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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Per-Åke Kardell (C).

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

ÄRENDE 3
Detaljplan för Trolska skogen för samråd.
Mellanfjärdens teaterförening har inkommit med 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
och föreslår att det skickas ut på samråd.
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).
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ÄRENDE 4
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 och
föreslår att den ställs ut församråd.
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).

ÄRENDE 5
Detaljplan för Mellanfjärdens fiskeläge för samråd.
Mellanfjärden är ett av Nordanstigs mest besökta turistmål. För
området gäller två detaljplaner (byggnadsplaner) från 1970 och 1974
som medger användning för ”hamnändamål och gistvallar” samt
”vattenområde som får överbyggas”.
Flertalet sjöbodar har omvandlats till boende med tiden och några
används för permanentboende. Något som har varit möjligt då
Mellanfjärden omfattas av kommunalt verksamhetsområde för VA.
Det är hög efterfrågan på sjöbodarna och många vill anpassa dem till
dagens standard på boende. Vid bygglovprövning ställer detta till
problem då det i gällande detaljplan inte finns stöd att särskilt kräva att
förändringarna sker med bevarande av den kulturhistoriska miljön. I
varje bygglovsärende rörande Mellanfjärdens fiskehamnsbebyggelse
görs idag en enskild prövning där byggnadsnämnden prövar ärendet
utifrån plan- och bygglagens generella krav på byggnadsverks
utformning. Detta ger dock inte tillräckligt stöd för ett bevarande av
såväl enskilda byggnader som för kulturmiljön som helhet.
Byggnadsnämnden har därför påtalat behovet av en ny detaljplan eller
områdesbestämmelser under längre tid.
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FORTS. ÄRENDE 5
Ett planarbete kan påbörjas i september 2013. Målsättningen kan vara
att antagande av detaljplanen kan ske under 2:a kvartalet 2014.
Plan och byggenheten har utarbetat ett förslag till detaljplan och
föreslår att den ställs ut för samråd.
Beslutsunderlag
1. Förvaltningen föreslår ledningsutskottet beslutar uppdra åt planoch byggenheten att påbörja arbetet med detaljplanen (Christina
Englunds tjänsteutlåtande 2013-08-22).
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att påbörja
arbetet med detaljplanen. Arbetet ska fortlöpande redovisas i
ledningsutskottet (ledningsutskottets protokoll § 7/2013).

ÄRENDE 6
Remiss: Översiktsplan för vindkraft i Hudiksvalls kommun.
Kommunstyrelsen yttrade sig i september 2013 över
översiktsplaneförslaget i samrådsskedet. I samrådsförslaget var 11
områden utpekade varav 4 gränsade direkt till Nordanstigs kommun.
I utställningshandlingen har Hudiksvall minskat antalet områden och
endast 3 områden återstår, Gretas klackar, Silja och Överälve.
Området Silja gränsar till Nordanstig.
Plan och byggenheten har utarbetat ett förslag till yttrande över
remissen.

ÄRENDE 7
Information om projektering av nya E4:an.
Stadsarkitekt Christina Englund informerar om projekteringen av nya
E4:an genom Nordanstigs kommun.
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kl. 11:00

Information om kommunens skog efter stormen Ivar.
Samhällsbyggnadskontoret lämnar en rapport om statusen för
kommunens skog efter stormen Ivar.

ÄRENDE 9
Verksamhetschefen informerar.
Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin informerar om aktuella
ärenden.

ÄRENDE 10
Rapport: VA-verksamhetsområde Sörfjärden.
Rapport från uppdraget att bilda ett verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Sörfjärden.

ÄRENDE 11
Bokslut 2013 för kommunledningskontorets verksamheter.
Ekonomikontoret och verksamhetschef Mona Franzén-Lundin har
sammanställt bokslut 2013 för kommunledningskontorets
verksamheter.
Verksamheterna visar ett negativt resultat med 4,264 tkr.

ÄRENDE 12
Kommunstyrelsens mål.
Kommunstyrelsen har att fastställa mål för verksamheten för 2014.
Kommunchef Tommy Staaf har vid tidigare sammanträde föreslagit att
kommunstyrelsen prioriterar arbetet med att få kommunens ekonomi i
balans.
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FORTS. ÄRENDE 12
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att som mål
för kommunstyrelsen 2014 arbeta för en ekonomi i balans
(ledningsutskottets protokoll § 14/2014).

