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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Monica Olsson (S).

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

ÄRENDE 3
Personalpolicy för medarbetare i Nordanstigs kommun.
Uppdraget att förnya –och samordna våra policydokument har pågått
sedan 2014.
Under våren 2015 tillkom en ny afs (2015:4) gällande organisatorisk
och social arbetsmiljö som till viss del skulle påverka våra rutiner. Detta
gjorde att arbetet lades på is, till dess att det nya regelverket och dess
tillämpningar var på plats.
Förslag att kommunen ska tillämpa rökfri arbetstid, är ett förslag från
KS sedan 2011 som i så fall träder ikraft i och med antagandet av ny
Personalpolicy.
Förslag till beslut
Att anta ny personalpolicy som ersätter tidigare personalpolitiska
riktlinjer, arbetsmiljöpolicy och alkohol –och drogpolicy samt förtydligar
arbetet med vår gemensamma värdegrund, jämställdhet,
likabehandling, arbetsmiljö, kränkande särbehandling, ledarskap,
medarbetarskap, lönebildning, samverkan samt arbetsmiljömål (Sarah
Faxby-Bjerners tjänsteutlåtande 2016-11-03).

ÄRENDE 4
Ekonomirapport.
Ekonomienheten lämnaR en ekonomirapport för ledningsutskottets
verksamheter per oktober 2016.
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ÄRENDE 5
Investeringsbudget 2017 med flerårsplan 2018-2020.
Ekonomienheten har sammanställt förslag till investeringsbudget 2017
med en flerårsplan för 2018-2020.

ÄRENDE 6
Uppföljning av åtgärdspaketet.
Fullmäktige har i § 123/2016-11-07 beslutat uppdra till
kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att vidta åtgärder för att
minska verksamheternas kostnader med de kvarvarande 15 mnkr.

ÄRENDE 7
Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.
Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är
därför förbehållet kommunfullmäktige.
Nordanstigs kommun har beslutat om en borgensram om 75,4 mnkr för
reinvesteringar i befintliga anläggningar för Nordanstig Vatten AB.
VA-projekt Sörfjärden är nu i sin slutfas och totalkostnaden är
kalkylerad till 80 mnkr. Intäkterna enligt nuvarande anläggningstaxa
och kalkylerade exploateringsintäkter uppskattas till 27 mnkr, vilket ger
en underfinansiering på totalt 53 mnkr.
VA-projekt Sörfjärden har finansierats under projekttiden med en
checkkredit på 70 mnkr. Denna checkkredit byts nu ut mot en
kommunal borgen för extern upplåning på 53 mnkr.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå
borgen för Nordanstig Vatten ABs låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 128,4 mnkr, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Den utökade
kommunala borgen används för att uppta lån av extern långivare för att
avsluta utökad checkkredit på 70 mnkr hos Nordanstigs kommuns
koncernkonto. Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut
daterat 2016-09-05 § 94/2016 ersätts (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2016-11-18).
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ÄRENDE 8
Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport.
Revisionen har genomfört en granskningsrapport Översiktlig
granskning av delårsrapport per 2016-06-30.
Revisionen vill att kommunstyrelsens yttrar sig över rapporten senast
9 januari 2017.
Ekonomienheten har lämnat ett förslag till yttrande över rapporten.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner svaret på
revisionens rapport ”Översiktlig granskning av delårsrapport 2016”
(Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2016-10-24).

ÄRENDE 9
Direktivdiskussion Bostads- och lokalförsörjningsplan.
Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 10
Direktivdiskussion om fullmäktigs uppdrag till Nordanstigs
Bostäder att bygga bostäder.
Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 11
Arrende av mark för djurkyrkogård.
Ett företag verksamt inom området djurkyrkogårdar har anmält intresse
för att etablera en djurkyrkogård på lämplig plats i kommunen.
Vid träff med företagets VD Matias Flodin 2016-10-19 framfördes
önskemål om att arrendera del av den kommunägda fastigheten Å
1:16.
Teknik & hållbarhet har föreslagit en del av fastigheten Å 1:16 ca 200
meter öster om E4 angränsande till Gammelvägen, se kartskiss.
Arealen beräknas till ca 1 000 m2. Området är inte detaljplanerat.
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FORTS. ÄRENDE 11
Beslutsunderlag
Teknik & hållbarhet föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att:
 Arrendera ut ca 1 000 m2 del av Å 1:16 till aktuellt företag på 10 år
 Godkänna avtalstexten
 Fastställa arrendeavgiften till 1000 kr per år
(Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2016-11-21)

