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

ÄRENDE 4
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport för ledningsutskottets
verksamheter.

ÄRENDE 5
Information om förslag till förändringar i budgetprocessen.
Ekonomikontoret har arbetat för att utveckla budgetprocessen och
informerar om förslag till förändringar.

ÄRENDE 6
Rapport: VA-verksamhetsområde Sörfjärden.
Rapport från uppdraget att bilda ett verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Sörfjärden.
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ÄRENDE 7
Ställningstaganden i samband med bildning av en regionkommun.
Kommunen behöver yttra sig över hur den verksamhet som idag har
bedrivits inom Region Gävleborg nu ska organiseras inom den nya
regionkommunen som ska träda i kraft 1 januari 2015.

ÄRENDE 8
Fiskevårdsplan för Nordanstigs kommun.
2007 påbörjade Nordanstigs kommun inventering av kommunens
vattendrag. Syftet med Nordanstigs kommuns fiskevårdsplanearbete
har varit att kartlägga kommunens vattendrag, kvantifiera
sammansättning och omfattning av olika biotoper samt beskriva
påverkan i och anslutningar till vattendragen.
Fiskevårdsplanen skall användas som grund för framtida
fiskevårdssatsningar i samarbete med markägare och
fiskevårdsområden (FVO) i kommunen, med fokus på fria
vandringsvägar.
149 vattendrag har inventerats och dokumenterats och innehåller för
varje vattendrag uppgifter om bottenbeskaffenhet, strömningar, bredd,
djup, fiskebestånd etc.
Tjänsten har köpts av Hudiksvalls kommun och projektledare för
arbetet har varit Johan Andreasson, Hudiksvalls kommun.
Underlaget har varit ute på remiss och synpunkterna är inarbetade.
Beslutsunderlag
Med hänvisning till ovanstående föreslår Samhällsbyggnadskontoret att
Kommunfullmäktige besluta godkänna fiskevårdsplanen.

ÄRENDE 9
Strategi för effektiviseringar.
Statens Energimyndighet har beviljat Nordanstigs kommun ett
ekonomiskt stöd för år 2013-2014 vilket ska användas till resurser i
form av personal för att arbeta strategiskt med energieffektivisering,
utbilda och informera etc.
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FORTS. ÄRENDE 9
En förutsättning för att få del av detta stöd är att kommunen utarbetar
en strategi för energieffektivisering och rapporterar denna till
Energimyndigheten senast mars 2014.
Då befintlig Klimatstrategi med energiplan fortfarande gäller för åren
2009 till 2014 föreslås denna strategi att gälla endast för år 2014 men
med en planeringshorisont till år 2020.
För åren 2015 till 2020 föreslås strategin uppdateras och även omfatta
innehållet i nuvarande Klimatstrategi med energiplan.
Då strategin endast omfattar ett år föreslås den beslutas av
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Med hänvisning till ovanstående föreslår Samhällsbyggnadskontoret att
kommunstyrelsen beslutar fastställa strategin för energieffektivisering.

ÄRENDE 10
Baracken på ön Gran.
Nordanstigs kommun har hyrt ut baracken på ön Gran till Nordanstigs
Turism. Hyresavtalet går ut 2013-12-31.
Ledningsutskottet har tidigare informerats om att Grans
Hamnföreningar har lämnat in en ansökan om att få arrendera
baracken.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att bereda
ärendet utifrån ansökan från Grans Hamnförening
(ledningsutskottets protokoll § 72/2013).
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att till nästa
ledningsutskott utarbeta ett förslag till hyresavtal för baracken
(ledningsutskottets protokoll § 113/2013).
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ÄRENDE 11
Anhållan om köp eller detaljplanering av fastigheterna Gnarps
Masugn 1:61-63 i Sörfjärden.
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.
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. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att till
kommunstyrelsens sammanaträde i januari 2014 utarbeta ett
förslag till köpeavtal för försäljning av fastigheterna
(ledningsutskottets protokoll § 118/2013).

ÄRENDE 12
Kommunstyrelsens mål för 2014.
Kommunstyrelsen har att fastställa mål för verksamheten för 2014.

ÄRENDE 13
Fullmäktigeberedning för demokrati.
I samband med att kommunstyrelsen arbetade fram den nya politiska
organisationen lämnades ett förslag att en fast fullmäktigeberedning
skulle tillsättas för att arbeta med mål, vision och demokrati.
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FORTS. ÄRENDE 13
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar tillsätta en fast
fullmäktigeberedning från och med 2014-03-01 med namnet
Fullmäktigeberedning för demokrati.
Fullmäktigeberedningens uppdrag är att arbeta med mål och visioner
för Nordanstigs kommun samt utveckling av den kommunala
demokratin.
Fullmäktigeberedningen ska bestå av åtta ledamöter varav minst
hälften ska vara fullmäktigeledamöter. Bland fullmäktigeberedningens
ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Fullmäktigeberedningen får från kommunstyrelsen, nämnden, utskott
och anställda begära in de upplysningar och de yttranden som behövs
för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Fullmäktigeberedningen arvoderas enligt Allmänna bestämmelser om
ersättning till förtroendevalda i Nordanstigs kommun.
För fullmäktigeberedningen gäller i tillämpliga delar vad som i
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för
sammanträden, beslutsförhet och protokoll.
(Eva Engströms tjänsteutlåtande 2013-12-09)

