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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 har sammanställt en ekonomirapport per oktober
2017 för ledningsutskottets verksamheter. Kommunchef Fredrik
Pahlberg, verksamhetschef EvaLinda Grensman och tf
verksamhetschef Thord Wannberg redovisar för sin verksamhet.

ÄRENDE 4
Direktivdiskussion om Fröstuna gamla skola.
Verksamhetschef EvaLinda Grensman redovisar olika förslag vad
Fröstuna gamla skola kan användas till.

ÄRENDE 5
Omfördelning av investeringsmedel för teknik och hållbarhet.
För att ytterligare effektivisera verksamheten på Homons
återvinningscentral önskar verksamheten köpa in en grävlastare istället
för en hjulgrävare. Avfall och återvinning föreslår att investeringsmedel
omfördelas från posten GPS positionering till investering byte grävare
ÅVC. Arbetet med GPS positionering är slutfört.
Investeringsmedel, 300 tkr. är avsatta för inbyte av befintlig maskin
samt inköp av en annan.
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FORTSÄTTNING ÄRENDE 5
Upphandling är genomförd och slutpriset är 380 tkr för en grävlastare.
Avfall och återvinning föreslår att investeringsmedel omfördelas från
investeringsmedel avsatta för GPS positionering.
Beslutsunderlag
Att ledningsgruppen beslutar att omfördela 80 tkr från investering GPS
positionering avloppsbrunn (13104) till investering Byte grävare
Homons ÅVC (15133) (EvaLinda Grensman och Anders Tellins
tjänsteutlåtande 2017-10-25)

ÄRENDE 6
Utbildningsförbundet och utbildningschefens uppdrag.
Verksamhetschef Eva Fors kommer och föredrar en genomgång av
förbundsordning och konsortialavtalet.
ÄRENDE 7
Gymnasieantagning för asylsökande elever som fyllt 18 år.
Under föregående läsår har uppmärksammats att det finns
asylsökande elever på Introduktionsprogrammets språkintroduktion
som uppnått behörighet till nationellt program inom gymnasieskolan
men som utifrån skollagen inte har rätt att söka nationellt program
eftersom de fyllt 18 år. Grundprincipen är att aktuell elevgrupp har rätt
att slutföra, men inte påbörja utbildning på introduktionsprogram eller
nationellt program om de fyllt 18 år.
I nuläget finns ingen kostnadstäckning för dessa elever vilket innebär
att ett beslut om avsteg från skolverkets tolkning av skollagen, dvs
beslut om ”ej lagstadgad verksamhet”, kommer medföra att
verksamhetens resurser som t ex pedagoger, elevstöd, elevhälsan ska
fördelas på fler elever.
Utbildningsförbundet erfar att det är på gång förändringar i
lagstiftningen när det gäller åldersgränser och såväl ersättning från
staten, och att frågan borde avvakta statliga direktiv.
Direktionen beslutar
Att asylsökande elever som fyllt 18 år inte ska ges rätt att antas till
nationellt program.
Att frågan för asylsökande elevers skolgång tas med som uppdrag vid
samråd med medlemskommunerna.
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FORTSÄTTNING ÄRENDE 7
Att omedelbart ansöka formellt hos medlemskommunerna om att
finansiering för asylsökande elever som fyllt 18 år, detta för att
möjliggöra att ta in dessa elever på samma villkor som övriga elever.
Beslutsunderlag
Att inte tillskjuta medel för att utöka verksamheten. (Fredrik Pahlberg
och Eva Fors tjänsteutlåtande 2017-10-12)

ÄRENDE 8
Ansökan om kommunal borgen för Stiftelsen Gropgården.
Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är
därför förbehållet kommunfullmäktige.
Stiftelsen Gropgården har inkommit med en ansökan om kommunal
borgen 2017-10-03.
Stiftelsen Gropgården avser att genomföra projekt, Pannplåtsprojekt,
på hälsingegården Gropgården.
Stiftelsens ansökan till Länsstyrelsen Gävleborg beviljades 2017-10-06
till 65% av det sökta beloppet det vill säga 243 750 kr.
Ledningsutskottet beslutade om ett kommunalt bidrag till projektet, LU
§ 247 2016-12-19, på 75 000 kr. Syftet med projektet är att byta ut
gammalt spåntak till pannplåt för att gården ska kunna bevaras för
framtidens besökare. För att täcka kostnaderna innan bidragen betalas
ut, ansöker därför stiftelsen om kommunal borgen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
1. såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Gropgårdens
låneförpliktelser, med ett totalt högsta lånebelopp om 250 000
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Borgensåtagandet gäller längst till och med 2018-12-31.
3. Stiftelsen Gropgården ska hålla investeringar med
borgensåtagande försäkrade under hela borgenstiden.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen
(Fredrik Pahlberg och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2017-1025)
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ÄRENDE 9
Direktivdiskussion om Scandinavian Xperience.

