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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
Ekonomirapport.
Ekonomienheten lämnar en ekonomirapport för ledningsutskottets
verksamheter.

ÄRENDE 4
Bokslut 2016 för ledningsutskottets verksamheter.
Ekonomienheten har sammanställt bokslut för 2016 för Staben och för
kommunledningskontoret.

ÄRENDE 5
Slutredovisning av investeringar 2016.
Verksamheterna och ekonomienheten har sammanställt en
slutredovisning av investeringarna för 2016. Redovisningen avser de
investeringar som är färdigställda och de investeringar som ännu inte
är färdigställda och som avses att ombudgeteras till 2017.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner
slutredovisningen avseende färdigställda investeringar för 2016
(Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2017-02-03).
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ÄRENDE 6
Ombudgetering av investeringar 2016.
Ekonomienheten har sammanställt de investeringar som inte har
färdigställts under 2016 och som avses att överföras till 2017.
Kommunfullmäktige har att ta ställning till ombudgetering från 2016 till
2017 för följande investeringar som inte färdigställts under 2016.
Morängsviken
Bredband
Bredband investeringsbidrag
Albo och daglig verksamhet Bållebo
Renovering badhuset
GPS-positionering avloppsbrunn

3 624 tkr
2 737 tkr
1 004 tkr
322 tkr
1 942 tkr
92 tkr

Totalt

9 721 tkr

Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att fullmäktige godkänner ombudgetering av
följande investeringar från 2016 till 2017:
Morängsviken
Bredband
Bredband investeringsbidrag
Albo och daglig verksamhet Bållebo
Renovering badhuset
GPS-positionering avloppsbrunn

3 624 tkr
2 737 tkr
1 004 tkr
322 tkr
1 942 tkr
92 tkr

Totalt

9 721 tkr

ÄRENDE 7
Uppföljning av investeringar 2017.
Sedan investeringsbudgeten för 2017 antogs av kommunstyrelsen har
förändrade behov uppstått. Dessa beskrivs i texterna i dokumentet.
Nya behov finns i slutet på avsnittet för beslutad budget.
Kompletteringar återfinns där grundbehovet dokumenterades.
Det har uppkommit behov avseende modul för mobil hemtjänst och
Fiberstaden servrar. Albo och daglig verksamhet Bållebo har en
grundbudget från 2016. Då arbetet inte är klart och även blir betydligt
dyrare än beräknat behövs komplettering till den ombudgetering från
2016 som kommunfullmäktige har att ta ställning till. Utemiljön för
utbildning och arbetsmiljöåtgärder för utbildning har behov av utökning
av årets investeringsram.
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FORTS. ÄRENDE 7

Följande komplettering föreslås
Till:
Albo och daglig verksamhet Bållebo
Fiberstaden servrar
Modul för mobil hemtjänst
Komplettering utemiljö utbildning
Komplettering arbetsmiljö utbildning
Totalt:

550 tkr
1 000 tkr
140 tkr
72 tkr
76 tkr
1 838 tkr

Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner
ombudgetering av följande investeringar 2017:
Till:
Albo och daglig verksamhet Bållebo
Fiberstaden servrar
Modul för mobil hemtjänst
Komplettering utemiljö utbildning
Komplettering arbetsmiljö utbildning
Totalt:

550 tkr
1 000 tkr
140 tkr
72 tkr
76 tkr
1 838 tkr

Från:
Kommunstyrelsens ospecificerade investeringar -1 838 tkr

ÄRENDE 8
Redovisning av internkontrollplan 2016 och plan för 2017.
En god internkontroll bidrar till att verksamheterna bedrivs effektivt och
säkert med medborgarnas bästa för ögonen. Syftet är att säkra en
effektiv förvaltning och att undvika allvarliga fel.
Enligt kommunens beslutade Reglemente för internkontroll
Kf § 60/2004 2§ har kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att
tillse att det finns en god internkontroll i Nordanstigs kommun.
Internkontrollen ska vara dynamisk.
Utskotten har en beredande funktion gällande de verksamhetsspecifika kontrollmomenten, att lägga till eller byta ut kontrollmoment
utifrån processer där risk eller utvecklingsbehov identifierats, alternativt
andra frågor av vikt och intresse för verksamheten.
Kontrollmomenten ska vara mätbara.
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FORTS. ÄRENDE 8

Beslutsunderlag
Kvalitet- och utvecklingsenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar
att anta bifogat förslag till internkontrollplan för 2017, alternativt att anta
bifogat förslag till internkontrollplan för 2017 med tillägg av ytterligare
verksamhetsspecifika kontrollmoment, alternativt att anta de
organisationsövergripande kontrollmomenten samt byta ut namngivna
verksamhetsspecifika kontrollmoment till utskottets förslag (Björn
Hylenius tjänsteutlåtande 2016-02-13).