ÄRENDE 13
Inrättande av projektbidrag, visionsbidrag och kommunstyrelsens
spontankassa.
Kommunstyrelsen har uppdragit åt förvaltningen att utarbeta nya
riktlinjer för kommunens föreningsbidrag (Ks 2013-11-28 § 242).
Förslag till bidragsbestämmelser för projektbidrag, visionsbidrag samt
kommunstyrelsens spontankassa presenteras enligt bifogat förslag.
Dessa bidragsformer syftar enligt liggande förslag till att ersätta
de två bidragsformer som idag ryms inom kommunstyrelsens
utvecklingsmedel.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar:
Byta namn på ”kommunstyrelsens utvecklingsmedel för ungdoms- och
föreningsverksamhet”, till ”projektbidrag”.
Anta föreslagna bidragsbestämmelser för projektbidrag att gälla framför
eventuella tidigare regelverk, samt uppdra åt förvaltningen att
handlägga projektbidrag enligt dessa bidragsbestämmelser.
Byta namn på ”kommunstyrelsens utvecklingsmedel för organisationer
och föreningar”, till ”visionsbidrag”.
Anta föreslagna bidragsbestämmelser för visionsbidrag att gälla framför
eventuella tidigare regelverk, samt uppdra åt förvaltningen att
handlägga visionsbidrag enligt dessa bidragsbestämmelser.
Inrätta bidragsformen ”kommunstyrelsens spontankassa”.
Anta föreslagna bidragsbestämmelser för kommunstyrelsens
spontankassa, samt uppdra åt förvaltningen att handlägga
kommunstyrelsens spontankassa enligt dessa bidragsbestämmelser.
(Patrik Thorsons tjänsteutlåtande 2014-02-11)
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ÄRENDE 14
Införande av lokala trafikföreskrifter och tätbebyggt område.
Kommunstyrelsen har lämnat förvaltningen uppdraget att utreda
kommunens möjlighet att överta ansvaret för de lokala
trafikföreskrifterna.
Nordanstig är en av få kommuner som ännu inte infört begreppet
”tättbebyggt 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.
Ledningsutskottet har uppdragit till förvaltningen att utarbeta ett förslag
till lokala trafikföreskrifter. Några ytterligare ekonomiska eller personella
resurser har dock inte tillförts.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överta
ansvaret för de lokala trafikföreskrifterna genom införande av
tättbebyggt område i Hassela, Bergsjö och Gnarp. Föreskrifterna
föreslås träda i kraft 2014-05-01. Beslut om eventuell delegation till
kommunstyrelsen eller ledningsutskottet för uppdateringar av befintliga
föreskrifter behöver också tas (Mats Widoff tjänsteutlåtande
2014-01-29).

ÄRENDE 15
Anhållan om köp av del av fastigheten Harmångers
Prästgård 1:10.
Jonas Eriksson, Harmånger äger fastigheten Harmångers
Prästgård 1:17 i Harmånger.
Jonas Eriksson anhåller om att få utöka sin tomt genom att köpa del av
Harmångers Prästgård 1:10 som han sedan 2010 arrenderar.
För området gäller detaljplan från 1973-01-30.
Markarrealen är ca 495 m2 och priset 50 kronor/ m2, totalt cirkapris
25 000 kronor.
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FORTS. ÄRENDE 15
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att fullmäktige beslutar sälja
del av Harmångers Prästgård 1:10 till Jonas Eriksson, att
köpekontraktet upprättas efter lantmäteriverkets godkännande av
förrättningen samt att priset fastställs till 50 kronor/ m2 (Delshad
Salehs tjänsteutlåtande 2013-09-02).
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
kommunstyrelsen ställer sig positiv till försäljning av del av
Harmångers Prästgård 1:10 i Harmånger. Uppdra till förvaltningen
att upprätta förslag till köpehandlingar för fullmäktige att ta ställning
till (ledningsutskottets protokoll § 71/2013).
3. Kommunstyrelsen beslutar ställa sig positiv till försäljning av del av
Harmångers Prästgård 1:10 i Harmånger samt uppdrar till
förvaltningen att upprätta förslag till köpehandlingar för fullmäktige
att ta ställning till (kommunstyrelsens protokoll § 220/2013).

ÄRENDE 16
Ansökan om oförändrad checkkredit 2014 för Nordanstig
Vatten AB.
Nordanstig Vatten ansöker om att få behålla checkkrediten inom
Nordanstigs kommuns koncernkonto på 10,0 mnkr. Enligt
fullmäktigebeslut 2009-05-11 skall checkkrediten omvärderas varje år.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar bibehålla Nordanstig
Vatten AB,s checkkredit på 10,0 mnkr inom Nordanstigs kommuns
koncernkonto (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2014-01-02).