ÄRENDE 10
Revisionsrapport "Granskning av risk- och konsekvensanalyser
inför väsentliga beslut.
Vid beredning av politiska ärenden saknas formkrav i lagstiftningen. En
orsak är att politiska beslut baseras inte enbart på fakta, utan också
utifrån subjektiva åsikter och politiska idéer.
Att generellt genomföra risk- och konsekvensanalyser som ett
egenpåtaget formkrav för beredning, är ytterst tveksamt och möjligen
också odemokratiskt.
Ibland behövs en konsekvensbeskrivning, och ibland behöver man
pröva att i verkligheten göra verksamhet på ett nytt sätt, för att sedan
utvärdera den. För att skapa ett allsidigt beslutsunderlag, som belyser
flera aspekter kan också fullmäktige- och nämnds beredningar vara ett
användbart verktyg.
Beslutsunderlag
Revisionens förslag beaktas, men majoriteten har det politiska ansvaret
för de underlag man väljer att gå till beslut med. (Monica Olsson och
Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2017-11-02)

ÄRENDE 11
Verksamheten informerar
Tf verksamhetschef för samhällsutveckling och kommunikation Tord
Wannberg, verksamhetschef för teknik och hållbarhet EvaLinda
Grensman och kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om aktuella
ärenden i verksamheten.
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ÄRENDE 12
Ansökan om statsbidrag- DUA 2017:2 Anslutning till nationellt
systemverktyg för uppföljning.
Från i höst kan kommunen anslutas till nytt nationellt system för
uppföljning av samverkan kring unga som Arbetsförmedlingen lanserar.
Systemet möjliggör ett enkelt sätt att följa upp de insatser som görs
inom Arbetsförmedlingens och kommunernas (lokala) samverkan
avseende unga.

Beslutsunderlag
Uppdra till Arbetsmarknadsenheten att söka statsbidrag enligt utlysning
DUA 2017:2 Anslutning till nationellt systemverktyg för uppföljning med
100 000:- (Kristina Berglund och Bente Sandströms tjänsteutlåtande
2017-10-20)
ÄRENDE 13
Nulägesrapport- genomförande av Tillväxtstrategi för Nordanstigs
kommun.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg lämnar en nulägesrapport om
genomförandet av Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun.
ÄRENDE 14
Information från Näringslivskontoret.
Näringslivsutvecklare Ingeli Gagner informerar om vad pågående
projekt och vad näringslivskontoret jobbar med.
ÄRENDE 15
Kultur och föreningsledarstipendium 2017
Kulturstipendium – förtjänstfulla kulturella insatser
Nordanstigs kommuns kulturstipendium är avsett att verka som stöd
och uppmuntran för förtjänstfulla kulturella insatser inom samhällslivets
alla områden.
Föreningsledarstipendium – ideella föreningsledare
Nordanstigs kommuns föreningsledarstipendium är avsett att stödja
och uppmuntra det ideella föreningsledararbetet bland kommunens
barn och ungdomar.
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ÄRENDE 16
Kommunal ledningsplats.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har lämnat ett
förslag till tekniska åtgärder för kommunal ledningsplats i Nordanstigs
kommun.
ÄRENDE 17
Förfrågan från Kommunalförbundet Södra Hälsingland (KFSH) om
fördjupad samverkan i Hälsingland.
Finns det något intresse att hitta områden där en fördjupad samverkan
inom områden som skulle tänkas vara positivt för Nordanstigs,
Hudiksvall och Ljusdals kommun och Hälsingland. Direktionen för
KFSH önskar få ett svar under hösten på ovanstående fråga.
Anledningen är att utredningsuppdraget som finns för KFSH startar
efter nyår, och beroende på de svar som kommer in, kommer det ha
betydelse för utredningsuppdraget och dess inriktning.

