NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 27 mars 2014 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Verksamhetschefen informerar.

4.

Rapport: VA-verksamhetsområde Sörfjärden.

5.

Rapport: Projekt Medborgarservice.

6.

Information om de nya föreningsbidragen.

7.

Informationssäkerhetspolicy för Nordanstigs
kommun.

8.

Detaljplan för Trolska skogen, godkänna
samrådsredogörelse.

9.

Detaljplan för Gnarpsbaden, Gnarps Masugn 1:59,
1:61, 1:62 och 1:63.

10.

Information om pågående projektering av E4
Kongsberget-Gnarp.

11.

Information om dubbelspår Ostkustbanan.

12.

Remiss: Utvidgat strandskydd längs Hudiksvalls
kuststräcka.

13.

Löneöversyn 2014.

14.

Internkontrollplan 2014.

15.

Staket Fröstuna skola.

16.

Industriområdet Knoget, Rösta 8:19 i Harmånger.

17.

Förslag till justering i avtal Bergsjöparken
Hundskinnet.

18.

Införande av tätbebyggt område och lokala
trafikföreskrifter.

19.

Redovisning av ej avslutade motioner.

20.

Information och övriga ärenden.

Kl. 13:00

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: Åke Bertils (S).

ÄRENDE 2
Godkännande 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
Rapport: VA-verksamhetsområde Sörfjärden.
Rapport från uppdraget att bilda ett verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Sörfjärden.

ÄRENDE 5
Rapport: Projekt Medborgarservice.
Projektledare Patrik Thorson lämnar en delrapport av projektets
fortgång.

ÄRENDE 6
Information om de nya föreningsbidragen.
Projektledare Patrik Thorson informerar om de nya formerna för
föreningsbidrag och vilka hållpunkter som finns under 2014.
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ÄRENDE 7
Informationssäkerhetspolicy för Nordanstigs kommun.
Region Gävleborg har initierat och samordnat ett arbete där företrädare
för merparten av länets kommuner med kvalificerat konsultstöd har
utarbetat styrande principer för digital samverkan samt två
styrdokument gällande informationssäkerhet. Det ena styrdokumentet
är en informationssäkerhetspolicy som antas av fullmäktige det andra
dokumentet är riktlinjer för informationssäkerhet som fastställs av
kommunstyrelsen.
Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla informationstillgångars
tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet.
Kommunen har för närvarande inte någon aktuell
informationssäkerhetspolicy.
Beslutsunderlag
IT-strateg Ronny Spångberg föreslår att fullmäktige antar den
föreslagna informationssäkerhetspolicyn, att fullmäktige antar
föreslagna styrande principer inom informationssäkerhet som
utarbetats av företrädare för merparten av regionens kommuner samt
att fullmäktige ger direktiv till bolagen, stiftelser och föreningar att vid
respektive bolags-, stiftelse- och föreningsstämma besluta om att följa
policyn (Ronny Spångbergs tjänsteutlåtande 2014-03-18).

ÄRENDE 8
Detaljplan för Trolska skogen för samråd.
Mellanfjärdens teaterförening har lämnat in en ansökan om detaljplan
för Trolska skogen.
Byggnadsnämnden har tidigare tagit beslut om att detaljplan ska
upprättas för området omfattande del av fastighet Å 1:16, där för
närvarande upplevelseparken är lokaliserad.
Motivet till det utökade planområdet är att verksamheten vill säkerställa
utvecklingen för Trolska skogen och bevarandet av närliggande skog.
Verksamheten har förvärvat del av fastigheten Älvsta 8:9.
Plan och byggenheten har utarbetat ett förslag till detaljplaneförslag
som har varit utställt för samråd.
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FORTS. ÄRENDE 8
Beslutsunderlag
1. Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet uppdrar till förvaltningen
att påbörja detaljplanearbetet (Ola Tollins tjänstutlåtande 2013-1018).
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att påbörja
detaljplanearbetet för Trolska skogen, fastigheterna Å 1:16 och
Älvsta 8:9 i Jättendal (ledningsutskottets protokoll § 95/2013).
3. Plan och byggenheten föreslår att ledningsutskottet godkänner att
detaljplaneförslaget skickas ut till samråd (Ola Tollins
tjänsteutlåtande 2014-02-06).
4. Ledningsutskottet beslutar godkänna att detaljplanen ställs ut för
samråd (ledningsutskottets protokoll § 28/2014).

ÄRENDE 9
Detaljplan för Gnarpsbaden, Sörfjärden för samråd.
Paul Nilsson, Vipro i Norrland AB, anhåller om att i första hand få köpa
fastigheterna Gnarps Masugn 1:61, 1:62 och 1:63 i Sörfjärden, Gnarp.
Fastigheterna ligger intill gamla festplatsen Gnarps Masugn 1:59 vilken
Vipro i Norrland AB nyss har köpt.
I andra hand föreslår Paul Nilsson att en detaljplan för hela området
genomförs gemensamt.
Plan och byggenheten har utarbetat ett förslag till detaljplan som har
varit utställt för samråd.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att till
ledningsutskottets sammanträde 24 oktober 2013 bereda ärendet
(ledningsutskottets protokoll § 55/2013).
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att, efter samråd
med Paul Nilsson, planlägga området för festplatsen i Sörfjärden
och de närliggande fastigheterna Gnarps Masugn 1:61, 1:62 och
1:63 (ledningsutskottets protokoll § 57/2013).
3. Plan och byggenheten föreslår att ledningsutskottet beslutar att
planhandlingarna ställs ut för samråd (Christina Englunds
tjänsteutlåtande 2014-02-07).
4. Ledningsutskottet beslutar godkänna att detaljplanen ställs ut för
samråd (ledningsutskottets protokoll § 29/2014).
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ÄRENDE 10
Information om projektering av nya E4:an.
Stadsarkitekt Christina Englund informerar om projekteringen av nya
E4:an genom Nordanstigs kommun.
Projekteringen pågår och behandlar planskilda korsningar, vattentäkten
i Harmånger och marktekniska undersökningar i Vattrång.
Byggstarten av nya E4:an är planerad till 2016.
Med anledning av den nya dragningen av E4:an behöver kommunen
revidera detaljplanerna i Gnarp och i Harmånger.