ÄRENDE 17
Ansökan om kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.
Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är
därför förbehållet kommunfullmäktige.
2011-09-26 beslutade Nordanstigs kommun, Kf § 70/2011, att såsom
för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 48 000 tkr, jämte löpande ränta
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FORTS. ÄRENDE 17
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
I december 2011 ansöker Nordanstigs Vatten om utökad borgensram
med 8 000 tkr. Lånebehovet avser underhåll i befintliga anläggningar.
Genom att ersätta ovanstående beslut med ett sammanfattande beslut
avseende totala lånebeloppet förenklas hanteringen och tydliggörs
vilket belopp som kommunen borgar för. Därmed måste följaktligen de
gamla besluten upphävas.
I december 2013 ansöker Nordanstig Vatten AB om utökad
borgensram med 1 000 tkr. Lånebehovet avser reinvesteringar i
befintliga anläggningar.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för egen
skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s låneförpliktelser upp till
ett totalt högsta lånebelopp om 57 000 tkr, jämte därpå löpande ränta
och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på
skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Ovanstående
borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat 2012-12-17 med
diarienr 55/ 2012 upphävs (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2013-12-30).

ÄRENDE 18
Begäran om förlusttäckningsbidrag 2014 för Nordanstig
Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med en begäran om
förlusttäckningsbidrag.
2013-11-25 beslutade kommunfullmäktige att höja VA-taxan för 2014.
Den höjning som föreslås innebär att kommunen även att ge ett
förlusttäckningsbidrag på 2,5 mnkr.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar att medge Nordanstig
Vatten AB förlusttäckningsbidrag för år 2014 om maximalt belopp på
2,5 mnkr. Utbetalas 2015 för år 2014 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2013-11-26).
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ÄRENDE 19
Planeringsmodell för välfärdsredovisning.
Nordanstigskommun har under lång tid bedrivit folkhälsoarbete och har
sedan länge ansvarat för de verksamheter som påverkar viktiga
bestämningsfaktorer för hälsa. I dagsläget återfinns en tjänsteman och
ett råd för folkhälsofrågor. Folkhälsofrågorna har hittills inte lyckats
integreras som en självklar del i förvaltningen.
I Östersund använder man sedan många år tillbaka sig utav en
planeringsmodell för att förstärka folkhälsoarbetet. Planeringsmodellen
ger i form av välfärdsredovisning både ett underlag för planering framåt
och ett uppföljningsverktyg. Den ska presenterats i BRÅ- och
folkhälsorådet och föreslås till kommunstyrelsen för beslut.
Efter ett studiebesök i Östersunds kommun tillsammans med
dåvarande Länsfolkhälsorådet september, 2012 har förvaltningen
lämnat ett förslag till en planeringsmodell för arbetet.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen antar förslagen
planeringsmodell. Ge verksamhetscheferna i uppdrag att utse
representanter till arbetsgruppen. Ge uppdrag till arbetsgrupp att ta
fram en välfärdsredovisning (VFR), utifrån budgetdirektiven. Prioritera
ett fåtal strategiska utvecklingsmål för kommunens folkhälsoarbete.
Anta planeringsmodellen för två mandatperioder (Christin Hübenettes
tjänsteutlåtanade 2014-01-13).

ÄRENDE 20
Information om LUPP-undersökningen.
Verksamheten lämnar en rapport om genomförd LUPP-undersökning

ÄRENDE 21
Revisionens frågor kring konsulttjänster vid ekonomienheten.
Revisionen har lämnat in frågor till kommunstyresen om upphandling
av konsulttjänster vid ekonomikontoret.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-02-13

12 (16)

ÄRENDE 22
Remiss: Innovations- och näringslivsprogram.
Region Gävleborgs har utarbetat ett förslag till Innovations- och
näringslivsprogram för 2014-2020.
Förslaget har lämnats på remiss och yttrande ska lämnas senast
21 mars 2014.

ÄRENDE 23
Ansökan om bidrag till Sveriges spelmanslåt.
Nordanstigs Spelmanslag ansöker om bidrag med 10 000 kronor.
Bidraget ska användas som prispengar till 1:a-priset i
kopositionstävlingen Sveriges Spelmanslåt. Priset kommer att delas ut
på Gränsforsstämman 19 juli 2014.

