergsjö skola.
Utifrån utbildningsverksamhetens utökade lokalbehov har sedan
hösten 2014 moduler hyrts in för Bergsjö skola.
Behovet inför skolstarten hösten 2016 är att ytterligare lokaler behöver
tillföras för att inrymma klassrum och administrativa funktioner. Det
utökade lokalbehovet bedöms sammantaget till ca 600 m2 utöver de ca
200 m2 som redan nu hyrs in som moduler.
Förslag till åtgärder
Att bygga nytt är uteslutet då ledtiden från initiering till genomförd
byggnation kräver längre framförhållning.
Hyra av moduler bedöms som enda kvarstående alternativ och avtalet
kan sägas upp när behovet inte längre kvarstår. Hyra med köpoption
efter 24 månader bedöms som ett fördelaktigt alternativ vilket också
skapar flexibilitet genom att kunna flyttas till annan plats om behov
uppstår.
Föreslagen placering är att befintlig modulbyggnad utökas med en
övervåning och att ytterligare motsvarande tvåvåningsmodul placeras
väster om befintlig modulbyggnad.
Fastighetsrelaterade underhållsåtgärder på Bergsjö skola är
nödvändiga att genomföras i samband med att ovanstående åtgärder
vidtas.
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FORTS. ÄRENDE 23
Uppskattade kostnader
Följande engångskostnader uppskattas:
–
–

Markberedning, byggnadslov, kontrollplan, el, VA, fiberanslutning etc
650 000 kr
Monteringskostnader enligt anbud 1 149 000 kr

Ovanstående föreslås finansieras inom ramen för de statliga
”migrationsmedlen” som fördelats till Nordanstigs kommun.
Följande driftkostnader uppskattas:
–
–

Hyreskostnad per år enligt anbud 1 213 200 kr – föreslås tillföras
skolverksamhetens budget
Driftkostnad per år 180 000 kr – föreslås tillföras Samhällsbyggnads budget

Finansiering av nedanstående underhållsåtgärder föreslås ske inom
ramen för de statliga ”migrationsmedlen” som fördelats till Nordanstigs
kommun:
–

Reparation av läckande tak på NO-längan samt montering av mellanvägg för
musiksal i administrationsbyggnaden till en kostnad av 330 800 kr

Finansiering av nedanstående föreslås ske som investering:
–

Installation av ventilation i befintlig administrationsbyggnad samt i sal 13 till
en kostnad av 590 000 kr

Tf verksamhetschef Thord Wannberg och utbildningschef Eva Fors
föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-04-04.
2. Ledningsutskottets protokoll § 69/2016).
3. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till utbildningsutskottet
för yttrande (kommunstyrelsens protokoll § 112/2016).

ÄRENDE 24
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Eva Fors informerar om aktuella ärenden samt
lämnar följande redovisningar utifrån årshjulet:
-

DLS årskurs 2 + omtest i årskurs 3.

-

Elev och föräldrarenkät, kommunenkät.

-

Fonolektest i förskoleklass.
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FORTS. ÄRENDE 24
-

Annat modersmål, studiehandledning.

-

Redovisning lovskola.

-

Systematisk arbetsmiljöplan.

-

Investeringsplan.

-

Tillsyn av annan pedagogisk omsorg.

ÄRENDE 25
Avgifter och taxor inom Vård och Omsorg.
Verksamheten har lämnat ett förslag till ändringar i taxan för Vård och
Omsorg, maxtaxan.
Ärendet kommer att behandlas i omsorgsutskottet 11 maj 2016.

ÄRENDE 26
Justering i kommunstyrelsens delegationsordning.
Verksamheten har lämnat ett förslag till ändringar i kommunstyrelsens
delegationsordning.
Ärendet kommer att behandlas i myndighetsutskottet 11 maj 2016.

ÄRENDE 27
Tillsynsåtgärd enligt alkohollagen, Hassela Ski Resort.
Hassela Ski Resort org.nr 556486-5508 har meddelats tillstånd att
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid
Hassela Ski Resort, i Hassela.
Myndighetsutskottet har på nedan angivna skäl fått anledning att
utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med
reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt huruvida åtgärd enligt 9 kap
17-18§§ i form i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är
aktuell.
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FORTS. ÄRENDE 27
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutaatt enligt 9 kap
17 § alkohollagen (2010:1622) tilldela Hassela Ski Resort AB, org.nr
556486-5508 en varning med anledning av att det enligt polisens PM
gällande kvällen den 30 januari 2016 varit sådan oordning och hög
berusningsnivå på serveringsytan att ingen i lokalen skulle serveras
mer alkohol.
Ärendet kommer att behandlas i myndighetsutskottet 11 maj 2016.

ÄRENDE 28
Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är
kommunen skyldig att rapportera till fullmäktige när gynnande beslut
enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med
gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats.
Förvaltningen lämnar rapport gällande ej verkställda beslut till
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för varje kvartal.
Kvartalsrapport 1/2016 gällande socialtjänstlagen, individ- och
familjeomsorg (IFO):
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från
beslutsdatum?
Svar: JA, ett ärende rörande kontaktfamilj för person född 2001.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott?
Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktfamilj för person född 2004.
Myndighetsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar
Godkänna kvartalsrapport 1/2016 till Inspektionen för vård och omsorg
gällande icke verkställda beslut enligt SoL IFO.

ÄRENDE 29
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Malin Ruthström och socialchef David Lindqvist
informerar om aktuella ärenden.
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ÄRENDE 30
Avsägelse från politiskt uppdrag, Katarina Roos (V).
Katarina Roos (V) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Kommunstyrelsen har att välja ny ersättare i Nätverk för strategiskt
folkhälsoarbete i Gävleborg samt ny ledamot i BRÅ- och
Folkhälsorådet.

ÄRENDE 31
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Teknisk handläggare Helena Malmkvist:
Bostadsanpassningsbidrag april 2016.
Handläggare Monica Enros:
Lotteritillstånd nr 3/2016.
Nya tillsvidareanställda april 2016.
Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för april 2016.
Ledningsutskottets protokoll §§ 70-92/2016.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 32
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Mötesanteckningar Bredbandsgruppen 2016-03-23.
Övrigt
Protestlistor om att Bergesta ska vara kvar som särskilt boende.
Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider
och familjekontakter.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.
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ÄRENDE 33
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

