NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Till ledamöter
Utskottens presidier och
partiföreträdare är särskilt inbjudna
till kl. 13:00.
Ersättare och övriga får kallelsen för
kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 24 april 2014 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Verksamhetschefen informerar.

4.

Ekonomirapport.

5.

Rapport: VA-verksamhetsområde Sörfjärden.

6.

Försäljning av mark i Mellanfjärden.

7.

Investeringsbudget 2014 – Bergsjö skola.

8.

Omfördelning av investeringsbudget 2014 – Staket
Fröstuna skola.

9.

Upprustning av bron vid Holm.

10.

Trygghetsnav vid kommunens särskilda
äldreboenden.

11.

Detaljplan för Trolska skogen i Mellanfjärden.

12.

Detaljplan för Gnarspsbaden m.fl. fastigheter i
Sörfjärden.

13.

Information om Detaljplan för Mellanfjärdens
fiskeläge.

14.

Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan och E4.

15.

Information om E4-projektering.

16.

Årsredovisning 2013 för Stiftelsen ErskMatsgården.

17.

Årsredovisning 2013 för Inköp Gävleborg.

18.

Motion om utbytardagar.

19.

Motion om satsning på sommarlovsentreprenörer.

20.

Motion om kommunalt stödsparande för lokal
utveckling.

21.

Redovisning av sjukskrivningstal.

22.

Information om visions- och projektbidrag 2014.

23.

Aktivitetshall i Bergsjö.

24.

Ungdomskort på buss.

25.

Redovisning från LUPP-undersökningen.

26.

Information och övriga ärenden.

27.

Fullmäktiges mål 2015 och kommunstyrelsens
budgetram 2015.

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: Monica Olsson (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
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport för ledningsutskottets
verksamheter per mars 2014.

ÄRENDE 5
Rapport: VA-verksamhetsområde Sörfjärden.
Rapport från uppdraget att bilda ett verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Sörfjärden.

ÄRENDE 6
Försäljning av mark i Mellanfjärden.
En framställan om förvärv av mark för byggande av ett garage med
inredd vind gjordes i april 2011 av Matts Olof Nord, se bifogad karta.
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FORTS. ÄRENDE 6
Detaljplan har utarbetats och bekostats av Nord. Köpeskillingen är
överenskommen till 64 000 kr för 800 m2.
Ärendet har tidigare tagits upp i Kommunstyrelsen som beslöt att
återremittera ärendet (§197/2011). Kommunstyrelsen ansåg att marken
skulle avstyckas som egen tomt vilket nu föreslås. Vid värdering har
hänsyn tagits till VA-ledningar som passerar under tänkt angöring till
tomten, samt att planen är bekostad av köparen. Fastigheten får egen
fastighetsbeteckning vid förrättningen efter att Kommunfullmäktige
beslutat om försäljning.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att Matts Olof Nord får förvärva mark i
Mellanfjärden, enligt bifogat köpeavtal och kartskiss, till köpeskillingen
64 000 kr (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2014-04-07).

ÄRENDE 7
Investeringsbudget 2014 – Bergsjö skola.
Åtgärder har senaste året genomförts i syfte att höja standarden i
Bergsjö skola samt att åtgärda behov påtalade av skolans
skyddsombud. Under 2013 har målning av gemensamma utrymmen
skett, borggården har fått ny markbeläggning samt planteringar och
bänkar, entréerna har tillgänglighetsanpassats och toaletterna har
byggt om för att undvika insyn.
Behovet av fortsatta åtgärder är dock stort då 2013 års budgetutrymme
inte inrymde planerade åtgärder. I beslutad investeringsbudget för
2014 har 600 tkr tilldelats för fortsatta åtgärder på Bergsjö skola.
Inom ramen för tilldelad budget föreslås följande åtgärder genomföras:


Inköp av elevskåp



Fortsätta målningen av gemensamma utrymmen genom målning
av den s k ”NO-längan”



Fortsätta tidigare påbörjade fönsterbyten i syfte att minska
driftkostnaderna och förbättra inomhusmiljön



Slutföra arbetet med skiljevägg mellan toaletterna och
uppehållsutrymme

Åtgärderna planeras i möjligaste mån genomföras under skollov och
beräknas klara under 2014.
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FORTS. ÄRENDE 7
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att beslutade investeringsmedel för Bergsjö
skola fördelas enligt ovan (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2014-04-08).

ÄRENDE 8
Omfördelning av investeringsbudget 2014 – Staket Fröstuna
skola.
Stig Eng (C) tog 2013 i kommunstyrelsen upp en förfrågan som
inkommit från frivilliga att sätta upp ett staket vid Fröstuna skola i
Jättendal.
Verksamhetschef Eva Fors informerade om att det gällde 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.
Fröstuna Föräldrarförening har nu inkommit med en skrivelse om
behovet av ett staket och vill att kommunen bygger staketet.
Beslutsunderlag
1. 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).
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att lämna
förslag till omfördelning av medel ur 2014 års investeringsbudget till
staket vid Fröstuna skola (ledningsutskottets protokoll § 72/2014).
3. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen
omfördelar medel för i första hand alternativ 1 (Mats Widoffs och
Eva Fors tjänsteutlåtande 2014-04-15).

