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§ 95
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande förändringar
och anmälan av extra ärenden:
Extraärenden
Riktlinjer för lokal- och bostadsförsörjningen i Nordanstigs kommun.
Återföra årskurs 6 till Arthur Engbergskolan i Hassela.
Stämningen i utskotten.
Justering i tidsplanen för budgetprocessen 2018-2021.
Ärenden utgår
Ärende 3
Ordföranden informerar.
Ärende 25
Avsägelse från politiskt uppdrag i omsorgsutskottet.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 96

Dnr 2017-039

Information från ledningsutskottets verksamheter.
Ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella ärenden:


Samråd med Trafikverket, kapacitetsutredningen. Förhoppningen
är att byggnationen av den nya E4:an kommer igång år 2022. Valet
av korridor för dragningen kommer att presenteras under
försommaren eller tidigt under hösten 2017.



Möte med Hassela Ski Resort. Anläggningen har ett stort behov av
investeringar främst av flera snökanoner och en korglift. Bidrag kan
vara möjligt att få via Leader.



Aktivera markreservarbete för stationslägen för nya Ostkustbanan.



Genomförandeplan för kommunens tillväxtstrategi.



Centrumbildningsplan för Bergsjö.



Rekryteringsbehov för ett av företagen i kommunen.



Kommunen har beviljats bidrag från Jordbruksverket för åtgärder i
Gnarpsån med 3 mnkr, parkering i Sörfjärden 308 tkr och VA och
vägar i Morängsviken med 677 tkr.



Flytt av gatubelysning vid busshållplatser, Bergsjö-Hudiksvall.



Vid utskick enligt nya avfallstaxor har fel taxa debiterats kunderna
och behöver justeras.



Kost och Städ har ett nytt projekt med utökad kost till kommunens
äldre – Nordanstig med mersmak.



En anpassning inom Kost och Städ gör att produktionsköket vid
Bergesta särskilda boende blir mottagningskök.



Under sommarmånaderna 2017 kommer Homons
återvinningscentral ha öppet alla lördagar.

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 97

Dnr 2017-040

Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Eva Fors informerar om att utbildningsutskottet har
fått följande redovisningar:


Betyg för årskurs 9, vårtermin 2016 och hösttermin 2016.



Genomförd skolskjutsupphandling.



Mediepolicy för bibliotekssamarbetet HelGe.



Antalet elever med annat modersmål.



Lov-skola och antal elever med anpassad skolgång.

Vid utbildningsutskottets nästa sammanträde kommer en analys av
varje ämne att redovisas.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 98

Dnr 2017-042

Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Ordförande Åke Bertils (S) och verksamhetschef Malin Ruthström
informerar om följande aktuella ärenden:
Åke Bertils (S) påtalar att omsorgsutskottet har lagt fram ett förslag till
beslut när de gäller Utredningen om särskilda boenden i kommunen,
SÄBO, som kommer att behandlas på dagens sammanträde.
Tjänstemannaförslaget som finns med i handlingarna har däremot inte
behandlats av omsorgsutskottet.
Malin Ruthström redogör för beviljade men icke verkställda beslut inom
SoL och LSS. Det äldsta är från 11 november 2016.
LSS-verksamheten får nya lokaler och håller just nu på att flytta in.
Invigning i september 2017.
Det är fortfarande stora svårigheter att rekrytera personal till Vård och
omsorg.
Inom Social Omsorg så kommer det i samband med skolavslutningen
att delas ut stipendium till en utbildad undersköterska.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 99

Dnr 2017-087

Ekonomirapport.
Enhetschef Björn Hylenius presenterar en ekonomirapport per april
2017 för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som
helhet.
Verksamheterna visar i prognosen på helår följande underskott:
Stab

0

Samhällsutv. och kommunikation

0

Teknik och hållbarhet

-1 000 tkr

Utbildning

-3 090 tkr

Vård och omsorg
Social omsorg

-10 050 tkr
-3 560 tkr

Sammantaget visar verksamheterna en prognos på helår på ett
underskott med 17,7 mnkr. Sammantaget med avvikelser i övrigt är
prognosen för årets resultat -4 045 tkr.
Sjukfrånvaron är lite lägre än vid samma tidpunkt 2016.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till verksamheten att fortsätta bereda åtgärder för att komma till
en budget i balans.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 100
Uppföljning av uppdrag för en budget i balans.
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt förra sammanträde att uppdra till
verksamheten att till nästa sammanträde presentera förslag till åtgärder
för att få budget 2017 i balans.
Kommunchef Fredrik Pahlberg lämnar följande rapport om arbetet:
Vård och omsorg – stänga E-huset på Hagängsgården.
Hemtjänst i stället för SÄBO samt öka effektiviteten.
Larmtjänst SOS kan eventuellt ta över trygghetslarmen.
Samordna biståndsbedömningen med annan kommun.
Social omsorg – säkerhetssatsning och nya arbetssätt, bl.a. genom en
reception.
Ta hem missbruksvården till kommunen.
Ingen bemanning med vaken natt på Ängbo.
Avveckling av alla boenden för ensamkommande flyktingbarn.
Skolan har ett återbetalningskrav på 2,8 mnkr av ett tidigare beviljat
statsbidrag.
Utreda framtida lokalbehov i förskolan i Bergsjö och Gnarp.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att lämna
beslutsförslag med ekonomiska effekter som kommunstyrelsen kan ta
ställning till vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att utifrån rapporten lämna
beslutsförslag med ekonomiska effekter som kommunstyrelsen kan ta
ställning till.
Redovisningen ska lämnas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 101