ÄRENDE 9
Avtal om kundval enligt LOV.
En ny upphandling av kommunens utförare av kundval enligt Lagen
Om Valfrihetssystem (LOV) har genomförts och behöver antas.

ÄRENDE 10
Revisionsrapport: Granskning av upphandling.
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens rutiner för
upphandling.
Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter över rapporten
och staben har lämnat ett förslag till yttrande över rapporten.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande
över revisionens rapport om upphandling (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2016-02-02).

ÄRENDE 11
Remiss: Översyn av samhällsbyggnadsområdet i Hudiksvalls
kommun.
Kommunstyrelsen i Hudiksvalls kommun har tillsatt en parlamentarisk
kommitté för att se över den politiska organisationen inom
samhällsbyggnadsområdet.
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FORTS. ÄRENDE 11
Översynen berör i huvudsak byggnadsnämnden, kommunstyrelsen,
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd samt tekniska nämndens
verksamheter.
Nordanstigs kommun har möjlighet att yttra sig över förslaget senast
28 februari 2017.
Tf verksamhetschef har utarbetat ett förslag till yttrande över remissen.
Förslag till beslut
Ledningsutskottet beslutar anta verksamhetens förslag till yttrande över
remissen.

ÄRENDE 12
Fördelning av Projekt- och Visionsbidrag 2017.
I budget för 2017 finns 1,5 miljoner kronor avsatta för Projekt- och
Visionsbidrag för 2017. Denna pott ska fördelas på de olika
bidragsformerna Ungdomsinitiativ, Ledarutbildning, Spontankassan,
Projekt- och Visionsbidrag samt Bygglovsavgift.
Staben har lämnat ett förslag till fördelning.

ÄRENDE 13
Folkhälsoplan 2016-2020 för Nordanstigs kommun.
BRÅ- och folkhälsorådet har reviderat folkhälsoplanen för Nordanstigs
kommun 2016-2020.
Beslutsunderlag
BRÅ- och folkhälsorådet föreslår att ledningsutskottet antar
Folkhälsoplanen för Nordanstigs kommun 2016-2020 samt att planen
årligen följs upp med ett välfärdsbokslut.
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ÄRENDE 14
Detaljplan för Ostkustbanan.
Bygg och plan har upprättat ett förslag till detaljplan för Ostkustbanan
för antagande.

ÄRENDE 15
Områdesbestämmelser för Sörfjärdens bruksbebyggelse samt
upphäva avstyckningsplan för Gnarps Masugn.
Bruksbebyggelsen till Gnarps masugn ligger utefter Bruksvägen vid
infarten till Sörfjärden. Bebyggelsen är av stort kulturhistoriskt värde
och utgör viktiga karaktärsbyggnader för området men saknar skydd
mot förvanskning och rivning.
Bruksarbetarbostäderna omfattas av avstyckningsplan för Gnarps
masugn från 1947 medan övrig bebyggelse som masugnsvillan,
herrgården, sädesmagasinet och kapellet ligger utom planlagt område.
Avstyckningsplanen omfattar två delområden, varav det andra ligger
söder och öster om avtagsvägen norrut mot Norrfjärden (norra
Sörfjärden).
Beslutsunderlag
Plan och bygg föreslår att ledningsutskottet beslutar att ge plan- och
byggenheten i uppdrag att upprätta ny områdesbestämmelse för
området samt att upprätta ett förslag till upphävande av
avstyckningsplan för Gnarps masugn (Stefan Norbergs
tjänsteutlåtande 2017-01-24).

ÄRENDE 16
Ersättning av befintlig fastbandshage vid Ersk-Matsgården.
Fastbandshagen (gärdesgården) vid byggnadsminnet Ersk-Mats är till
stora delar i dåligt skick och skulle behöva bytas ut. I samband med
detta kunde även storhässjan som har funnits vid Ersk-Matsgården
rekonstrueras. Arbetet föreslås ske i ett arbetsmarknads- och
integrationsprojekt för arbetssökande långt från arbetsmarknaden och
för nyanlända som behöver träna sig i svenska språket.
Teknik & hållbarhet föreslår att kommunstyrelsen i första hand beslutar
att alternativ 1 ska genomföras och i andra hand uppdra verksamheten
att verkställa alternativ 2.
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FORTS. ÄRENDE 16
Alternativ 1.
Uppdra till förvaltningen att genomföra projektet i år till en kostnad av
300 tkr som finansieras med medel ur budgeten för kommunstyrelsens
ospecificerade investeringar för 2017.
Alternativ 2.
Uppdra till förvaltningen att ansöka om LONA-bidrag för att genomföra
projektet 2018. För att kunna beviljas LONA-bidrag på 50 % av
kostnaden krävs en medfinansieringen på 150 tkr från kommunen som,
om LONA-ansökan beviljas, tas ur budgeten för kommunstyrelsens
ospecificerade investeringar för 2018.