ÄRENDE 11
Information om dubbelspår Ostkustbanan.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar det pågående arbetet med att
utarbeta ett förslag till fördjupad översiktsplan för Nya Ostkustbanan
med inriktning på korridorens dragning.
Beslutsunderlag
1. Utvecklingsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner
upprättat förslag till fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan att
ställas ut för samråd (utvecklingsutskottets protokoll § 19/2013).
2. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till fördjupad
översiktsplan för Ostkustbanan att ställas ut för samråd
(kommunstyrelsens propokoll § 65/2013).

ÄRENDE 12
Remiss: Utvidgat strandskydd längs Hudiksvalls kuststräcka.
Länsstyrelsen Gävleborg har inkommit med en remiss över ett förslag
till utvidgat strandskydd längs Hudiksvalls kommuns kuststräcka.
Ledningsutskottet har att ta ställning till om Nordanstig ska yttra sig
över remissen eller inte.
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ÄRENDE 13
Löneöversyn 2014.
Personalchef Maritta Rudh informerar om löneöversynen 2014.
Arbete pågår med bl.a:


Planering av löneöversynen.



En lönekartläggning pågår med analyser i verksamheterna.



Personalpolitiska riktlinjer håller på att utarbetas.



Konstruktionen i löneavtalen för åren 2014-2016.

Budget för löneöversynen 2014 är 2,7 %.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet beslutar att i löneöversynen 2014 ska lärare och
sjuksköterskor prioriteras. Fortsatt rapportering ska lämnas vid
ledningsutskottets nästa sammanträde (ledningsutskottets protokoll
§ 24/2014).

ÄRENDE 14
Internkontrollplan 2014.
Kommunstyrelsen har att fastställa en internkontrollplan 2014 för
kommunstyrelsens verksamheter.

ÄRENDE 15
Staket vid Fröstuna skola.
Stig Eng (C) tog 2013 i kommunstyrlsen upp en förfrågan som
inkommit från frivilliga att sätta upp ett staket vid Fröstuna skola i
Jättendal.
Verksamhetschef Eva Fors informerade om att det gäller ett 30 meter
långt staket för att skydda barnen vid skolan. Förvaltningen föreslog att
förfrågan skulle beviljas om hänsyn togs till närliggande fastigheter och
verksamheters behov.
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FORTS. ÄRENDE 15
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutade bifalla förfrågan om att sätta upp ett staket
vid Fröstuna skola i Jättendal under förutsättning att det sker i
samarbete med samhällsbyggnadsenheten (kommunstyrelsens
protokoll § 209/2013).

ÄRENDE 16
Industriområdet Knoget, Rösta 8:19 i Harmånger.
En företagare har lämnat en intresseanmälan om att få etablera sin
verksamhet i industriområdet Knoget i Harmånger.
Området är detaljplanerat men inte anslutet till vatten och avlopp eller
el.
Verksamheten lämnar en nulägesrapport.
Beslutsunderlag
Utvecklingsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att erbjuda
intressenten att köpa mark inom industriområdet Knoget med
förbehållet att köparen löser va-frågan (utvecklingsutskottets protokoll
§ 35/2013).

ÄRENDE 17
Förslag till justering i avtal Parkföreningen i Bergsjö.
Nordanstigs kommun och Bergsjö Parkförening har ett avtal som
innebär att föreningen sköter området och fastigheterna i
Bergsjöparken. Ordföranden i föreningen, Aina Lööv och Lars-Erik
Olsson har tidigare informerat om föreningens arbete.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslutar godkänna informationen samt uppdra till
förvaltningen att se över avtalet så att ansvarsfördelningen mellan
kommunen och Parkföreningen tydligt framgår (arbetsutskottets
protokoll § 105/2012).
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Kl. 13:00

Införande av tätbebyggt område och lokala trafikföreskrifter.
Kommunstyrelsen har uppdragit år förvaltningen att utreda kommunens
möjlighet att överta ansvaret för de lokala trafikföreskrifterna.
Nordanstig är en av få kommuner som ännu inte infört begreppet
”tätbebyggt område” och övertagit delar av ansvaret för de lokala
trafikföreskrifterna från Länsstyrelsen. Genom att göra så skulle bl a
hastighetsbegränsningen tydliggöras i tätorterna och nuvarande
problem med skyltning minimeras. I samverkan med Trafikverket och
Länsstyrelsen har omfattningen av arbetet bedömts och beskrivits i ett
PM. Införandet innebär ett initialt arbete för kommunens tjänstemän
och långsiktigt en utökad arbetsvolym på uppskattningsvis 5-8% av en
heltidstjänst.
Trafikverket besöker ledningsutskottet för att informerar i ärendet.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Nordanstigs kommun
beslutar att överta ansvaret för de lokala trafikföreskrifterna. De
utökade kostnaderna inarbetas i 2014 års budget (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2013-08-16).
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att utarbeta
förslag till lokala trafikföreskrifter (ledningsutskottets protokoll
§ 5/2013).

ÄRENDE 19
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.
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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.