Dnr 2016-326

Redovisning av utredning om särskilt boende (SÄBO).
Vid kommunfullmäktiges möte 2016-10-03 efter att slutrapporten av
uppdraget om ett särskilt boende I Bergsjö, redovisats beslöts att
uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt genomföra en
förutsättningslös utredning om framtida särskilda boenden samt ta fram
alternativ för att använda mer än ett särskilt boende i Nordanstig.
Omsorgsutskottet har tillsammans med tjänstemän från
omsorgsverksamheten och Samhällsutveckling &
kommunikationsverksamheten utgjort arbetsgrupp för uppdraget.
Särskilt boende
Omsorgsutskottet föreslår utifrån uppdraget att en utbyggnad med
32 lägenheter sker i Sörgården Bergsjö, tillbyggnad av nytt kök samt
ombyggnad av befintlig del , personalutrymmen samt ny parkering. I
befintlig del tillskapas ytterligare rumsenheter varefter Sörgården totalt
får 68 lägenheter till en total BTA (bruttototalarean), med 4 650 m2.
Nyproducerad BTA är 3 620 m2 och ombyggnationen 1 030 m2.
Då behovet av lägenheter bedöms vara större än 68 lägenheter skall
ett av nuvarande SÄBO, Hagängsgården (38 lägenheter) eller
Bergesta (32 lägenheter) bibehållas.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Omsorgsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att se över
personalkostnader inför kommunstyrelsen för redovisning
(omsorgsutskottets protokoll § 24/2017).
2. Omsorgutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
utredningen. Föreslå att en utbyggnad med 32 lägenheter sker i
Sörgården Bergsjö, tillbyggnad av nytt kök samt ombyggnad av
befintlig del, personalutrymmen samt ny parkering. I befintlig del
tillskapas ytterligare rumsenheter varefter Sörgården totalt får
68 lägenheter till en total BTA (bruttototalarean), med 4 650 m2.
Nyproducerad BTA är 3 620 m2 och ombyggnationen 1 030 m2. Då
behovet av lägenheter bedöms vara större än 68 lägenheter skall
ett av nuvarande SÄBO, Hagängsgården eller Bergesta bibehållas
(omsorgsutskottets protokoll § 24/2017).
3. Staben föreslår att en utredning och projektering för en
modernisering av Sörgården och Hagängsgården i syfte att
effektivisera verksamheten kommer till utförande (Pahlberg och
Wannbergs tjänsteutlåtande 2017-03-14).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 101
Yrkanden
Tor Tolander (M) yrkar att verksamheten får i uppdrag att ta in anbud
på en alternativ drift av ett SÄBO.
Stig Eng (C) yrkar att ärendet återremitteras till verksamheten för att ta
fram ett förslag till lösning som sparar pengar.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Tor Tolanders yrkanden och
finner dem antagna.
Kommunstyrelsens beslut
Återremittera ärendet till omsorgsutskottet för att ta in anbud på en
alternativ drift av ett SÄBO samt att ta fram ett förslag till en lösning
som sparar pengar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 102
Omstrukturering Hagängsgården, E-Huset.
För att kvalitetssäkra den vård och omsorg som bedrivs vid
Hagängsgårdens särskilda boende, avdelningarna i E-huset, behöver
en omstrukturering ske. Det är få individer som bor på avdelningen
E-övre och det finns tillräckligt många tomma lägenheter på E-nedre för
att göra dessa avdelningar till en. En ytterligare anledning till att
genomföra förändringen är att det är svårt att rekrytera medarbetare
inom hela vård- och omsorgen främst över sommaren. Att genomföra
förändringen förbättrar situationen av sommarvikarier avsevärt.
Beslutsunderlag
Vård och Omsorgs förslag till beslut:
Avsluta de fyra korttidsplatserna som nyttjas på Hagängsgården.
Erbjuda boende vid avdelning E-övre på Hagängsgården att flytta till
avdelningen E-nedre. (Malin Ruthströms tjänsteutlåtande 2017-05-03)
Kommunstyrelsens beslut
Avsluta de fyra korttidsplatserna som nyttjas på Hagängsgården.
Erbjuda de som bor vid avdelning E-övre på Hagängsgården att flytta
till avdelningen E-nedre.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 103

