NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Tisdag 14 mars 2017 kl. 09:00.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Ordföranden informerar.

4.

Information från ledningsutskottets verksamheter.

5.

Information från utbildningsutskottets verksamheter.

6.

Plan för uppföljning av verksamheten Utbildning.

7.

Information från omsorgsutskottets verksamheter.

8.

Verksamhetsbesök Bållebergets förskola.

9.

Årsredovisning med miljöbokslut 2016 för Nordanstigs
kommun.

10.

Slutredovisning av investeringar 2016.

11.

Ombudgetering av investeringar 2016.

12.

Uppföljning och fördelning av investeringsbudget 2017.

13.

Redovisning av internkontrollplan 2016 och plan för
internkontroll 2017.

14.

Årsredovisning 2016 för Nordanstig Vatten AB.

15.

Årsredovisning 2016 för MittSverige Vatten AB.

Kl. 10:00

16.

Årsredovisning 2016 för Fiberstaden AB.

17.

Årsredovisning 2016 för Nordanstigs Bostäder AB.

18.

Årsredovisning 2016 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.

19.

Årsredovisning 2016 för Nordanstigs Fastighets AB.

20.

Årsredovisning 2016 för Nordanstigs
Kommunfastigheter AB.

21.

Höjt kapacitetstak i avtal om kundval enligt LOV.

22.

Revisionsrapport: Granskning av upphandling.

23.

Fördelning av Projekt- och Visionsbidrag 2017.

24.

Folkhälsoplan 2016-2020 för Nordanstigs kommun.

25.

Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan.

26.

Gallring av kommunens skogsmark intill Gnarpsån vid
Gällsta i ett arbetsmarknadsprojekt.

27.

Byte av mark, industriområdet Knoget, Harmånger.

28.

Exploatering av i industriområdet Knoget, Harmånger.

29.

Justering i kommunstyrelsens delegationsordning,
kameraövervakning.

30.

Information om gallring och avverkning i Varpsand,
Sörfjärden.

31.

Motion om nomineringar vid politiska tillsättningar.

32.

Motion om aktivitetsyta i Bergsjö.

33.

Motion om mobiltelefonpolicy för skolan.

34.

Redovisning av delegationsbeslut.

35.

Delgivningar.

36.

Information och övriga ärenden.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Monica Olsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Stefan Bergh (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
Information från ledningsutskottets verksamheter.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 5
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Eva Fors informerar om aktuella ärenden.
Redovisning av kommunstyrelsens uppdrag till verksamheten:
Redovisa uppföljning av beslut om att inrätta vårdnadsbidrag.

ÄRENDE 6
Plan för uppföljning av verksamheten Utbildning.
Verksamheten har utarbetat ett förslag till årshjul för uppföljning av
verksamheten Utbildning.
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ÄRENDE 7
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 8

Kl. 10:00

Verksamhetsbesök Bollebergets förskola.
Kommunstyrelsen besöker Bollebergets förskola.

ÄRENDE 9
Årsredovisning med miljöbokslut 2016 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt bokslut samt årsredovisning för
2016.
Kommunen visar ett positivt resultat på 0,8 mnkr (miljoner kronor) och
ett sammanställt resultat (koncernen) på 5,1 mnkr.
Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i bokslutet mot budget:
Verksamheter
Kommunledningskontoret
Stab
Utbildning

6 030 tkr
21 612 tkr
2 555 tkr

Vård och omsorg

- 2 911 tkr

Social omsorg

- 1 256 tkr

Budgeterat resultat för kommunen är 498 tkr. Årets resultat på 778 tkr
avviker mot budget med 280 tkr.
Nordanstigs kommun har under 2016 löst in intjänade pensionsrätter
om 39,8 mnkr.
Verksamheternas överskott avseende migrationsintäkter beräknas till
cirka 20,4 mnkr.
Teknik och Hållbarhet har sammanställt ett miljöbokslut för 2017.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisning 2016 för Nordanstigs kommun (Björn Hylenius
tjänstutlåtande 2017-02-27).
Årsredovisningen skickas i separat utskick.
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ÄRENDE 10
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.
Ekonom Marianne Unborg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner
slutredovisningen avseende färdigställda investeringar för 2016
(Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2017-02-03).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna slutredovisningen avseende färdigställda investeringar för
2016.