ÄRENDE 14
Tillfällig fullmäktigeberedning för vision och utveckling.
Stig Eng (C) har lämnat en motion om att tillsätta en tillfällig
fullmäktigeberedning med uppdraget att inför revideringen av nu
gällande översiktsplan, arbeta fram idéer och visionstankar om
utvecklingsstrategier inom Nordanstigs kommun i olika infrastrukturella
frågor.
Under förutsättning att fullmäktige beslutar bevilja motionen lämnas
följande förslag:
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Tillsätta en tillfällig fullmäktigeberedning under tiden 2014-03-01 –
2014-06-30 med namnet Fullmäktigeberedning för vision och
utveckling.
Fullmäktigeberedningens uppdrag är att inför revideringen av nu
gällande översiktsplan, arbeta fram idéer och visionstankar om
utvecklingsstrategier inom Nordanstigs kommun i olika infrastrukturella
frågor.
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FORTS. ÄRENDE 14
Fullmäktigeberedningen ska bestå av åtta ledamöter varav minst
hälften ska vara fullmäktigeledamöter. Bland fullmäktigeberedningens
ledamöter väljer fullmäktige en ordförande och en vice ordförande.
Fullmäktigeberedningen får från kommunstyrelsen, nämnder, utskott
och anställda begära in de upplysningar och de yttranden som behövs
för att fullmäktigeberedningen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Fullmäktigeberedningen arvoderas enligt Allmänna bestämmelser om
ersättning till förtroendevalda i Nordanstigs kommun.
För fullmäktigeberedningen gäller i tillämpliga delar vad som i
kommunallagen är föreskrivet om nämnder i fråga om tidpunkt för
sammanträden, beslutsförhet och protokoll.

ÄRENDE 15
Justering av Arbetsordning för fullmäktige i Nordanstigs kommun.
Under 2013 antogs en ny Arbetsordning för fullmäktige där en möjlighet
till Ledamöternas frågestund infördes.
Ordningen för Ledamöternas frågestund bereder ledamöterna möjlighet
att vid fullmäktigs sammanträde ställa frågor till ordföranden i en
nämnd, styrelse eller fullmäktigeberedning eller till ordföranden i
kommunens bolag.
Fullmäktiges presidium föreslår att arbetsordningen justeras så att
frågor även kan ställas till ordföranden i kommunstyrelsens utskott.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Justera § 33 i Arbetsordning för fullmäktige till följande lydelse:
33 § Ledamöternas frågestund
Ledamöter bereds möjlighet att vid fullmäktiges sammanträde ställa
frågor till ordföranden i kommunstyrelsen och dess utskott, nämnder,
fullmäktigeberedningar samt till ordföranden i kommunens
bolagsstyrelser.
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ÄRENDE 16
Bidragsbestämmelser: Bidrag för Lokalt aktivitetsstöd.
Kommunstyrelsen har beslutat genomföra en översyn av kommunens
föreningsbidrag. Kommunstyrelsen beslutade i § 242/2013-11-28 om
direktiven till förvaltningen att utarbeta förslag till nya bidragsnormer.
Förvaltningen har utarbetat förslag till bestämmelser för Bidrag för
Lokalt aktivitetsstöd.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till bestämmelser för Bidrag för Lokalt
aktivitetsstöd.

ÄRENDE 17
Bidragsbestämmelser: Bidrag för Ledarutbildning.
Kommunstyrelsen har beslutat genomföra en översyn av kommunens
föreningsbidrag. Kommunstyrelsen beslutade i § 242/2013-11-28 om
direktiven till förvaltningen att utarbeta förslag till nya bidragsnormer.
Förvaltningen har utarbetat förslag till bestämmelser för Ledarutbildning
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslag till bestämmelser för Bidrag för Ledarutbildning.

ÄRENDE 18
Löneöversyn 2014.
Kommunchef Tommy Staaf har tidigare 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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ÄRENDE 19
Antagande av AKAP-KL som lokalt kollektivavtal.
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har träffat överenskommelse
med OFR:s förbundsområden Allmän kommunal verksamhet, Hälsooch sjukvård samt Läkare jämte i förbundsområdena ingående
organisationer, Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds
Samverkansråd samt AkademikerAlliansen och till
AkademikerAlliansens anslutna riksorganisationer om ett helt
avgiftsbestämt pensionsavtal, Avgiftsbestämd KollektivAvtalad Pension
(AKAP-KL) som träder i kraft 1 januari 2014.
Beslutsunderlag
Personalkontoret föreslår att ledningsutskottet antar AKAP-KL som
lokalt kollektivavtal, med den utföromning och det innehåll som framgår
av bilaga 5 i Överenskommelse om Avgiftsbestämd KollektivAvtalad
Pension (AKAP-KL).

ÄRENDE 20
Remiss: Åtgärdsprogram för bättre luftkvalitet, Sundsvalls
kommun.
Sundsvalls kommun har lämnat ett förslag till åtgärdsprogram för bättre
luftkvalitet i Sundsvalls kommun på remiss.
Synpunkter kan lämnas senast 15 februari 2014.
Förslag till beslut
Kommunen avstå från att yttra sig över remissen.

ÄRENDE 21
Plats för fullmäktiges sammanträden.
Fullmäktiges sammanträden har i många år genomförts i
fullmäktigesalen i gamla kommunhuset i Harmånger.
Salen är väl organiserad för fullmäktiges sammanträden med bord för
ledamöterna och läktare för besökare men inte anpassad för
elektroniska hjälpmedel eller webbsändning av sammanträdena.
Fullmäktige behöver ta ställning till om fullmäktiges sammanträden ska
sändas via webben och i vilken lokal fullmäktiges sammanträden ska
hållas.
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ÄRENDE 22
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.

