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Riktlinjer för bostads- och lokalförsörjningen i
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6.

Mobilsamåkning.
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Vägbidrag för turistisk väg, Hårte-Mellanfjärden.
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Vägbidrag för turistisk väg, Älvåsenvägarnas
samfällighetsförening.
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Remiss: En inkluderande kulturskola på egen
grund.

10.

Samrådsremiss för lokalisering av dubbelspår
utmed Ostkustbanan, delen Tjärnvik,
Njurundabommen.

11.

Bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa,
Stocka Folkets Hus.

12.

Bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa,
Ungdomsfonden i Gnarp.

13.

Bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa,
BRIS Region Norr.

14.

Löneöversyn 2017.

15.

Folkhälsoprojekt. Uppföljning av uppdrag att söka
bidrag.

16.

Redovisning av ej avslutade motioner.

17.

Information och övriga ärenden.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn: 0652-36103, e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Stig Eng (C)
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Håkan Larsson (M).

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

ÄRENDE 3
Uppföljning: Flyktingverksamheten.
Enhetschef Bente Sandström informerar om flyktingverksamheten och
konsekvenser av nedläggningen av asylboendet i Hassela i september
2017.

ÄRENDE 4
Ekonomirapport.
Ekonomienheten lämnar en ekonomirapport för ledningsutskottets
verksamheter.

ÄRENDE 5
Riktlinjer för bostads- och lokalförsörjningen i Nordanstigs
kommun.
Bostadsförsörjningslagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 säger
att alla kommuner måste ha en aktualiserad plan när det gäller riktlinjer
för bostadsförsörjning. Dessa ska antas av kommunfullmäktige varje
mandatperiod.
Planen ska samrådas med Länsstyrelsen och våra grannkommuner i
Hudiksvall och Sundsvall.
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FORTS. ÄRENDE 5
WSP har på uppdrag av Nordanstigs kommun sammanhållit arbetet
med att utarbeta en lokal- och bostadsförsörjningsplan. Arbetet har
bedrivits tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter
från samtliga verksamheter och Nordanstigs bostäder. Arbetsmöten
har också hållits med politikerna.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att Kommunfullmäktige beslutar att anta
förslaget till riktlinjer för bostads- och lokalförsörjning i Nordanstigs
kommun (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2017-02-24).

ÄRENDE 6
Mobilsamåkning.
Nordanstigs kommun är med i projektet Mobilssamåkning Gävleborg.
Detta projekt avslutas 31 maj 2017.
Projektet Mobilsamåkning Gävleborg startade 1 januari 2016. Fyra
kommuner är med i Gävleborgs län; Gävle, Hofors, Nordanstig och
Ockelbo.
Mobilsamåkning innebär att man kan vara med i en grupp inom en
trygghetszon och samåka. Man anmäler sej via en app eller en dator
och då som passagerare, chaufför eller bådadera. Godkänner gör en
lokal administratör. Är man passagerare går man in i systemet och letar
upp en sträcka som man vill åka. Finns det ingen kan man lägga upp
en bevakning. Som chaufför lägger man in sträckor som man ska köra.
Ingen betalning sker i bilen utan det sköter systemet via fakturor.
Beslutsunderlag
Teknik och Hållbarhet föreslår att Nordanstigs kommun avslutar sitt
arbete med mobilsamåkning (Eva-Lena Berglins tjänsteutlåtande
2017-02-24).
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ÄRENDE 7
Ansökan om vägbidrag till turistisk väg,
Hårte-Mellanfjärdens vägförening.
Hårte-Mellanfjärden vägförening ansöker om bidrag som avser göra
förbättringar på vägen mellan Hårte och Mellanfjärden, till en kostnad
av ca 300 tkr. De önskar bidrag på 50 tkr med motiveringen att
kommunen marknadsför vägen som turistväg.
Kustleden sträcker sig från Svartvik i norr till Jättendal i söder.
Kommunen har tidigare beviljat samfällighetsföreningar bidrag för så
kallade turistvägar.
Beslutsunderlag
Teknik och hållbarhet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
Nordanstigs kommun beviljar Hårte-Mellanfjärden vägförening 17 tkr
för att använda till förbättringar på Kustvägen.
Finansiering föreslås ske inom ramen för kommunstyrelsens
förfogandemedel.
(Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2017-02-27).