ÄRENDE 11
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 redovisad ombudgetering
av investeringar från 2016 till 2017 (Marianne Unborgs tjänsteutlåtande
2017-02-03).
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FORTS. ÄRENDE 11

Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna 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 12
Uppföljning och fördelning av investeringsbudget 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.
Följande komplettering föreslås
Till:
Albo och daglig verksamhet Bållebo
Fiberstaden servrar
Modul för mobil hemtjänst
Komplettering utemiljö utbildning
Komplettering arbetsmiljö utbildning

550 tkr
1 000 tkr
140 tkr
72 tkr
76 tkr

Totalt:

1 838 tkr
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FORTS. ÄRENDE 12
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagen
ombudgetering av investeringar 2017 (Marianne Unborgs
tjänsteutlåtande 2017-02-03).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela investeringsbudget 2017 på följande objekt:
Albo och daglig verksamhet Bållebo
Fiberstaden servrar
Modul för mobil hemtjänst
Komplettering utemiljö utbildning
Komplettering arbetsmiljö utbildning

550 tkr
1 000 tkr
140 tkr
72 tkr
76 tkr

Totalt:

1 838 tkr

ÄRENDE 13
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.
Enhetschef Björn Hylenius föredrar ärendet och föreslår att
kontrollpunkten Handkassor ska gälla för alla verksamheter.
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FORTS. ÄRENDE 13
Beslutsunderlag
1. 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).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna
redovisade internkontroller för 2016. Anta förslag till
internkontrollplan för 2017 med tilläggen att kontrollmomentet
Handkassor ska gälla alla verksamheter samt en ny kontrollpunkt:
Uppföljning av politiska beslut (ledningsutskottets protokoll
§ 19/2017).
3. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta
förslag till internkontrollplan (utbildningsutskottets protokoll
§ 15/2017).
4. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner
redovisade internkontroller för 2016. Anta förslaget till
internkontrollplan för 2017. Uppdra till verksamheten att under
2017 utveckla ytterligare verksamhetsspecifika kontrollmoment
inför 2018 års internkontroll (omsorgsutskottets protokoll
§ 18/2017).
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna det sammanställda resultatet för internkontrollen 2016 samt
den föreslagna internkontrollplanen för 2017.
(Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2017-02-22).

ÄRENDE 14
Årsredovisning 2016 för Nordanstig Vatten AB.
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2016.
Bolaget visar ett negativt resultat med 881 tkr.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
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FORTS. ÄRENDE 14
Bolagets ändamål är att tillhandahålla anläggningar för produktion av
allmänna vattentjänster.
Befogenhetsbegränsningar: Bolaget ska i sin verksamhet agera med
iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det
fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär
att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen
för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den
kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de
befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala
förvaltningen.
Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den
utsträckning författningsreglerade undantag så medger.

ÄRENDE 15
Årsredovisning 2016 för MittSverige Vatten AB.
Styrelsen för MittSverige Vatten AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2016.
Kommunstyrelsen har även att ta ställning till om verksamheten som
bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det
fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Bolagets syfte är att driva och utveckla vatten- och avloppshanteringen
så att den tillgodoser brukarnas behov av och högt ställda krav på vatjänster samt bidra till en långsiktig hållbar utveckling.
Befogenhetsbegränsningar: Bolaget ska i sin verksamhet agera med
iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det
fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta innebär
att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl inom ramen
för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet (den
kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de
befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala
förvaltningen.
Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den
utsträckning författningsreglerade undantag så medger.
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ÄRENDE 16
Årsredovisning 2016 för Fiberstaden AB.
Styrelsen för Fiberstaden AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2016.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Bolagets ändamål är att med iakttagande av den kommunala
lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprinciperna stimulera
fortsatt bredbandsutveckling inom Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner genom att sänka etableringströskeln avseende ITinfrastruktur och bidra till effektiv konkurrens inom området för
elektronisk kommunikation till förmån för enskilda privatpersoner,
näringsliv och myndigheter inom Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner.
Med iakttagande av samma kommunalrättsliga principer är ändamålet
vidare att genom effektivisering och bättre resurshållning samordna
och handha Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners interna IT-stöd
och kommunernas telefoniservice.
Syftet med verksamheten är således allmännyttigt och icke
vinstdrivande. Om bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla ägarna utifrån gjorda kapitalinsatser.
Förutsättningar för tillväxt genom att vara ett samordnande organ för
etablering, drift och utveckling av infrastruktur, IT-stöd och
kommunikation, IP-telefoni och IP-TV.