ÄRENDE 17
Gallring av kommunens skogsmark intill Gnarpsån vid Gällsta.
På kommunens mark nära Gällsta kraftverk finns ett markområde på ca
1,5 ha som till stora delar är igenväxt av sly och mindre lövträd. För att
öka trivseln för boende i området och göra åns strandkanter mer
lättillgängliga för rekreation och naturupplevelser finns ett behov av att
gallra området på sly och mindre lövträd. Arbetet är tänk att
genomföras som ett arbetsmarknads- och integrationsprojekt, där
några personer som står långt från arbetsmarknaden ska få
sysselsättning under några veckor i år.
Verksamheten Teknik och Hållbarhet föreslår att ledningsutskottet
beslutar uppdra till förvaltningen att genomföra projektet i år till en
kostnad av 65 tkr. Projektet finansieras med pengar ur
kommunstyrelsens förfogandemedel för 2017.

ÄRENDE 18
Byte av mark, industriområdet Knoget, Harmånger.
Förhandlingar har förts mellan Nordanstigs kommun och Hans Olof
Forslöf, Harmånger, på kommunens initiativ för att komplettera
markinnehavet inför exploatering av industriområdet Knoget.
Öster om industriområdet går gamla riks 13. Denna f.d. riksväg är efter
viss upprustning tänkt att användas som tillfart till industriområdet
Knoget och för ledningsförläggning till området.
En del av Rösta 8:12 om ca 4 200 m2 skall överföras till Rösta 8:19.
Området är markerad med en ljus grå yta på kartbilaga A.
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FORTS. ÄRENDE 18
En del av Rösta 8:19 om ca 6 000 m2 skall överföras till Rösta 8:12.
Området är markerad med en ljus grå yta på kartbilaga A.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att markbytet genomföres utan
ersättningar mellan parterna. Nordanstigs kommun står för
lantmäterikostnaderna.

ÄRENDE 19
Exploatering av industriområdet Knoget, Harmånger.
Nordanstigs kommun har sedan slutet av 80- talet en detaljplan för
industriverksamhet i norra delen av Harmånger, industriområdet
Knoget. För närvarande har kommunen i stort sett ingen industrimark
att erbjuda varför ett färdigställande av Knoget bör komma tillstånd
inom mycket snar framtid.
Inom planområdet är c:a 7 ha tillgänglig för omgående exploatering.
ledningsutskottet har i beslut 2016-02-23 godkänt förslag att
färdigställa del av det planerade området. Ledningsutskottet uppdrog
till Samhällsutveckling & kommunikationsverksamheten att återkomma
med kostnadskalkyl och förslag till genomförande.
De åtgärder som skall vidtas är framdragning av vatten och avlopp,
etablering av väg/infart till området, elmatning och fiber för
industriområdet. I ett första skede förbereds för 4 tomter.
En kostnadsbedömning av genomförandet enl ovan är;
Vatten o avloppsledningar
El (500kva)
Fiber
Väg, markarbeten, planering,
inköp/byte av mark, Lm kostn
Gatubelysning och
bevakningsutrustning
Projektering, proj.ledn kontroll
Övriga kostnader

1000 tkr
600 tkr
150 tkr

Totalt exkl moms

3.280 tkr

600 tkr
290 tkr
340 tkr
300 tkr

Med hänvisning till ovanstående föreslår Samhällsutveckling &
kommunikation att 3.280 tkr anvisas för genomförandet samt att
finansiering sker från investeringsbudgeten.
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ÄRENDE 20
Uppföljning av uppdrag: Organisation för turistverksamheten.
Ledningsutskottet har lämnat ett uppdrag till tf verksamhetschef Thord
Wannberg att utreda om kommunens turistverksamhet kan genomföras
i någon form av gemensam organisation.
Thord Wannberg lämnar en rapport i uppdraget.

ÄRENDE 21
Justering i kommunstyrelsens delegationsordning,
kameraövervakning.
Ansökan om tillstånd för kameraövervakning beslutas av länsstyrelsen.
Enligt 18 § kameraövervakningslagen (2013:460) ska länsstyrelsen
inhämta yttrande från berörd kommunen innan tillstånd om
kameraövervakning meddelas.
Idag har kommunstyrelsen delegerat uppdraget att yttra sig över dessa
ansökningar till ledningsutskottet.
Ledningsutskottet har lämnat ett uppdrag till Staben om att se över om
uppgiften kan delegeras till tjänsteman.
Staben föreslår att uppdraget att lämna yttrande till länsstyrelsen när
det gäller tillstånd för kameraövervakning delegeras till
verksamhetschef för samhällsutveckling och kommunikation.