Dnr 2017-241

Förfrågan om köp av eller dispositionsrätt av kommunens
fastighet.
Stig Lindqvist, Bergsjö, ansöker om att köpa två delar av kommunägda
fastigheter. Berörda fastigheter är Bergsjö Kyrkby 9:2, en yta om ca:
250 m2, och Bergsjö Kyrkby 12:47, en yta om 150 m2. Den sistnämnde
fastigheten är skolans fastighet.
Förvaltningen anser att del av skolans mark, fastighet Bergsjö Kyrkby
12:47, ej bör avyttras men att dispositionsrätt är möjlig för Bergsjö
Kyrkby 9:2.
Om försäljning inte är möjligt önskar han att disponera marken.
Beslutsunderlag
1. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå
begäran från Stig Lindqvist om att köpa del av Bergsjö Kyrkby
12:47 samt att ge förvaltningen i uppdrag att teckna dispositionsrätt
för del av Bergsjö Kyrkby 9:2 (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2017-04-09).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar avslå
begäran från Stig Lindqvist om att köpa del av BergsjöKyrkby 12:47 samt att ge förvaltningen i uppdrag att teckna
dispositionsrätt för del av Bergsjö-Kyrkby 9:2 (ledningsutskottets
protokoll § 64/2017).
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Avslå begäran från Stig Lindqvist om att köpa del av BergsjöKyrkby 12:47 samt att ge förvaltningen i uppdrag att teckna
dispositionsrätt för del av Bergsjö-Kyrkby 9:2.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 104

Dnr 2017-192

Årsredovisning 2016 för kommunstyrelsens fonder.
Ekonomienheten har upprättat en sammanställning för Per och Anna
Sundins stipendiefond, Per-Olof Schönströms Minnesfond och
Nordanstigs Näringslivsfond.
Beslutsunderlag
1. Ekonomienheten föreslår att fullmäktige godkänner
sammanställningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond, PerOlof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för
år 2016 (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2017-03-30).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
sammanställningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond, PerOlof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för
år 2016 (ledningsutskottets protokoll § 65/2017).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna sammanställningarna för Per och Anna Sundins
stipendiefond, Per-Olof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs
Näringslivsfond för år 2016.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 105

Dnr 2017-190

Årsredovisning 2016 för Ostkustbanan 2015 AB.
Styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB har sammanställt en
årsredovisning för 2016 års verksamhet.
Ostkustbanan 2015 AB bildades 2015 och samägs av flera kommuner
och regioner. Bolagets bildades i syfte att verka för en utbyggnad av
dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, sträckan GävleSundsvall-Härnösand.
Bolaget visar ett positivt resultat med 183 000 kronor.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisningen 2016 för Ostkustbanan 2015 AB (ledningsutskottets
protokoll § 66/2017).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisningen 2016 för Ostkustbanan 2015 AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 106

Dnr 2017-189

Ansökan om tidsbegränsad borgen, Stocka Hamnförening.
Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är
därför förbehållet fullmäktige
Stocka Hamnförening har inkommit med en ansökan om kommunal
borgen 2017-03-09 för ett hamnprojekt med utökad parkering för
personbilar, husbilar och husvagnar samt ett nytt servicehus.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår fullmäktige beslutar att såsom för egen skuld
ingå borgen för Stocka Hamnförenings låneförpliktelser upp till ett totalt
högsta lånebelopp om 150 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och
kostnader. Borgensåtagandet gäller till och med 2027-07-31. Stocka
Hamnförening ska hålla investeringar med borgensåtagande
försäkrade under hela borgenstiden. Uppdra till firmatecknarna att
underteckna borgensförbindelsen. (tjänsteutlåtande från Fredrik
Pahlberg och Margareta Tamm Persson 2017-04-21)
Yrkande
Tor Tolander (M) yrkar bifall med 5 års borgensåtagande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders och
ledningsutskottets förslag om tiden för borgensåtagandet och finner
ledningsutskottets förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag i övrigt
och finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. För egen skuld ingå borgen för Stocka Hamnförenings
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om
150 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.
2. Borgensåtagandet gäller till och med 2027-07-31.
3. Stocka Hamnförening ska hålla investeringar med
borgensåtagande försäkrade under hela borgenstiden.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.
Reservationer
Håkan Larsson (M) och Tor Tolander (M) reserverar sig mot punkt 2 i
beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 107

Dnr 2017-171

Erbjudande om delägarskap i Inera AB.
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder Sveriges kommuner
att bli delägare i bolaget Inera AB.
Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av
alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på
utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och
medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan
kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till
exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och
Journal via nätet.
Inera AB:s verksamhet har varit inriktad på hälso- och
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget
kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel
skola, omsorg och samhällsbyggnad.
Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så
kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare
kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av
digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje
med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att av SKL Företag AB
förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 42 500
kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Godkänna i ärendet
redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i aktieägaravtalet
genom redovisat anslutningsavtal (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2017-04-06).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att av SKL
Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Godkänna i
ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal
(ledningsutskottets protokoll § 68/2017).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet.
Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 108

