NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Till ledamöter
Ersättare och övriga får kallelsen för
kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 25 september 2014 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Fastställande av dagordning.

3.

Verksamhetschefen informerar.

4.

Skattesats 2015.

5.

Upprustning av bro vid Holm.

6.

Antagande av anbud för underhåll av
vägbelysning.

7.

Information om gångbro i Sörfjärden.

8.

Förfrågan om option på del av fastigheten Rogsta
2:1 i Sörfjärden.

9.

Information om X-Trafik.

10.

Deltagande i projekt Mitt Gävleborg.

11.

Kommunstyrelsens spontankassa 2014, Hassela
Jakt- och sportklubb.

12.

Kommunstyrelsens spontankassa 2014,
Föreningen Håckstabadet.

13.

Remiss: Vägledning för kommunal tillstyrkan vid
tillståndsprövning av vindkraftverk.

14.

Redovisning av ej avslutade motioner.

15.

Informationer och övriga ärenden.

09:00

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Stig Eng
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Monica Olsson (S).

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

ÄRENDE 3
Verksamhetschefen informerar.
Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin informerar om aktuella
ärenden.

ÄRENDE 4
Skattesats 2015.
Fullmäktige ska varje år besluta om skattesatsen för nästkommande år.

ÄRENDE 5
Upprustning av bro i Holm.
Utifrån en framställan från Holms kulturminnesförening beslutade
Kommunstyrelsen 2014-05-15 att bidra med högst 50 000 kr för
upprustning av bron vid Holm. Kostnaden skulle finansieras ur
kommunstyrelsens förfogandemedel. Förutsättningen var att
föreningen själva skulle utföra arbetet.
Föreningen har därefter insett att arbetets svårighetsgrad överstiger
kunskapsnivån i föreningen, och har därefter återigen upptagit
kontakter med kommunen.
Bron ägs av kommunen och det ligger i kommunens intresse att arbetet
utförs fackmannamässigt och att säkerheten inte ifrågasätts.
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FORTS. ÄRENDE 5
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen beslutar att bidra med
upp till 50 tkr för upprustning av bron vid Holm. Finansiering
föreslås ske via kommunstyrelsens förfogandemedel (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2014-04-15).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar bidra med
upp till 50 tkr för upprustning av bron vid Holm. Kostnaden
finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel
(ledningsutskottets protokoll § 85/2014).
3. Kommunstyrelsen beslutar att bidra med högst 50 tkr för
upprustning av bron vid Holm. Kostnaden finansieras ur
kommunstyrelsens förfogandemedel (kommunstyrelsens protokoll
§ 132/2014).
Förslag till beslut
Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen beslutar nedanstående:
1. Upphäva tidigare kommunstyrelsebeslut från 2014-05-15
2. Omfördela 50 tkr från investeringsobjektet Kommunsstyrelsens
ospecificerade till reparation av bron vid Holm.

ÄRENDE 6
Antagande av anbud förunderhåll av vägbelysning.
För att ersätta tidigare avtal för underhåll av vägbelysning har
förfrågningsunderlag skickats ut och anbud kommit in. Utvärdering av
anbuden har genomförts utifrån bedömningskriterier.
Avtalstiden gäller fr.o.m 2015-01-01 och är 2 år med möjlighet till 1 plus
1 års förlängning.
Förslag om antagande av anbud presenteras på Ledningsutskottet då
det är anbudssekretess tills beslut tagits. Anbudet skall antagas av
Ledningsutskottet i enlighet med delegationsordningen.

ÄRENDE 7
Information om gångbro i Sörfjärden.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-09-18

5 (7)

ÄRENDE 8
Förfrågan om option på del av fastigheten Rogsta 2:1 i Sörfjärden.
Erik Larsson och Ove Wallberg har inkommit med en förfrågan om de
kan få option på ett markområde öster om Gnarpsbadens golfklubbs
drivingranch i Sörfjärden.