ÄRENDE 18
Information om fiberutbyggnad.
Bia Larsson och Anna-Carin från Fiberstaden kommer och föredrar
ärendet.
ÄRENDE 19
Direktivdiskussion om inköp Gävleborg.
Direktivdiskussion om inköpsportalen och hur vi ska jobba framåt med
inköp Gävleborg.
ÄRENDE 20
Direktivdiskussion om markområden i Sörfjärden.
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ÄRENDE 21
Ansökan om kommunstyrelsens spontankassa Stocka
Hamnförening, Akut dränering av nyanlagd parkering vid Stocka
gästhamn.
Iordningställandet av en parkering vid gästhamnen är en del av ett
större projekt som kommunen medfinansierat. Under hösten har det
visat sig att ytvattnet inte infiltrerats som tidigare p.g.a. att naturmark
tagits i anspråk för parkeringen. För att undvika skador bör
dräneringsåtgärder ske innan vintern kommer. Föreningen söker
20 000 kr i bidrag och har för avsikt att stå för 11 250 kr själva.
Beslutsunderlag
Att bevilja Stocka Hamnförening bidrag med 20 000 kr för att åtgärda
dränering av parkering vid Stocka gästhamn. (Thord Wannberg och
Monica Enros tjänsteutlåtande 2017-11-06)
ÄRENDE 22
Direktivdiskussion om annexet vid Arthur Engbergsskolan.
ÄRENDE 23
Direktivdiskussion om kustvägen Mellanfjärden-Stocka.

ÄRENDE 24
Motion om anslutning till VA i Sörfjärden.
Göran Roswall (M) har lämnat en motion där han föreslår att fler
hushåll inom VA-området i Sörfjärden som kan och så önskar, likt
Ol-Erstäkten ges möjlighet att ansluta sig till det allmänna VA-nätet vid
en gemensam anslutningspunkt och till den faktiska kostnaden under
förutsättning att de gemensamt och solidariskt ansvarar för avloppen
från fastigheterna till anslutningspunkten, samt att avloppssystemet
fram till anslutningspunkten har en teknisk kvalitet som lever upp till
den av VA-området beslutade standarden.
VA-huvudmannen har enligt vattentjänstlagen ensidig rätt att
bestämma förbindelsepunktens läge. VA-huvudmän eftersträvar
generellt alltid att låta varje fastighetsägare bli enskilda abonnenter
vilket motsvarar det enklaste och mest likvärdiga avtalsförhållandet.
Olika former av gruppanslutningar innebär en stor svårighet
administrativt, tekniskt och ekonomiskt, särskilt om föreningen plötsligt
upplöses vilket kan leda till inlösen av föreningens ledningsnät.
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FORTSÄTTNING ÄRENDE 24
VA-huvudmannen är alltid skyldig och ansvarig för att fastigheter inom
verksamhetsområdet har fungerande VA-försörjning.
I Sörfjärden utgör Ol-Erstäktens samfällighetsförening ett undantag från
normalsituationen vilket grundar sig i att VA-huvudmannen inte hade
skäl att överta vattenverket, och därmed inte heller vattenledningsnätet.
Ol-Erstäkten utryckte att man avsåg att behålla det egna enskilda
dricksvattnet. I och med att vattenledningsnätet inom Ol-Erstäkten
skulle kvarstå i föreningens drift fanns inte förutsättningar och skäl för
VA-huvudmannen att överta spillvattennätet.
För att lösa omhändertagandet för spillvatten från Ol-Erstäkten
kvarstod bara alternativet att ansluta föreningen som en grupp för
spillvattenändamålet. Detta innebär att en förbindelspunkt upprättas för
Ol-Erstäkten och att anläggnings- och brukningsavgift debiteras i
enlighet med taxans utformning för den typen av anslutning.
Detta förhållande kommer att gälla så länge Ol-Erstäkten har kvar en
egen enskild vattenförsörjning. Skulle frågan om allmän
vattenförsörjning bli aktuell kan avtalsförhållandet utvärderas igen. En
möjlighet är då att ledningsnätet tas över av VA-huvudmannen och att
fastigheterna inom Ol-Erstäkten kommer att få samma
avtalsförhållanden som alla andra fastigheter i Sörfjärden.
Då inga andra fastigheter i Sörfjärden har samma ovanliga förhållande
som Ol-Erstäkten så har inte en liknande uppgörelse kunnat erbjudas
till fler hushåll. Staben föreslår därför att motionen avslås.
Beslutsunderlag.
Fullmäktige beslutar
Avslå motionen då inga andra i Sörfjärden har samma ovanliga
förhållande som Ol-Erstäkten. Därmed kan inte en liknande uppgörelse
motiveras enligt gällande lagstiftning.
Motionen är därmed besvarad. (Fredrik Pahlberg och Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2017-11-03)
ÄRENDE 25
Motion om att införa meröppet på biblioteket.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att kommunen
inför så kallat Meröppet på kommunens bibliotek. Detta genom att
installera nyckelfria lås och en utlåningsteknik som gör att biblioteken
kan vara tillgängliga för medborgaren på tider som passar den
enskilde.
Verksamheten är i grunden positiv till förslaget.