Dnr 2017-170

Begäran om utökat verksamhetsbidrag, Inköp Gävleborg.
Inköp Gävleborg har inkommit med en framställning om utökade
verksamhetsavgifter från medlemskommunerna.
Främsta orsaken till denna framställan är ökat antal upphandlingar.
För att kunna möta kommunernas behov bedömer Inköp Gävleborg att
verksamheten behöver fler anställda på såväl kort som lång sikt för att
kunna upprätthålla en hållbar och kvalitativ organisation. Tre
årsarbetare (upphandlare) krävs för detta och för att också eliminera
dagens kölista.
Verksamheten föreslår att ledningsutskottets förslag justeras genom att
ta bort sista delen, att beslutet gäller under förutsättning av övriga
kommuners beslut.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar utöka
verksamhetsbidraget med 111 000 kronor per år för att skapa en
grund för hållbar resurssäkring inom befintlig förbundsordning vid
Inköp Gävleborg under förutsättning att övriga kommuner beslutar
om utökat verksamhetsbidrag (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2017-04-18).
2. Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar utöka
verksamhetsbidraget med 111 000 kronor per år för att skapa en
grund för hållbar resurssäkring inom befintlig förbundsordning vid
Inköp Gävleborg (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2017-05-03).
3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar utöka
verksamhetsbidraget med 111 000 kronor per år för att skapa en
grund för hållbar resurssäkring inom befintlig förbundsordning vid
Inköp Gävleborg under förutsättning att övriga kommuner beslutar
om utökat verksamhetsbidrag (ledningsutskottets protokoll
§ 69/2017).
Kommunstyrelsens beslut
Utöka verksamhetsbidraget med 111 000 kronor per år för att skapa en
grund för hållbar resurssäkring inom befintlig förbundsordning vid Inköp
Gävleborg.
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§ 109

2017-208

Fördelning av investeringsbudget 2017,
Tillgänglighetsanpassning Bergsjö skola.
Bergsjö skola behöver tillgänglighetsanpassas inför höstterminen 2017.
Skolans rektor och elevhälsan har i samverkan sett över behovet av
anpassningar. Den enskilt största anpassningen utgör en hiss för att få
tillgång till gymnastiksalen på andra våningen.
Det är även önskvärt att bygga ett separat omklädningsrum med dusch
i anslutning till hissen, i första hand för framtida behov.
Kostnaden utifrån anbud uppskattas till 750 000 kronor och väljer man
att även bygga ett omklädningsrum med dusch tillkommer kostnader på
ytterligare 160 000 kronor.
I investeringsbudget för 2017 finns 300 000 kronor avseende
laddstationer för elbilar. Detta arbete kommer inte att komma igång
under 2017. Därför föreslås 300 000 kronor tas bort från 2017 års
investeringsbudget och läggas till kommunstyrelsens ospecificerade
investeringar för 2017.
Kvar att fördela i kommunstyrelsens ospecificerade investeringar för
2017 efter tidigare beslut är 694 000 kronor. Dessa utökas på detta sätt
till 994 000 kronor. Verksamheten föreslår att investeringen finansieras
via kommunstyrelsens ospecificerade investeringar 750 000 kronor.
Beslutsunderlag
1. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avsätta
750 000 kronor från 2017 års investeringsbudget för att
tillgänglighetsanpassa Bergsjö skola (Fredrik Pahlberg och Mats
Widoffs tjänsteutlåtande 2017-04-24).
2. Ledningsutskottet beslutar flytta 300 000 kronor från laddstationer
för elbilar till kommunstyrelsens ospecificerade investeringar för
2017 samt att tillgänglighetsanpassningen på Bergsjö skola
finansieras via kommunstyrelsens ospecificerade investeringar
750 000 kronor (ledningsutskottets protokoll § 70/2017).
3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar avsätta
750 000 kronor från 2017 års investeringsbudget för att
tillgänglighetsanpassa Bergsjö skola (ledningsutskottets protokoll
§ 70/2017).
Kommunstyrelsens beslut
Tilldela 750 000 kronor från 2017 års investeringsbudget för att
tillgänglighetsanpassa Bergsjö skola.
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§ 110

Dnr 2017-205

Fördelning av investeringsbudget 2017,
Ventilationsåtgärder Lönnbergskolan.
Norrhälsinge miljökontor har i skrivelse till Nordanstigs Kommun
påpekat brister i ventilationssystemet på Lönnbergskolan och har
begärt en plan för hur åtgärdandet av bristerna ska ske.
Nordanstigs bostäder har inom ramen för befintligt ventilationssystem
justerat systemet men fortfarande kvarstår brister. Bedömningen är att
dessa brister inte kommer att kunna åtgärdas med ytterligare
justeringar.
Genom att bygga om och utöka befintligt ventilationssystem bedöms
problemen åtgärdas. Nordanstigs bostäder har begärt in anbud med
fast pris från leverantör.
Beslutsunderlag
1. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avsätta
210 000 kronor från kommunstyrelsens ospecificerade
investeringar i 2017 års investeringsram för att bygga om
ventilationssystemet på Lönnbergskolan. I kommunstyrelsens
ospecificerade investeringar finns efter tidigare beslut 244 000
kronor (Pahlbergs och Widoffs tjänsteutlåtande 2017-03-30).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar avsätta
210 000 kronor från kommunstyrelsens ospecificerade
investeringar i 2017 års investeringsram för att bygga om
ventilationssystemet på Lönnbergskolan (ledningsutskottets
protokoll § 71/2017).
Kommunstyrelsens beslut
Avsätta 210 000 kronor från kommunstyrelsens ospecificerade
investeringar i 2017 års investeringsram för att bygga om
ventilationssystemet på Lönnbergskolan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL19 (35)
2017-05-16