ÄRENDE 22
Ansökan om bidrag ur Wilhelm och Ottilia Lekströms fond.
Ida Karlsson ansöker om bidrag ur Wilhelm och Ottilia Lekströms fond
för sina studier till sjuksköterska.

ÄRENDE 23
Motion om nomineringar vid politiska tillsättningar.
Tor Tolander (M), Margareta Fredholm (M), Daniel Arenholm (M) och
Göran Roswall (M) har lämnat in en motion där de föreslår att samtliga
nominerings- och valärenden bereds av valberedningsnämnden, att
tydliga och bindande direktiv för valberedningsnämndens arbete tas
fram, presenteras och antas, att ett mandatperiodshjul för val och
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FORTS. ÄRENDE 23
nomineringar till representationsposter för kommunen tas fram för att
ge valberedningsnämnd och politiker god framförhållning samt att
fullmäktigs presidium ges mandat och direktiv att kontrollera och styra
valberedningsnämndens arbete för att säkerställa att alla nomineringsoch valärenden genomförs på ett sätt som representerar och
respekterar god demokratisk ordning.
Förslag till beslut
Staben föreslår följande som svar på motionen:
1. Fullmäktiges presidium bör överlämna valärenden för beredning av
valberedningsnämnden inför alla nyval vid ny mandatperiod och
inför nyval av de styrelser, nämnder och andra organ som
uppkommer under mandatperioden med undantag för de
fyllnadsval som behöver göras löpande vid en förtroendevalds
avsägelse.
En sammanställning av de val som behöver genomföras ska i god
tid inför ny mandatperiod skickas ut till samtliga partier som är
representerade i kommunfullmäktige.
2. Motionen anses därmed besvarad.

ÄRENDE 24
Motion om aktivitetsyta i Bergsjö.
Tor Tolander (M), Margareta Fredholm (M), Daniel Arenholm (M) och
Göran Roswall (M) har lämnat in en motion där de föreslår att
kommunen snarast påbörjar planering och projektering a en
allaktivitetsyta i anslutning till skolområdet i Bergsjö.
Förslag till beslut
Staben föreslår följande som svar på motionen:
3. I 2017 års budget har 500 tkr avsatts för att genomföra en förstudie
av en idrottshall/allaktivitetshus. När förstudien är genomförd
kommer det att finns underlag så att politiken kan besluta om
investeringen ska genomföras eller inte.
4. Motionen anses därmed besvarad.
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ÄRENDE 25
Motion om mobiltelefonpolicy för skolan.
Tor Tolander (M), Margareta Fredholm (M), Daniel Arenholm (M) och
Göran Roswall (M) har lämnat in en motion där de föreslår att
kommunen snarast tar fram en kommunövergripande policy om IT i
skolmiljö samt att kommunen utifrån den policyn utarbetar ett regelverk
för mobilanvändning i skolmiljö.
Förslag till beslut
Staben föreslår följande som svar på motionen:
1. En policy för användandet av mobiltelefoner inom skolans
verksamheter är upprättad. Policyn innebär att eleverna inte ska
använda sina mobiler under lektionstid. De elever som har mobiler
med sig får lämna ifrån sig dessa under respektive lektion.
2. Motionen anses därmed besvarad.

ÄRENDE 26
Policy för bilförmån i Nordanstigs kommun.
Staben har utarbetat ett förslag till policy för bilförmån i Nordanstigs
kommun och kommunägda bolag. Policyn innehåller även regler och
avtalsvillkor.
Yrkanden
Håkan Larsson (M) med bifall av Ulf Lövgren (S), yrkar avslag.
Åke Bertils (S) yrkar att ärendet återremitteras för att se över
beslutsinstanserna för att bevilja förmånsbil samt att redovisa hur
vanligt det är bland kommunerna i att erbjuda denna förmån.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska
återremitteras.
Ledningsutskottets beslut
Återremittera ärendet med uppdraget att se över beslutsinstanserna för
att bevilja förmånsbil samt att redovisa hur vanligt det är bland
kommunerna i att erbjuda denna förmån.
Reservationer
Håkan Larsson (M) och Ulf Lövgren (S) reserverar sig mot beslutet.
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ÄRENDE 27
Personalärenden.
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska verksamheten
samråda med ledningsutskottet innan chefstjänster återbesätts eller
inrättas.
Samråd om rekryteringen av verksamhetschefer för Teknik och
Hållbarhet samt för Samhällsutvecklings och Kommunikation.

ÄRENDE 28
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.