ÄRENDE 24
Organisation för Sundsvallsregionen.
Samarbetsorganet Sundsvallsregionen består att Nordanstigs,
Hudiksvalls, Sundsvalls, Ånge och Timrå kommuner.
Ett förslag i gruppen har diskuterats som går ut på att samarbetet ska
förstärkas med personella resurser.

ÄRENDE 25
Löneöversyn 2014.
Personalchef Maritta Rudh har vid tidigare sammanträde informerat 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 %.
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FORTS. ÄRENDE 25
Beslutsunderlag
Ledningsutskottets beslutar att i löneöversynen 2014 ska lärare och
sjuksköterskor prioriteras. Fortsatt rapportering ska lämnas vid
ledningsutskottets nästa sammanträde (ledningsutskottets protokoll §
24/2014).

ÄRENDE 26
Gymnasiesamverkan i Hälsingland.
Styrgruppen lämnar en rapport om aktuellt ärenden i
samarbetsprojektet Gymnasiesamverkan Hälsingland.

ÄRENDE 27
Motion om differentierad sophämtningsavgift.
Jan-Ola Hall (SD) och Aina Lööv (SD) där de föreslår att kommunen
inrättar en differentierad sophämtningsavgift.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att motionen avslås (Katarina
Lindströmstjänsteutlåtande 2014-02-03).

ÄRENDE 28
Motion om klimatbudget.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige
beslutar att kommunen utreder införandet av en kommunal
klimatbudget, med åtföljande bokslut, baserat på de klimatpolitiska
målen samt de regionala/lokala miljömålen samt att Nordanstigs
kommun inför en sådan klimatbudget utifrån utredningens förslag.
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FORTS. ÄRENDE 28
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges beslut § 55/2013).
2. Verksamheten föreslår att motionen bifalls förutsatt att personella
resurser tillförs för utförandet. Utan utökade resurser föreslås att
motionen avslås (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2014-02-03).

ÄRENDE 29
Motion om skylt- och informationspott.
Katarina Bylin (S) och Anders Engström (S) har lämnat en motion med
förslaget att kommunen inrättar en Skylt- och informationspott. För
genomförandet föreslår de två alternativ.
Det första förslaget är att kommunen gör en pott med pengar där
vägföreningar kan ansöka om skyltbidrag.
Det andra förslaget är att kommunen gör ett 3-årsprojekt för olika
prioriteringsområden, för att föreningarna ska slippa tävla om
bidragspengarna.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att motionen bifalls enligt alternativ 1. Alternativ
2 förutsätter utökade personella resurser (Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2014-02-03).

ÄRENDE 30
Ansökan om medfinansiering av Projekt Fishing in the middle of
Sweden.
En förfrågan har inkommit till Nordanstigs kommun från Bollnäs
kommun avseende deltagandet i ett 3-årigt regionalt samarbetsprojekt
för att utveckla fisketurismen.
Projektet går förenklat ut på att utveckla besöksnäringen och
fisketurismen i regionen. Detta går hand i hand med Nordanstigs
nyligen utarbetade fiskevårdsplan samt övriga aktiviteter för att
utveckla besöksnäringen i kommunen.
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FORTS. ÄRENDE 30
Förutsättningen är att Nordanstigs kommun medfinansierar projektet
med totalt 60 813 kr under projektperioden 2014-2016, förutsatt att
övriga kommuner i regionen ansluter sig. Om färre kommuner deltar
kommer kostnaden bli högre. Enligt underlaget behöver Nordanstig inte
tillföra några personella resurser.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att Nordanstig ska ingå i projekt ”Fishing in the
middle of Sweden”. Finansiering föreslås under 2014 ske inom ramen
för kommunstyrelsens förfogandemedel, och att för 2015 och 2016
inarbetas i ordinarie budget (Anders Nordéns och Mats Widoffs
tjänsteutlåtande 2014-02-05).

ÄRENDE 31
Projekt inom Botnia Atlantica.
Nordanstigs kommun behöver ta ställning till hur vi går vidare med
projekt inom Botnia Atlantica.

ÄRENDE 32
Redovisning Nordanstigs Kulturverkstad.
Nordanstigs Kulturverkstad bedriver musikundervisning för ungdomar
mellan 7 och 24 år.
De har inkommit med verksamhetberättelse för 2013 och en
verksamhetsplan för 2014.
Förslag till beslut
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 33
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
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Under denna punkt kommer även ledamöternas eventuella extra
ärenden att tas upp.