§ 111
Uppföljning av Visions- och Projektbidrag.
Verksamheten redovisar en uppföljning av tidigare beviljade bidrag ur
Projekt- och Visionsbidragen.
Handläggare Monica Enros föredrar en uppföljning av tre projekt som
beviljats medel ur Visions- och Projektbidragen under 2015.
Projekten som redovisas är
Bålle Båtklubb för projektet Båthamn.
Hassela Hembygdsförening för projektet Skapande skola.
Stocka Folkets Hus för projektet 10-års jubileum av Stocka Filmfestival.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisningen.
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§ 112
Fördelning av Visions- och Projektbidrag 2017.
Kommunstyrelsen har att fördela bidrag via bidragsformerna för
Projekt- och Visionsbidrag.
De har ett gemensamt ansökningstillfälle under året.
Den gemensamma budgeten för de båda bidragsformerna är
960 000 kronor tkr för 2017.
Projektbidrag avser ansökningar under 100 000 kronor och
Visionsbidrag avser ansökningar över 100 000 kronor.
Bidragsberättigad är en registrerad ideell eller ekonomisk förening som
bedriver verksamhet i Nordanstig samt innehar ett giltigt
organisationsnummer och girokonto.
Verksamheten inom ansökande organisation/förening ska vara förenlig
med Nordanstigs kommuns etiska normer för civilsamhället.
Projektets syfte, mål och planerade aktiviteter ska överensstämma med
kommunens Vision 2020 Nordanstig Naturligtvis – Här förverkligar du
dina livsdrömmar, politiska inriktningar och ambitioner samt
kommunfullmäktiges mål.
Det finns inget krav på att ha medfinansiärer, men vid likvärdiga
Visionsbidragsansökningar, väger den ansökan som eventuellt har
medfinansiering tyngre.
En arbetsgrupp bestående av handläggare Monica Enros, ekonomichef
Margareta Tamm Persson, tf verksamhetschef Thord Wannberg,
näringslivsstrateg Ingeli Gagner, kommunstyrelsens ordförande Monica
Olsson (S) och ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) har berett
ärendet.
Handläggare Monica Enros föredrar arbetsgruppens förslag till beslut.
Yrkanden
Eva Andersson (SD) yrkar avslag på bidrag med 15 tkr till
Alternativkretsen Hälsingland och bifall till bidrag med 15 tkr till
Kalahari ek. för.
Eva Andersson (SD) yrkar avslag på bidrag med 30 tkr till Eritreanska
föreningen och bifall till bidrag med 30 tkr till Hassela Medeltidsförening
för tillverkning av medeltida kläder.
Eva Andersson (SD) yrkar avslag på bidrag med 50 tkr till Stora Cirkel
Förening och bifall till bidrag med 50 tkr till Bergsjö dansstudie.
Åke Bertils (S) yrkar att föreslaget bidrag till Stora Cirkel Förening
minskas från 50 tkr till 25 tkr och att 25 tkr i stället beviljas till Ilsbo
Sportklubb.
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Forts. § 112
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Eva Anderssons (SD) yrkanden och
verksamheten förslag och finner verksamhetens förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils (S) yrkande och
verksamheten förslag och finner Åke Bertils yrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag i övrigt och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Under förutsättning att föreningarna kan genomföra projekten enligt
ansökan beviljar kommunstyrelsen Visions- och projekt bidrag
2017 enligt följande:
Alternativkretsen Hälsingland

15 000 kr

Bergsjö rid- och körsällskap

60 914 kr

Eritreanska föreningen

30 000 kr

Föreningen Hasselagården

104 063 kr

Föreningen Hasselagården

7 000 kr

Gnarps Ridklubb

Justerandes signatur

48 000 kr

Gällsta IK

150 000 kr

Hassela IF

54 990 kr

Hassela Medeltidsförening

25 000 kr

Ilsbo Hembygds- och Fornminnesför

10 000 kr

Ilsbo Sportklubb

60 000 kr

Integrationsföreningen Nordanstig

50 000 kr

Jussi Björlingssällskapet

10 000 kr

Logen Dalens Ros Jättendal

50 000 kr

Lönnångerfjärdens Hamnförening

10 000 kr

Nordanstigs Föreningsråd

75 000 kr

Nordanstigs musik och kulturfören.