ÄRENDE 17
Årsredovisning 2016 för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2016.
Bolaget visar ett positivt resultat med 4,3 mnkr.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Ändamålet för bolagets verksamhet är att inom ramen för den
kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen.
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ÄRENDE 18
Årsredovisning 2016 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2016.
Bolaget visar ett positivt resultat med 1 363 tkr.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder
tillhandahålla miljövänliga och driftsäkra varor och tjänster till
konkurrenskraftiga priser.

ÄRENDE 19
Årsredovisning 2016 för Nordanstigs Fastighets AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2016.
Bolaget visar ett negativt resultat med 38 tkr.
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta och
uthyra industrifastigheter och lokaler, äga aktier samt att skapa
möjligheter för att bibehålla och utveckla näringslivet inom Nordanstigs
kommun samt att genom bevakning, marknadsföring och service verka
för näringslivets främjande.

ÄRENDE 20
Årsredovisning 2016 för Nordanstigs Kommunfastigheter AB.
Styrelsen för Nordanstigs Kommunfastigheter AB har lämnat en
årsredovisning för verksamhetsåret 2016.
Bolaget visar ett positivt resultat med 52 tkr.
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FORTS. ÄRENDE 20
Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget
har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Nordanstigs
kommun äga, förvärva, bebygga, förvalta och försälja fastigheter och
tomträtter.

ÄRENDE 21
Höjt kapacitetstak i avtal om kundval enligt LOV.
En brukare som har beviljats hemtjänst har rätt att välja utförare av
hemtjänsten enligt Lagen Om Valfrihetssystem (LOV). Brukaren kan
välja kommunen som utförare eller någon av de privata utförare som
kommunen har avtal med.
En privat utförare ska i avtalet uppge ett kapacitetstak i form av antal
biståndsbedömda timmar som kan utföras under en viss period.
Utförarna är dock alltid tvungna att genomföra insatser åt redan
befintliga brukare även om omsorgsbehovet förändras, vilket kan
medföra att utförare går över sitt kapacitetstak för antal
hemtjänsttimmar.
Mitt Liv, omsorgsspecialisten AB har idag ett kapacitetstak på
1 000 timmar per månad och behöver höja till 1 600 timmar per månad.
Beslutsunderlag
Vård och Omsorg föreslår att kommunstyrelsen beslutar höja
kapacitetstaket för Mitt Liv, omsorgsspecialisten AB till 1 600 timmar
per månad (Malin Ruthströms tjänsteutlåtande 2017-02-20).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Höja kapacitetstaket för Mitt Liv, omsorgsspecialisten AB till
1 600 timmar per månad.
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ÄRENDE 22
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.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att kommunstyrelsen godkänner förslag till yttrande
över revisionens rapport om upphandling (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2016-02-02).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till yttrande över revisionens rapport om upphandling.

ÄRENDE 23
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.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till stabens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 23
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Fördela Projekt- och Visionsbidrag 2017 enligt följande:
Ungdomsinitiativ

150 000 kronor

Ledarutbildning

100 000 kronor

KS Spontankassa

250 000 kronor

Projekt- och Visionsbidrag

960 000 kronor

Bygglovsavgift

40 000 kronor

(se ks § 178/2012-09-06)

ÄRENDE 24
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 (Björn Hylenius
tjänsteutlåtande 2017-01-19).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anta Folkhälsoplanen för Nordanstigs kommun 2016-2020.
2. Planen ska årligen följas upp med ett välfärdsbokslut.
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ÄRENDE 25
Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan.
Bygg och plan har upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan
(FÖP) för Ostkustbanan för antagande.
Förslaget har upprättats i syfte att lägesbestämma dubbelspårets
sträckning genom kommunen. Kopplat till dubbelspårets sträckning blir
lokalisering av regionaltågsstationer, markanvändning och integrering i
landskap och tätorten inklusive kopplingar till nya E4 särskilt viktiga.
Förslaget har varit föremål för utställning under tiden 3 oktober till
7 december 2016.
Matts Gradh, Bygg och Plan, föredrar ärendet.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan.