ÄRENDE 9
Upprustning av bron vid Holm.
Under 2009 genomfördes en fastighetsreglering mellan AB Iggesunds
bruk och Nordanstigs kommun gällande bl a del av Strömsbruk 1:1 om
ca 13 hektar. Nya fastigheten som ägs av Nordanstigs kommun
benämns Strömsbruk 1:30.
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FORTS. ÄRENDE 9
Syftet med fastighetsregleringen var att Harmångers Kultur- och
fornminnesförening skulle utöka sin verksamhet med detta område för
att förstärka utvecklingsarbetet som föreningen bedriver inom
kulturlivet. Ett arrendeavtal utarbetades mellan parterna.
Inom området finns ett antal fornlämningar och en ca 30 meter lång bro
vid Holm som är belägen över Harmångersån.
Från föreningens sida har det framförts oro om brons bärighet och om
behov av upprustning och renovering. Kommunen som markägare
svarar för säkerheten för bron.
Området bedöms att ha högt kulturvärde, varför det bör bevaras i gott
skikt.
En preliminär kalkyl visar att materialkostnaden uppskattas till 40-50
tkr. Förutsättningen är att renoveringsarbetet utförs av Harmångers
Kultur- och fornminnesförening.
Beslutsunderlag
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).

ÄRENDE 10
Trygghetsnav vid kommunens särskilda äldreboenden.
Vid vinterstormarna Dagmar julen 2011 samt Sven och Ivar december
2013 drabbades många invånare i kommunens ytterområden av långa
el- och teleavbrott. Avbrott som gjorde det omöjligt för drabbade att nå
ambulans, räddningstjänst och polis i händelse av akuta behov, samt
att kontakten med anhöriga och stödpersoner helt uteblev.
Trygghetsnav:
Särskilda äldreboenden finns i samtliga kommundelar och är
dygnetruntbemannade med vårdutbildad personal. Har tillgång till
dricksvatten, möjlighet att klara enklare utspisning samt att för enstaka
nätter härbergera utsatta medborgare.
Anläggningarna har normalt digitala telefoner anslutna till kommunens
televäxel. Som komplement bör också analoga telefoner finnas då
dessa visat sig minst sårbara vid elbortfall.
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FORTS. ÄRENDE 10
Därmed bör vi låta anläggningarna utgöra ”trygghetsnav” dit
allmänheten kan vända sig i händelse av akuta behov.
Beslutsunderlag
Räddningschef Lennart Juhlin föreslår att kommunernas samtliga
särskilda äldreboenden ska utgöra ”trygghetsnav”.
Räddningstjänsten tillförs medel för inköp av två Rakel-terminaler att
brukas som säker kommunikation vid de äldreboenden som drabbas av
el- och teleavbrott i samband med extraordinära händelser:
Inköpskostnad:
16 000 kronor
Dessutom tillförs räddningstjänsten årliga medel för licenskostnad och
drift av dessa två Rakel-terminaler:
Årlig driftskostnad:
12 000 kronor
Vård- och omsorgsverksamheten tillförs medel för inköp av fyra hjärtstartare monterade i larmade skåp att placeras intill entréerna vid
Sörgården i Bergsjö, Bergesta i Gnarp, Hagängsgården i Harmånger
och Björkbacken i Hassela:
Inköpskostnad:
111 224 kronor.

ÄRENDE 11
Detaljplan för Trolska skogen i Mellanfjärden.
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 och utställning.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

FÖREDRAGNINGSLISTA
2014-04-17

8 (13)

FORTS. ÄRENDE 11
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).
5. Ledningsutskottet beslutar godkänna att förslaget ställs ut för
granskning (ledningsutskottets protokoll § 58/2014).
6. Plan och byggenheten föreslår att detaljplanen för Trolska skogen
antas (Ola Tollins tjänsteutlåtande 20114-04-16).

ÄRENDE 12
Detaljplan för Gnarpsbaden, Sörfjärden.
Plan och byggenheten har utarbetat ett förslag till detaljplan för
Gnarpsbaden, Gnarps Masugn 1:59, 1:61, 1:62 och 1:63 i Sörfjärden,
Gnarp.
Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en omvandling av
området med den gamla dansbanan, fesplatsen samt markområde
söder om väg 787 till alternativt kolonilotter eller bostadsbebyggelse.
Plan och byggenheten har utarbetat ett förslag till detaljplan som har
varit utställt för samråd och utställning.
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).
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FORTS. ÄRENDE 12
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).
5. Ledningsutskottet beslutar godkänna att förslaget ställs ut för
granskning (ledningsutskottets protokoll § 59/2014).
6. Bygg och planenheten föreslår att detaljplanen antas (Christina
Englunds tjänsteutlåtande 2014-04-16).