10 000 kr

Nordanstigs Spelmanslag

20 000 kr

RPG Nordanstig

20 000 kr

Stocka Byalag

20 000 kr

Stocka Folkets Hus

50 000 kr

Stora Cirkel Förening

25 000 kr

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL22 (35)
2017-05-16

Forts. § 112
Strömfacklan

5 000 kr

Vision of Enghsgården
Summa

50 033 kr
960 000 kr

2. Övriga ansökningar avslås. Föreningarna hänvisas till andra
stödformer tex Landsbygdsprogrammet och Leader Utveckling
Hälsingebygden och erbjuds support från näringslivsenheten.
Reservationer
Eva Andersson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande:
Reservation från Eva Andersson SD, mot beslut om 15 000 kronor i
bidrag till Alternativkretsen Hälsingland (2017-000106) för att ge
språkträning i bondgårdsmiljö för utlandsfödda. Bondgården ägs av
holländare. Min motivering: "Kalahari ekonomisk förening fick avslag på
sin ansökan om pengar för marknadsföring. Pengarna hade gjort bättre
nytta hos Kalahari som bedriver miljövänlig verksamhet med secondhandförsäljning".
Reservation från Eva Andersson SD, mot beslut om 30 000 kronor till
Eritreanska föreningen (2017-000145) för att i projektform i samarbete
med Ilsbo MK, LRF med flera få nya vänner. Min motivering: "Nya
vänner kan föreningen skaffa på andra sätt, exempelvis via sociala
medier. Jag ville ge pengarna till Hassela Medeltidsförening som fick
avslag på sin ansökan om workshop för tillverkning av medeltida
kläder".
Reservation från Eva Andersson SD, mot beslut om 50 000 kronor till
Stora Cirkel Förening (2017-000163) för att föreningens syrianska
företrädare ska stödja barn och ungdomars utveckling genom
konstnärliga verksamheter och uttryck i form av bland annat syriansk
inredningsteknik. Min motivering: "Detta kan knappast ha någon bred
inverkan på kommunens invånare. Jag förordar istället att ge pengarna
till Bergsjö Dansstudio som fick avslag på sin ansökan för sitt projekt
om dansen som konstform - workshop och öppen scen".
Jäv
Tor Tolander (M) anmäler jäv vid beslut om bidrag till Hassela IF och
Hassela Medeltidsförening.
Deltar inte i beslutet
Ulf Lövgren (S) deltar inte i beslutet om bidrag till Stocka Folkets Hus.
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§ 113

Dnr 2016-151

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.
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.
Tf stadsarkitekt Ola Tollin föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att anta förslaget till
riktlinjer för bostads- och lokalförsörjning i Nordanstigs kommun
(Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2017-02-24).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
verksamheten att samråda med länsstyrelsen och närliggande
kommuner om förslaget till Riktlinjer för bostads- och
lokalförsörjningen i Nordanstigs kommun samt att fullmäktige
beslutar anta förslag till Riktlinjer för bostads- och
lokalförsörjningen i Nordanstigs kommun (ledningsutskottets
protokoll § 44/2017).
3. Kommunstyrelsen beslutar revidera Riktlinjer för bostads- och
lokalförsörjningen samt att ärendet ska behandlas vid
kommunstyrelsens nästa sammanträde (kommunstyrelsens
protokoll § 72/2017).
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till verksamheten att samråda med länsstyrelsen och
närliggande kommuner om upprättat förslag till Riktlinjer för bostadsoch lokalförsörjningen i Nordanstigs kommun.
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§ 114

Dnr 2017-191

Ansökan om vägbidrag till turistisk väg,
Älvåsenvägarnas samfällighetsförening.
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
1. 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).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
Nordanstigs kommun ger Älvåsenvägarnas samfällighetsförening
17 tkr för år 2017 att använda som driftersättning. Finansieringen
föreslås ske inom ramen för kommunstyrelsens förfogande medel
(ledningsutskottets protokoll § 72/2017).
Kommunstyrelsens beslut
Nordanstigs kommun ger Älvåsenvägarnas samfällighetsförening 17 tkr
för år 2017 att använda som driftersättning.
Bidraget finansieras inom ramen för kommunstyrelsens förfogande
medel.
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§ 115

Dnr 2017-188

Ansökan om bidrag för deponiavgift, Gällsta IK.
Gällsta IK ansöker om bidrag till byggavfallsavgift för deponi av
nedriven ishockeysarg. Gällsta IK har rivit en 30 år gammal sarg.
Gällsta IK skall uppföra en tidsenlig sarg som uppfyller Svenska
ishockeyförbundets krav. Sargen är köpt av Njurunda IK och är
begagnad.
Gällsta IK har under många år, genom imponerande ideella insatser,
bedrivit ishockey sedan tidigt 90-tal.
Deponiavgiften bedöms av Gällsta IK till 40 000 kronor för vilket
klubben nu söker bidrag.
Beslutsunderlag
1. Samhällsutveckling & Kommunikation föreslår att 40 000 kronor
beviljas för deponiavgiften av utrangerad ishockeysarg. Bidraget
föreslås finansieras av kommunstyrelsens förfogandemedel (Thord
Wannbergs tjänsteutlåtande 2017-04-05).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar bevilja
bidrag med 1:50 kronor per kilo enligt invägningsbesked för
deponiavgift av utrangerad ishockeysarg. Bidraget finansieras av
kommunstyrelsens förfogandemedel (ledningsutskottets protokoll
§ 74/2017).
Kommunstyrelsens beslut
Bevilja Gällsta IK bidrag med 1:50 kronor per kilo enligt
invägningsbesked för deponiavgift av utrangerad ishockeysarg.
Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel.
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§ 116