ÄRENDE 12
Direktivdiskussion för planområdet i Morängsviken.
Under vår/försommar 2017 så kommer en lantmäteriförrättning att
genomföras i Morängsviken innan den är avslutad kan vi inte fastsätta
priser på enskilda tomter.

ÄRENDE 13
Direktivdiskussion för industriområdet Knoget och ny
dragning av E4.
Tf verksamhets chef Thord Wannberg föredrar ärendet.

ÄRENDE 14
Förslag till ny avfallstaxa.
Sammanfattningsvis föreslås att avfallstaxan justeras för att styra mot
en minskad miljöbelastning i avfallshanteringen. Avfallstaxan förändras
till att delas upp i en grundavgift och en rörlig avgift samt
tilläggsavgifter. Grundavgiften beräknas på antal hushåll och den
rörliga avgiften styrs av storleken på kärl. Detta kommer att innebära
att avgifterna kommer skifta, några blir dyrare och några blir billigare.
Tilläggsavgifter är ytterligare tjänster som inte ingår i den rörliga
tömningsavgiften.
Beslutsunerlag
Avfall och återvinning föreslår att kommunfullmäktige beslutar att den
nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2017. Kommunfullmäktige
beslutar att nu gällande renhållningstaxa upphör att gälla när den nya
träder i kraft (Anna Heijbels tjänsteutlåtande 2016-11-23).
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ÄRENDE 15
Information om regional skärgårdssamverkan.
Verksamhetschef Mats Widoff föredrar ärendet.

ÄRENDE 16
Inriktningsbeslut: Fria vandringsvägar för fisk i Nordanstigs
kommun.
Enheten Infrastruktur och miljöutveckling har utarbetat ett förslag till
inriktningsbeslut för Fria vandringsvägar för fisk i Nordanstigs kommun
innehållande en uppdragsbeskrivning för kommunens fiskevårdsarbete.
Beslutsunderlag
Infrastruktur och miljöutveckling föreslår att fullmäktige beslutar anta
förslag till Fria vandringsvägar för fisk i Nordanstigs kommun, såsom
ett inriktningsbeslut och godkänna att förslagets uppdragsbeskrivning
ska vara vägledande för kommunens fortsatta fiskevårdsarbete
tillsammans med kommunens fiskevårdsplan. Förslaget tar inte
ställning till hur fiskevårdsarbetet ska finansieras (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2016-10-15).

ÄRENDE 17
Information om VA-verksamhetsområde Sörfjärden.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om aktuella aktiviteter
i det pågående uppdraget att genomföra VA-anslutningar i Sörfjärden.

ÄRENDE 18
Redovisning av teater- och musikundervisning genom Bilda.
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ÄRENDE 19
Förslag till reviderade regler för Drift- och underhållsbidrag.
Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av vissa föreningsbidrag
samt kommunstyrelsens Projekt- och Visionsbidrag ska genomföras.
Utifrån de synpunkter som har lämnats från politiken vid olika tillfällen
har verksamheten utarbetat förslag till mindre justeringar i reglerna.
För att ändringarna ska kunna gälla från och med 2017 är det
angeläget att justeringarna kan antas före årsskiftet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till
reviderade regler för Drifts- och underhållsbidrag att gälla från och med
1 januari 2017 (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-11-11).