ÄRENDE 9
Information om X-Trafik.
X-Trafik ABs representanter besöker ledningsutskottet för en dialog om
kommunens möjligheter att påverka kollektivtrafiken.

ÄRENDE 10
Deltagande i projekt Mitt Gävleborg, Hälsingland & Gästrikland.
På initiativ av Landshövdingen Barbro Holmberg har ett projekt startas,
Mitt Gävleborg, Hälsingland & Gästrikland, det första steget mot de
närmaste 250 åren. Projektet riktar sig mot samtliga tio kommuner i
länet.
Projektet ska leda till att vi visar upp goda exempel och utveckla dessa
vidare så att vi fortsatt kan vara en attraktiv plats att bo och verka i.
Startskottet går 25 november på Cirkus i Stockholm.
Förslag till beslut
Näringslivsenheten föreslår att Nordanstigs kommun deltar fullt ut i
projektet och att medel avsätts till resa, hotell och biljetter för ca
50 personer till en ungefärlig kostnad av 110 000 kronor samt
ytterligare 50 000 kronor som ska användas i det fortsatta arbetet.

ÄRENDE 11
Kommunens spontankassa 2014, Hassela Jakt- och sportklubb.
Hassela Jakt & Sportskytteklubb har lämnat in en ansökan för att
kunna ställa iordning tre skjutvallar för att klara besiktningen våren
2015. Banorna har sjunkit ihop av väder och vind och tros inte gå
igenom kommande besiktning (som för övrigt sker vart 5:e år). Klubben
har fått sand sponsrat av lokala entreprenörer och räknar med att
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FORTS. ÄRENDE 11
själva lägga ner ca 60 ideella arbetstimmar, men behöver ha hjälp att
bekosta inhyrd maskintid (ca 20 timmar).
För att kunna betala timtid till grävmaskin och lastbil
ansöker nu Hassela Jakt & Sportskytteklubb om
8 000 kronor ur kommunstyrelsens spontankassa.
Förslag till beslut
Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beviljar Hassela Jakt &
Sportskytteklubb medel ur kommunstyrelsens spontankassa för 2014
med 8 000 kronor.

ÄRENDE 12
Kommunstyrelsens spontankassa 2014, Föreningen
Håckstabadet.
Föreningen Håckstabadets intresseförening har under några år arbetat
ideellt och samlat in pengar för att göra Håckstabadet i Jättendal till en
trivsam plats. Man ser att besökarantalet ökad markant det senaste
året, bl.a. med anledning av Trolska skogens utveckling.
För att kunna erbjuda dessa besökare en större anledning att stanna
kvar i trakten, vill nu föreningen ge badplatsen ytterligare en attraktion
genom att köpa in en lekställning.
Det ideella arbetet att iordningsställa den nya lekplatsen beräknas till
ca 90 timmar.
För att kunna köpa en färdig lekställning med bl.a. klättervägg, rutschoch klätternät ansöker Håkstabadets intresseförening om
60 000 kronor ur kommunstyrelsens spontankassa.
Förslag till beslut
Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beviljar Håckstabadets
intresseförening medel ur kommunstyrelsens spontankassa för 2014
med 40 000 kronor.
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ÄRENDE 13
Remiss: Väglednings för kommunal tillstyrkan vid
tillståndsprövning av vindkraftverk.
Energimyndigheten har i samråd med Naturvårdsverket tagit fram en
vägledning för kommunal tillstyrkan vid tillståndsprövning av
vindkraftverk.
Syftet med vägledningen är att ge rekommendationer för hur
tillämpningen av bestämmelser om kommunal tillstyrkan bör gå till, för
att på så sätt underlätta och effektivisera planerings- och
tillståndsprocessen vid etablering av vindkraftverk.
Vägledningen har skickats till landets kommuner för yttrande.
Eventuella synpunkter ska vara lämnas senast 15 oktober 2014
Förslag till beslut
Nordanstigs kommun avstår från att yttra sig.

ÄRENDE 14
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. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 15
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.