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FORTSÄTTNING ÄRENDE 25
Flera kommuner har infört denna typ av meröppet. Dock innebär
förslaget en relativt stor investeringskostnad. Om kommunen skulle
införa tjänsten så borde den genomföras på kommunens samtliga
utlåningsställen, d.v.s. biblioteket i Bergsjö och filialerna i Harmånger,
Gnarp och Hassela.
Investeringar och lösningar som behöver genomföras för Meröppet är
bl.a. följande:
Inköp och installation av nyckelfria lås.
Inköp och installation av digitala utlånings- och återlämningssystem,
passande för ändamålet.
Särskild larmutrustning.
Belysning som tänds och släcks automatiskt.
Vidare behöver man avgränsa bibliotekslokalerna i Gnarp och
Harmånger mot skolans lokaler, som idag sitter ihop.
Skolorna använder biblioteken inom sin verksamhet då biblioteken är
stängda. Då skolans verksamhet inte är öppen för allmänheten
behöver även detta beaktas.
Meröppet är därför mer lämpat på tider som varken skolan eller
eleverna har sin verksamhet i lokalerna.
Bibliotekspersonalen har idag behov av arbetstid i verksamhetens
lokaler utanför öppettiderna. Meröppet kan därför passa bäst på kvällar
och helger. Verksamheten ser inte att införandet av meröppet på
biblioteken minskar behovet av bibliotekspersonal.
Med beaktande av det nu rådande budgetläget så föreslår Staben att
motionen avslås.
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutar
I nuläget avslå motionen då de ekonomiska förutsättningarna inte
medger denna investering.
Motionen är därmed besvarad (Fredrik Pahlberg och Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2017-11-01)
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ÄRENDE 26
Revidering av regler för drift och underhållsbidrag.
Kommunstyrelsen reviderade reglerna för Drifts- och underhållsbidrag
inför 2017 till att endast gälla barn- och ungdomsverksamhet. I
samband med beslutet uppdrog kommunstyrelsen till verksamheten att
bereda ett förslag om att bidraget skulle utbetalas genom
schablonbidrag till idrottsföreningar.
Staben har tittat på Hudiksvalls och Sundsvalls kommuners regler för
motsvarande bidrag och de är i princip uppbyggda på samma sätt som
i Nordanstig. En av kommunerna har begränsat bidraget till att endast
gälla idrottsföreningar.
Staben anser att det är viktigt att alla som får bidrag ska kunna verifiera
sina kostnader. Det talar emot schablonbidrag. Dock kan en möjlighet
vara att kombinera bidragsformen med ett mindre schablonbidrag och i
övrigt behålla de bidragsgrundande reglerna som vi har nu
De nu gällande reglerna gäller för ideella föreningar med verksamhet i
Nordanstig som äger lokaler eller anläggningar och driver verksamhet
som är inriktad på barn och ungdom.
Bidragsgrundande kostnader är räntor, försäkringar, skatt,
telefon/internet samt driftskostnader som ex. sophämtning, snöröjning,
el, värme, vatten och avloppskostnader. Personalkostnader och
investeringar räknas ej som bidragsgrundande.
Staben anser att det är viktigt att alla som får bidrag ska kunna verifiera
sina kostnader. Det talar emot ett system med schablonbidrag.
Dock kan en möjlighet vara att kombinera bidragsformen med ett
mindre schablonbidrag och i övrigt behålla de bidragsgrundande
reglerna som vi har nu.
I avvaktan på politisk vägledning föreslår Staben att ingen förändring
av reglerna genomförs inför 2018.

Beslutsunderlag
I avvaktan på politisk vägledning föreslår Staben att ingen förändring
av reglerna genomförs inför 2018. (Fredrik Pahlberg och Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2017-11-01)
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ÄRENDE 27
Riktlinjer för Bostads och lokalförsörjningsplan.
Tf Stadsarkitekt Ola Tollin föredrar ärendet.
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 har varit på samråd med Länsstyrelsen och våra
grannkommuner i Hudiksvall och Sundsvall. Förslaget har fått svar av
Länsstyrelsen där vissa förbättringar föreslagits. Dessa har tagits
hänsyn till och arbetats in i planen.
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
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslaget till
riktlinjer för bostads- och lokalförsörjning i Nordanstigs kommun. (Thord
Wannberg och Ola Tollins tjänsteutlåtande 2017-11-10)
ÄRENDE 28
Utkast till Översiktsplan för Nordanstigs kommun.
Tf stadsarkitekt Ola Tollin föredrar ärendet. Redovisning av


Tätortsanalyser/markanvändning



LIS-förslag



Kollektivtrafiken i kommunen.



Trafikplanering och E4 ostkustbanan.

ÄRENDE 29
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.