ÄRENDE 13
Information om Detaljplan för Mellanfjärdens fiskeläge.
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.
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 som har
ställts ut för samråd.
Stadsarkitekt Christina Englund informerar om ärendets fortgång.
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ÄRNEDE 14
Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan och E4.
Ett förslag har upprättats till fördjupad översiktsplan i syfte att
lägesbestämma dubbelspårets sträckning genom kommunen. Kopplat
till dubbelspårets sträckning blir lokalisering av regionaltågstationer,
markanvändning och integrering i landskap och tätorten inklusive
kopplingar till nya E4 särskilt viktiga.
Förslaget har varit ute för samråd under tiden 16 april till 15 maj 2013.
Stadsarkitekt Christina Englund har sammanställt inkomna synpunkter i
en samrådsredogörelse.

ÄRNEDE 15
Information om E4-projektering.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet.

ÄRENDE 16
Årsredovisning 2013 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Stiftelsen Ersk-Matsgården har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2013.
Stiftelsen redovisar ett negativt resultat med 13 tkr.

ÄRENDE 17
Årsredovisning 2013 för Inköp Gävleborg.
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2013
Inköp Gävleborg redovisar ett negativt resultat med 776,9 tkr.
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ÄRENDE 18
Motion om så kallade utbytardagar.
Per-Ola Wadin (FP) har lämnat en motion där han föreslår att
kommunen inför så kallade utbytardagar.
Men utbytardagar menas att kommunens tjänstemän och politiker som
fattar beslutgällande näringslivsfrågor, regelbundet gör
arbetsplatsbesök ute på företag i det privata näringslivet. På samma
sätt bjuds några av kommunens företagare att följa en arbetsdag med
tjänstemän och politiker.
Detta för att öka kommunikationen och därmed förståelsen för
varandras behov och beslut.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 81/2013).
2. Näringslivsenheten föreslår att motionen antas (Anders Nordéns
tjänsteutlåtande 2014-03-26).

ÄRENDE 19
Motion om satsning på sommarlovsentreprenörer.
Siv Bergström (KD) m.fl. har lämnat en motion där hon föreslår att
kommunen utreder förutsättningarna för att genomföra konceptet
”Sommarlovsentreprenörer” i Nordanstigs kommun, i syfte att erbjuda
detta till gymnasieungdomar som ett alternativ till de kommunala
feriarbetena.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsens för
beredning (fullmäktiges protokoll § 32/2010).
2. Näringslivskontoret föreslår att ett koncept för
sommarlovsentreprenörer helt får startas upp och drivas av
näringslivet. Den nya PRAO-modellen bör vara en bra start på en
sådan process (Anders Nordéns tjänsteutlåtande 2014-03-27).
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ÄRNEDE 20
Motion om kommunalt stödsparande för lokal utveckling.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige
beslutar att kommunen utreder hur en landsbygdsutvecklingsfond
skulle kunna se ut i Nordanstig samt att kommunstyrelsen får i uppdrag
att inrätta en landsbygdsutvecklingsfond.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges beslut § 54/2013).
2. Näringslivsenheten föreslår att motionen avslås och att en
utredning startas som har till syfte att hjälpa föreningar som driver
godkända, genomförda och reviderade projekt med likviditeten i
avvaktan på utbetalning av EU-medel. Tillräckliga
finansieringsmöjligheter finns för näringsliv och företag med
bärkraftiga idéer (Anders Nordéns tjänsteutlåtande 2014-03-28).

ÄRENDE 21
Reovisning av sjukskrivningstal.
Personalchef Maritta Rudh lämnar en redovisning.

ÄRENDE 22
Information om visions- och projektbidrag 2014.
Verksamheten informerar om inkomna ansökningar till 2014 års
fördelning av visions- och projektbidrag.

ÄRENDE 23
Aktivitetshall i Bergsjö.
Carina Olsson (C) föreslår i skrivelse att förvaltningen utreder om
kommunen kan uppföra en allaktivitetshall vid Bergsjö skola.
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ÄRENDE 24
Ungdomskort på buss.
Monica Olsson (S) föreslår i skrivelse att kommunen aktivt börjar
arbeta för att införa ungdomskort för bussar.

ÄRENDE 25
Redovisning från LUPP-undersökningen.
Verksamheten redovisar resultatet från LUPP-undersökningen.

ÄRENDE 26
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.

ÄRENDE 27
Fullmäktigs mål 2015 och kommunstyrelsens budgetram 2015.
Vid dagens sammanträde behöver ledningsutskottet behandla följande
punkter:
1. Fullmäktiges mål 2015.
2. Budgetram 2015 och flersårsplan för 2016-2018 för
kommunstyrelsens verksamheter.
3. Investeringsutrymme 2015-2018.
4. Resultat 2015-2018.
5. Tidsplan för budgetarbetet.
Ärendet inleds med en redovisning av verksamhetercheferna för
respektive verksamhetsområde inför 2015-2016.