Dnr 2017-173

Slutrapport Upplev Nordanstig del 2.
Nordanstigs kommun har i samarbete med Nordanstig Turism
ekonomisk förening genomfört ett tvåårigt
destinationsutvecklingsprojekt.
Projekt Upplev Nordanstig har sammanställt en slutrapport för
projektets del 2.
Upplev Nordanstig är en kommunal organisation som har ett nära
samarbete med Nordanstigs turism.
En till förtroendevald bör utses till styrgruppen för Nordanstigs turism,
gärna någon förtroendevald som sitter med i kommunstyrelsen. Platsen
är vakant.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna
slutrapporten för Upplev Nordanstig del 2 (ledningsutskottets protokoll
§ 76/2017).
Yrkanden
Tor Tolander (M) påtalar att meningen som står i fjärde stycket på
sidan 2 inte är beslutat i kommunen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders påtalande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen ställer sig inte bakom meningen som står i fjärde
stycket på sidan 2 med följande lydelse: Målet är att bolagisera denna
organisation i ett aktiebolag.
I övrigt godkänna slutrapporten för Upplev Nordanstig del 2.
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§ 117
Information besöksnäringen i Nordanstig.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om en
nulägesbeskrivning av besöksnäringen i Nordanstigs kommun.
Utifrån nyckeltal från 2014 var turismomsättningen det året i
Nordanstigs 326 mnkr. Detta utifrån SCB och Tillväxtverket.
Sysselsatta inom turismen var 242 årsverken, egna fritidshus hade
102 fler gästnätter än tidigare år och antalet dagsbesökare var
44 000 fler.
Uppdraget för besöksnäringen under 2017 är att öka intresset för
Nordanstig som en attraktiv kommun att bo, verka och leva i. Syftet är
att marknadsföra Nordanstig.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna rapporten.
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§ 118

Dnr 2017-211

Teckningsrätt för bank- och plusgiro.
Kommunstyrelsen ska utse de personer som får teckningsrätt för bankoch plusgiro för Nordanstigs kommun att gälla från 1 maj 2017.
Med anledning av personalförändringar behöver tidigare beslut
revideras.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen ger följande personer
teckningsrätt för bank- och plusgiro att gälla två i förening: Monica
Olsson (S), Margareta Tamm-Persson, Yvonne Nilsson, Marianne
Unborg, Björn Hylenius, Irina Alexeeva, Tomas Halling, Stina Lindgren
och Maria Pedersen (Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2017-04-21).
Kommunstyrelsens beslut
Ge följande personer teckningsrätt för bank- och plusgiro att gälla två i
förening: Monica Olsson (S), Margareta Tamm-Persson, Yvonne
Nilsson, Marianne Unborg, Björn Hylenius, Irina Alexeeva, Tomas
Halling, Stina Lindgren och Maria Pedersen.
Detta beslut ersätter tidigare beslut.
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§ 119