ÄRENDE 20
Förslag till reviderade regler för Spontankassan.
Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av vissa föreningsbidrag
samt kommunstyrelsens Projekt- och Visionsbidrag ska genomföras.
Utifrån de synpunkter som har lämnats från politiken vid olika tillfällen
har verksamheten utarbetat förslag till mindre justeringar i reglerna.
För att ändringarna ska kunna gälla från och med 2017 är det
angeläget att justeringarna kan antas före årsskiftet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till
reviderade regler för Spontankassan att gälla från och med 1 januari
2017 (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-11-11).

ÄRENDE 21
Förslag till reviderade regler för Hyresbidrag.
Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av vissa föreningsbidrag
samt kommunstyrelsens Projekt- och Visionsbidrag ska genomföras.
Utifrån de synpunkter som har lämnats från politiken vid olika tillfällen
har verksamheten utarbetat förslag till mindre justeringar i reglerna.
För att ändringarna ska kunna gälla från och med 2017 är det
angeläget att justeringarna kan antas före årsskiftet.
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FORTS. ÄRENDE 21
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till
reviderade regler för Hyresbidrag att gälla från och med 1 januari 2017
(Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-11-11).

ÄRENDE 22
Förslag till reviderade regler för Projekt- och Visionsbidrag.
Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av vissa föreningsbidrag
samt kommunstyrelsens Projekt- och Visionsbidrag ska genomföras.
Utifrån de synpunkter som har lämnats från politiken vid olika tillfällen
har verksamheten utarbetat förslag till mindre justeringar i reglerna.
För att ändringarna ska kunna gälla från och med 2017 är det
angeläget att justeringarna kan antas före årsskiftet.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till
reviderade regler för Projekt- och Visionsbidrag att gälla från och med
1 januari 2017 (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-11-11).

ÄRENDE 23
Ansökan om bidrag ur Spontankassan, Bergsjö IF inköp av
traktor.
Bergsjö IF:s traktor har gått sönder och istället för att bekosta en dyr
reparation, har de köpt en ny som är mindre och dessutom utrustad
med gräsdäck. Med tanke på att föreningen vintertid även behöver
skotta isbanan, ansåg det att det var en fördel att det ingick en snöfräs i
priset.
Bergsjö IF ansöker nu om att erhålla 50 000 kr ur kommunstyrelsens
spontanakassa som ett bidrag till den inköpta traktorn. Den totala
kostnaden uppgår till 102 000 kr, vilket innebär att föreningen själv
bidrar med 50 200 kr.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att ledningsutskottet beslutar avslå
Bergsjö IF:s ansökan med hänvisning till att det inte finns medel kvar i
årets spontankassa (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-11-09).
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ÄRENDE 24
Yttrande över ansökan om kameraövervakning.
Enligt 18 § kameraövervakningslagen (2013:460) ska länsstyrelsen
inhämta yttrande från berörd kommun innan tillstånd om
kameraövervakning meddelas.
Kommunen har möjlighet att lämna yttrande över ansökan från
TrackOptic Sweden AB, senast 1 december 2016.

ÄRENDE 25
Ansökan om bidrag till bygglovsavgift för konstgräsplan,
Bergsjö IF.
Bergsjö IF ansöker om bidrag till bygglovsavgiften för en konstgräsplan
i Nordanstig.

ÄRENDE 26
Ansökan om bidrag ur Anna och Per Sundins stipendiefond.
Johan Olsson, Harmånger ansöker om bidrag ur Anna och Per Sundins
stipendiefond för sina studier till jägmästare vid Sveriges
Lantbruksuniversitet i Umeå.

ÄRENDE 27
Tak över kommunens bilar.
Stig Eng (C) har lämnat ett förslag att ett carporttak byggs över
kommunens bilar, på baksidan av Nordanstigs kommunhus.

ÄRENDE 28
Kultur- och föreningsledarstipendiater 2016.
Ledningsutskottet har att utse Kultur- och föreningsledarstipendiater för
2016.
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ÄRENDE 29
Ledningsutskottets sammanträdesdagar 2017.
Ledningsutskottet har att fastställa sammanträdesdagar för 2017.
Förslag
16 januari
7 februari
7 mars
4 april
9 maj
7 juni
14 augusti
5 september
3 oktober
7 november
5 december

ÄRENDE 30
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.