ÄRENDE 26
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 tänkt att
genomföras som ett arbetsmarknads- och integrationsprojekt, där
några personer som står långt från arbetsmarknaden ska få
sysselsättning under några veckor i år.
Beslutsunderlag
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 (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2017-02-03).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppdra till förvaltningen att genomföra projektet i år till en kostnad
av 65 tkr.
2. Projektet finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel för
2017.
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ÄRENDE 27
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.
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.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Samhällsutveckling och kommunikation föreslår att fullmäktige
genomför markbytet utan ersättningar mellan parterna samt att
Nordanstigs kommun står för lantmäterikostnaderna (Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2017-02-13).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Överföra en del av Hans-Olov Forslöfs fastighet Rösta 8:12 om ca
4 200 m2 till Nordanstigs kommuns fastighet Rösta 8:19. Området
är markerad med en ljus grå yta på kartbilaga A.
2. Överföra en del av Nordanstigs kommuns fastighet Rösta 8:19 om
ca 6 000 m2 till Hans-Olov Forslöfs fastighet Rösta 8:12. Området
är markerad med en ljus grå yta på kartbilaga A.
3. Markbytet genomförs utan ersättningar mellan parterna.
4. Nordanstigs kommun står för lantmäterikostnaderna.
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ÄRENDE 28
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

1 000 tkr
600 tkr
150 tkr

Totalt exkl moms

3 280 tkr

600 tkr
290 tkr
340 tkr
300 tkr

Tf verksamhetschef Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Samhällsutveckling & kommunikation föreslår att 3 280 tkr anvisas för
genomförandet samt att finansiering sker från investeringsbudgeten
(Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2017-02-13).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 28
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anvisa 3 280 tkr för exploatering av industriområdet Knoget i
Harmånger med följande fördelning; 1 200 tkr fördelas ur 2017 års
investeringsbudget och 2 180 tkr fördelas ur 2018 års
investeringsbudget.

ÄRENDE 29
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.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Ändra kommunstyrelsens delegationsordning för uppdraget att lämna
yttrande till länsstyrelsen när det gäller tillstånd för kameraövervakning.
Nuvarande delegat ledningsutskottet ändras till verksamhetschef för
samhällsutveckling och kommunikation.

ÄRENDE 30
Information om gallring och avverkning i Varpsand, Sörfjärden.
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ÄRENDE 31
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
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.
Beslutsunderlag
Staben föreslår följande som svar på motionen: 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. Motionen anses
därmed besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-01-31).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
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.
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ÄRENDE 32
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.
Beslutsunderlag
Staben föreslår följande som svar på motionen: 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. Motionen anses därmed besvarad (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2017-02-02).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. 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.
2. Motionen anses därmed besvarad.

ÄRENDE 33
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.
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FORTS. ÄRENDE 33
Beslutsunderlag
Staben föreslår följande som svar på motionen: 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. Motionen anses därmed besvarad (Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2017-02-02).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
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 34
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Teknisk handläggare Helena Malmkvist:
Bostadsanpassningsbidrag januari 2017.
Nya anställningar under tiden februari 2017.
Ledningsutskottets protokoll §§ 14-39/2017.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 11-21/2017.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 9-17/2017.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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ÄRENDE 35
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Gemensam nämnd för FoU Välfärd, Hjälpmedelsverksamheten,
RegNet och HelGe: 2017-01-13.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: 2017-01-26.
Minnesanteckningar från gemensamt möte med Gästrikerådet och
Hälsingerådet.
Extra bolagsstämma MittSverige Vatten AB:2017-02-14.
Övrigt
Sweden research: Asylsökande och landsbygden.
Myndigheten för delaktighet: FN:s konvention om rättigheter för
personal med funktionsnedsättning har betydelse i din kommun.
Region Gävleborg: Organisationsförändring inom Centrum för
kunskapsstyrning.
Sveriges kommuner och landsting: Meddelande från styrelsen –
Rökfritt Sverige 2025.
Region Gävleborg: Öppna jämförelser och sjukvård 2016.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 36
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