Dnr 2017-045

Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Handläggare Monica Enros:
Lotteritillstånd nr 3-4/2017.
Fördelning av Lokalt kommunalt aktivitetsstöd.
Fördelning av hyresbidrag.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S):
Beslut att utse ombud att föra kommunens talan vid bolagsstämma för
Visit Hälsingland Gästrikland.
Nya anställningar under tiden april 2017.
Ledningsutskottets protokoll §§ 61-78/2017.
Omsorgsutskottets protokoll §§ 36-53/2017.
Utbildningsutskottets protokoll §§ 33-42/2017.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.
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§ 120
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Nordanstig Vatten AB: 2017-03-22 och för årsstämman.
Hälsinglands utbildningsförbund: 2017-03-01.
Inköp Gävleborg: 2017-03-17.
Samordningsförbundet Gävleborg 2017-03-17.
Hälsingerådet 2017-03-15.
Övrigt
Information om förslag från styrelsen inför Hälsingeutbildning ek för,
årsstämma år 2017.
Information och förtydligande kring brandskydd i Migrationsverkets
lägenheter.
Minnesanteckningar från samrådsmöte med Hälsinglands
utbildningsförbund.
Information om beslut om statsbidrag för regional lärlingsutbildning för
vuxna och lärnligsvux i kombination med SFI.
Information om beslut om statsbidrag för regional yrkesutbildning för
vuxna.
Förvaltningsrättens dom i överklagat ärende Daniel Arenholm ./.
Nordanstigs kommun.
Förvaltningsrättens dom i överklagat ärende Eva Andersson ./.
Nordanstigs kommun.
Nya Ostkustbanan tar hjälp av två tidigare ministrar.
Arbetsmiljöverkets slutrapporterar sin skoltillsyn 2013-2016.
Kommunstyrelsens beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.
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§ 121
Förslag om flytt av elever i åk 6 till Arthur Engbergskolan.
Politiker i utbildningsutskottet har utarbetat en rapport om att eleverna i
Hassela ska gå årskurs 6 i Arthur Engbergskolan i Hassela. Idag går
dessa elever i Bergsjö centralskola.
Rapportens förslag är att Hassela skola åter ska få sitt 6:e läsår och då
med start redan nu till skolstarten hösten 2017.
Rapporten är behandlad i utbildningsutskottets extra sammanträde
12 maj 2017. Protokollet är inte justerat och kommunstyrelsen har inte
kunnat ta del av utbildningsutskottets förslag.
Utbildningschef Eva Fors påtalar att det inte är möjligt att verkställa
förslaget med så kort varsel.
Förslaget är inte förhandlat i Centrala samverkansgruppen.
Yrkanden
Sven-Erik Sjölund (S), med bifall av Åke Bertils (S), Eva
Andersson (SD) och Sigbritt Persson (S), yrkar bifall till rapportens
förslag samt att ärendet går vidare till fullmäktige för beslut.
Tor Tolander (M), med bifall av Ulrika Jonsäll (V), Patric Jonsson (KD),
Per-Ola Wadin (L) och Håkan Larsson (M), yrkar avslag på förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds och Tor
Tolanders yrkanden och finner Sven-Erik Sjölunds yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Sven-Erik Sjölunds yrkande röstar Ja.
Den som stöder Tor Tolanders avslagsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sex Ja-röster för Sven-Erik Sjölunds yrkande mot fem Nej-röster
för Tor Tolanders avslagsyrkande antar kommunstyrelsen Sven-Erik
Sjölunds yrkande antaget. En ledamot avstod från att rösta (se
omröstningsbilaga).
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Forts. § 121
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Återföra 6:e skolåret till Arthur Engbergskolan i Hassela med start till
skolstarten hösten 2017.
Reservationer
Håkan Larsson (M), Tor Tolander (M), Per-Ola Wadin (L), Patric
Jonsson (KD) och Ulrika Jonsäll (V) reserverar sig mot beslutet.
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§ 122
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.
Informationer och övrigt
Uppförande i utskotten
Håkan Larsson (M) tar upp uppförandet bland ledamöter och ersättare
under utskottens sammanträden. Kommunstyrelsen fortsätter
diskussionen vid ett senare tillfälle.
Budgetprocessen 2019-2021
Stig Eng (C) meddelar att budgetprocessen för 2019-2021 är försenad
och eventuella budgetförslag ska lämnas in senast 20 augusti 2017.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppförande i utskotten
Kommunstyrelsen fortsätter diskussionen om ledamöters och
ersättares uppförande under utskottens sammanträden.
2. Budgetprocessen 2019-2021
Godkänna informationen om försenad budgetprocess.
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NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
Datum: 2017-05-16
Sida 34

När- § 121
varo Bifall Avslag
Ja Nej
-N
X
N
X
N
X
N
-N
-N
X
N
X

Ledamöter
Monica Olsson ordf
Sven-Erik Sjölund
Sigbritt Persson
Ulf Lövgren
Stig Eng
v. ordf
Per-Åke Kardell
Stefan Bergh
Håkan Larsson
Tor Tolander

S
S
S
S
C
C
C
M
M

Per-Ola Wadin
Patric Jonsson

L
KD

N
N

Solveig Wiberg

SD

--

Eva Andersson

SD

N

X

Ersättare
Åke Bertils
Erik Eriksson Neu

S
S

N

X

Kent Hammarström

S

Oskar Lundin

S

Ola Wigg
Amanda Engström

S
S

Mandy Eriksson Neu
Anders Engström

S
S

Boerje Bohlin
Carina Olsson

S
C

Natrix Öjemark
Camilla Karlsson
Yvonne Kardell

C
C
C

Pernilla Kardell
Kjell Bergström
Leena Lindblom

C
MP
M

N

X

Daniel Arenholm
Helena Andersson

M
M

X
X

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej
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Namn

Parti

När- § 121
varo Bifall Avslag
Ja Nej

Ersättare forts
Börje Lindblom
Lisbeth Lagerborg
Per Dahlström
Ulrika Jonsäll

L
L
V
V

N
N

Jan-Ola Hall
Jan-Ola
Hall
Johan Norrby
Jan-Ola Hall
Sandra Bjelkelöv

SD
SD
SD

N

Vakant

SD

Summa
Avstår

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
Datum: 2017-05-16
Sida 35

13

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

X

6

5
1

Åke Bertils ersättare för Monica Olsson.
Kjell Bergström ersättare för Stefan Bergh.
Sandra Bjelkelöv ersättare för Solveig Wiberg, närv. tom. kl. 17:00, § 119.
Per-Åke Kardell närv. tom kl. 12:05, § 100.
Ulrika Jonsäll närv. Heldag. Ersättare för Per-Åke Kardell från kl. 13:00, § 101.

Nej

Ja

Nej

