NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Till ledamöter
Ersättare och övriga får kallelsen för
kännedom.

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 3 december 2015 kl. 08:15.
1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Ekonomirapport.

4.

Fördelning av investeringsbudget 2016.

5.

Rapport om fördelning av utökat statsbidrag för
integration.

6.

Förslag på ny organisation för
kommunledningskontoret.

7.

Offentlig bilparkering i Sörfjärden.

8.

Rapport om kalkyl för modulbyggda hus.

9.

Remiss: Tematiskt tillägg för dubbelspår på
Ostkustbanan i Hudiksvall.

10.

Information om Ny Översiktsplan.

11.

Information om DAR-projektet.

12.

Förslag till Plattform för innovation och utveckling.

13.

Redovisning av Näringsliv och turism.

14.

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens
Spontankassa, Hassela IF.

15.

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens
Spontankassa, Hassela Hembygdsförening.

Kl. 11:00

16.

Remiss: Kameraövervakning av områden där
rovdjur passerar eller vistas.

17.

Överenskommelse om bestämmelser för
studentmedarbetare.

18.

Personalärenden.

19.

Sammanträdesdagar 2016.

20.

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.
Stig Eng
Ordförande
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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.
Ekonomikontoret lämnar en ekonomirapport för ledningsutskottets
verksamheter per november 2015.

ÄRENDE 4
Fördelning av investeringsbudget 2016.
Kommunfullmäktige har beslutat om ett investeringsutrymme för 2016
på 15 mnkr. Beslutet innehöll också ett uppdrag till kommunstyrelsen
att vid nästkommande sammanträde fördela investeringsbudgeten på
specifika projekt.
Beslutsunderlag
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar fördela
investeringar 2016 enligt förslag. Verksamheterna ska lämna in
investeringsbegäran till ekonomienheten innan investeringen för
påbörjas (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2015-11-24).
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ÄRENDE 5
Rapport om fördelning av utökat statsbidrag för integration.
Kommunstyrelsen har lämnat ett uppdrag till ledningsutskottet, att i
samverkan med omsorgsutskottet och utbildningsutskottet, bereda hur
de extra statliga medlen för integration ska fördelas inom
organisationen.
Tf verksamhetschef David Lindqvist föredrar ärendet.

ÄRENDE 6
Förslag på ny organisation för kommunledningskontoret.
Ledningsgruppen har utarbetat ett förslag till ny organisation för
ledningskontoret.
Tf verksamhetschef David Lindqvist föredrar ärendet.

ÄRENDE 7
Offentlig bilparkering i Sörfjärden.
Under arbetet med att skapa en allmän VA-försörjning för boende i
Sörfjärden har MittSverige Vatten AB (MSVAB) låtit skapa s.k.
etableringsytor, för lagerhållning av material och utrustning samt
mellanlagring av avfall, på kommunens fastighet Gnarps-Berge 12:1.
Dessa ytor, som ligger i anslutning till varandra, återfinns cirka 400
meter västnordväst om Lortvarpudden. Enligt MSVAB behöver marken
som berörs av dessa hårdgjorda ytor återställas när VA-projektet i
Sörfjärden avslutas nästa år. Samtidigt finns det idag ett behov av fler
parkeringsplatser i Sörfjärden, under sommarhalvåret, och detta behov
väntas kunna öka.
Tre förslag har utarbetats
1) Etableringsyta A omvandlas till parkering med 51 platser.
2) Etableringsytorna B och C omvandlas till parkering åt 86 bilar.
3) Etableringsytorna A, B och C omvandlas till parkering med totalt
137 platser.
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FORTS. ÄRENDE 7
Förslag till beslut
Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar om att
färdigställda etableringsytor ska göras om till parkering enligt alternativ
3, efter att VA-projektet i Sörfjärden har avslutats, förutsatt att det
föreslagna projektet inte hindras genom att till exempel bygglov ej
beviljas eller på grund av att annat myndighetsbeslut blockerar
genomförandet.

ÄRENDE 8
Rapport om kalkyl för modulbyggda hus.
Uppdra till verksamheten att efter kontakt med Migrationsverket lämna
en ekonomisk kalkyl på vad det skulle kosta att uppföra tio
modulbyggnader för boenden samt på vilken ort och plats som lämpar
sig bäst för byggandet. Förslaget ska redovisas för kommunstyrelsen i
december 2015.

ÄRENDE 9
Remiss: Tematiskt tillägg för dubbelspår på Ostkustbanan i
Hudiksvall.
Hudiksvalls kommun har lagt ut ett förslag till tematiskt tillägg för
dubbelspår på Ostkustbanan, Hudiksvalls kommun, för ett andra
samråd.
Synpunkter på förslaget kan lämnas senast 10 december.
Stadsarkitekt Christina Englund har utarbetat ett förslag till yttrande.

ÄRENDE 10
Information om ny Översiktsplan.
Bygg och planenheten informerar om det pågående arbetet med att
utforma en ny Översiktsplan.
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ÄRENDE 11
Information om DAR-projektet.
Bygg och planenheten informerar om det aktuella DAR-projektet (Den
Attraktiva Regionen).