ÄRENDE 8
Ansökan om vägbidrag till turistisk väg,
Älvåsenvägarnas samhällighetsförening.
Älvåsenvägarnas samfällighetsförening ansöker om bidrag för en
driftersättning med 25 tkr för år 2015 och 25 tkr för år 2016. Detta
önskar de med motiveringen att kommunen marknadsför vägen som
turist väg.
Enligt kommunstyrelsens tidigare beslut har Älvåsenvägarnas
samfällighetsförening fått en driftersättning på 15 tkr. Senast de fick
detta var år 2011. Omräknat till dagens penningvärde blir det 17 tkr.
Beslutsunderlag
Teknik och hållbarhet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
Nordanstigs kommun ger Älvåsenvägarnas samfällighetsförening 17 tkr
för år 2015 och 17 tkr för år 2016 att använda som driftersättning.
Finansieringen föreslås ske inom ramen för Kommunstyrelsens
förfogande medel.
(Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2017-03-13).
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ÄRENDE 9
Remiss: En inkluderande kulturskola på egen grund.
Kulturskolerådet är en ideell partipolitiskt och fackligt obunden förening
där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ
kulturskoleverksamhet.
Rådets vision är att "alla unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas
genom kulturövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet".
Tf verksamhetschef Thord Wannberg föreslår att Nordanstigs kommun
ställer sig bakom Kulturskolerådets remissyttrande på SOU2016:69 "
En inkluderande kulturskola på egen grund".

ÄRENDE 10
Samrådsremiss för lokalisering av dubbelspår utmed
Ostkustbanan, delen Tjärnvik-Njurundabommen.
Trafikverket har inkommit med en samrådshandling för Ostkustbanans
framtida lokalisering och utbyggnad till dubbelspår mellan Tjärnvik och
Njurundabommen.
Nordanstigs kommun har möjlighet att yttra sig över samrådsförslaget
senast 26 mars 2017.

ÄRENDE 11
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa,
Stocka Folkets Hus för reparation av pelletsanläggning.
Stocka Folkets Hus ansöker om bidrag med 13 000 kronor ur
kommunstyrelsens Spontankassa för reparation av
pelletsanläggningen.
Styrningen av värmesystemet till pelletsanläggningen har slutat fungera
och behöver repareras.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beviljar Stocka Folkets Hus
ett bidrag på 10 000 kronor för att delvis täcka de kostnader som
reparationen av pelletsanläggningen orsakat (Thord Wannbergs och
Monica Enros tjänsteutlåtande 2017-02-27).
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ÄRENDE 12
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa,
Ungdomsfonden för inspirations- och berättarkväll.
Ungdomsfonden ansöker om bidrag ur kommunstyrelsens
Spontankassa för en inspirations- och berättarkväll med Chris
Härenstam.
Idrottsledare i kommunen kommer att bjudas in. Chris Härenstam är
sportjournalist på SVT och syftet är att ge idrottsledarna extra energi
och en tankeställare genom att få ta del av Ingarö IF:s värdegrund –
individen är viktigast.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beviljar Ungdomsfonden
ett bidrag på 15 000 kronor för att delvis täcka delar av omkostnaderna
för att arrangera en berättar- och inspirationskväll (Thord Wannbergs
och Monica Enros tjänsteutlåtande 2017-02-20).

ÄRENDE 13
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa,
BRIS Region Norr.
BRIS Region Norr ansöker om bidrag med 20 000 kronor (10 kronor
per barn i Nordanstig) ur kommunstyrelsens Spontankassa för
verksamhet för att stärka barn och ungdomars rättigheter.
Målet med 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.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beviljar BRIS Region Norr
ett bidrag på 20 000 kronor 2017 för att täcka en del av omkostnaderna
för verksamheten (Thord Wannbergs och Monica Enros
tjänsteutlåtande 2016-12-02).
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ÄRENDE 14
Löneöversyn 2017.
Nordanstigs kommun vill kunna erbjuda likvärdiga löner i förhållande till
kringliggande kommuner för att kunna rekrytera och behålla personal
samt erbjuda goda arbetsförhållanden över tid. Löneöversynen ska i
första hand syfta till att belöna goda resultat och hög måluppfyllelse.

ÄRENDE 15
Folkhälsoprojekt – uppföljning av uppdrag att söka bidrag.
Kommunstyrelsen har i § 159/2016-06-21 beslutat uppdra till
verksamheten att hos Region Gävleborg ansökan om medel för ett
folkhälsoprojekt.
Folkhälsosamordnare Christin Hübenette föredrar ärendet.

ÄRENDE 16
Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda.
Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga aktuella
motioner.
Beslutsunderlag
Staben föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen (Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2017-03-10).

ÄRENDE 17
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.