ÄRENDE 12
Förslag till Plattform för innovation och utveckling.
Sedan 2012 har ett arbete pågått för utarbetat en plattform för
innovation och utveckling för att möta våra samhällsutmaningar i
Region Gävleborg 2016 och framåt.
Inköp Gävleborg föreslår att Innovationsupphandlingsplattformen
placeras vid Inköp Gävleborg som eget affärsområde under tre år
varefter utvärdering sker och beslut om fortsatt drift. Beräknad budget
är 2 mnkr för 2016 och 4 mnkr vardera för åren 2017-2018.
För Nordanstigs del innebär det en kostnad på 80 tkr för 2016 och
160 tkr vardera för åren 2017-2018.

ÄRENDE 13
Redovisning av Näringsliv och Turism.
Tf verksamhetschef David Lindqvist och näringslivssekreterare Barbro
Björklund informerar om verksamheterna Näringsliv och Turism.

ÄRENDE 14
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa,
Hassela IF.
Hassela IF ansöker bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa med
18 500 kronor för inköp av material i form av en byggsats till en
utbyggnad av snöskotergarage. Monteringen beräknas till ca 60 timmar
och kommer att utföras ideellt av 6 föreningsmedlemmar.
En utbyggnad av garaget skulle innebära att vaktmästaren slipper
koppla på och av spårsläden från snöskotern vid varje tillfälle. En
förbättring av arbetsmiljö som även gör tidsbesparingar och minskar
skaderisker. Spårsläden kan då sitta kvar på snöskotern under hela
vintersäsongen.
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FORTS. ÄRENDE 14
Kommunledningskontorets handläggning har säkerställt att
ansökan uppfyller de krav som ställs, och att medel till detta
finns kvar i årets spontankassa.

ÄRENDE 15
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens Spontankassa, Hassela
Hembygdsförening.
Hassela Hembygdsförening har kommit över ett 15-tal
originalpredikningar från 1800-talet skrivna av Jonas Rolin - Hasselas
förste präst. I häftet presenteras förutom sju av predikningarna även
texter och noter på dåtida psalmer och sånger.
Hassela Hembygdsförening ansöker om bidrag ur kommunstyrelsens
Spontankassa med max 10 000 kronor för att kunna producera detta
häfte. Projektets totala omsättning beräknas till 30 000 kronor som
fördelas likvärdigt på medel från Svenska Kyrkan, Nordanstigs
kommun (spontankassan) och egen insats från föreningen. Arbetet
påbörjas under förutsättning att sökta medel erhålls från dessa tre.
Kommunledningskontorets handläggning har säkerställt att ansökan
uppfyller de krav som ställs, och att medel till detta finns kvar i årets
spontankassa.

ÄRENDE 16
Remiss: Kameraövervakning av områden där rovdjur passerar
eller vistas.
Länsstyrelsen Gävleborg ansöker om tillstånd för kameraövervakning.
Ansökan gäller områden där rovdjur bedöms kunna passera eller vistas
inom Gävleborgs län.
Enligt 18 § kameraövervakningslagen ska den kommun i vilken
övervakningen föreslås ske få tillfälle att yttra sig över ansökan.
Nordanstigs kommun har möjlighet att yttra sig senast 9 december
2015.
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ÄRENDE 17
Överenskommelse om bestämmelser för studentmedarbetare.
Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta
träffade den 11 december 2014 överenskommelse om bestämmelser
för studentmedarbetare med OFRs förbundsområde Allmän kommunal
verksamhet jämte i förbundsområdet ingående organisationer och
AkademikerAlliansen och till AkademikerAlliansen anslutna
riksorganisationer.
Överenskommelsen innehåller förhandlingsprotokoll och tillhörande
bilagor.
Nedan följer en kort redovisning i punktform av överenskommelsen.


Avtalet löper tillsvidare med fem månaders ömsesidig
uppsägningstid. Avtalet kan enbart sägas upp med verkan från 1
april varje år.



Avtalet syftar till att stärka övergången från studier till arbete och
stimulera för framtida kompetensförsörjning.



Avtalet kan tillämpas för personer som studerar vid universitet,
högskola eller eftergymnasial utbildning.



Anställning som studentmedarbetare utgör en terminsvis
tidsbegränsad anställning med i genomsnitt högst 15 timmars
arbetstid per vecka.



Studentmedarbetaren ska tilldelas en mentor.

SKL rekommenderar alla sina medlemmar att anta Överenskommelse
om Bestämmelser för studentmedarbetare.
Beslutsunderlag
Personalenheten föreslår att ledningsutskottet beslutar anta Lokalt
kollektivavtal Bestämmelser för studentmedarbetaravtal som lokalt
kollektivavtal med den utformning och det innehåll som framgår av
bilaga 2 i Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare
som centrala parter träffat den 11 december 2014, och att lämna
protokollsutdrag över beslutet till de berörda arbetstagarorganisationer
som begär det.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

FÖREDRAGNINGSLISTA
2015-10-29

9 (9)

ÄRENDE 18
Personalärenden.
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska samråd ske med
ledningsutskottet innan fasta chefstjänster återbesätts.
Aktuell chefstillsättning är enhetschef för biståndsenheten.
Förslag till beslut
Godkänna samrådet.

ÄRENDE 19
Sammanträdesdagar 20216 för ledningsutskottet.
Ledningsutskottet ska fastställa sammanträdesdagar för 2016.
Förslag till beslut
Fastställa följande sammanträdesdagar för 2016:
26 januari
23 februari
22 mars
26 april
24 maj
28 juni
23 augusti
27 september
25 oktober
29 november

ÄRENDE 20
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.

