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§ 241
Godkännande av dagordning
Ledningsutskottet godkänner dagordningen med följande förändringar
och anmälan av extra ärenden.
Extraärenden
Upphandling av försäkring inför 2018.
Ansökan om LONA-bidrag för fiskevårdsprojektet Restaurering av
Annån och Gnarpsån.
Information angående Mellanfjärden ARV.
Projekt Scandinavian Xperience.
Information om Fiberutbyggnaden.
Ledningsutskottets beslut
Godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 242
Upphandling av försäkring inför 2018.
Flera försäkringar har nyupphandlats inför 2018. Den sammanlagda
summan av premierna överstiger en miljon kronor och behöver därför
beslutas av ledningsutskottet.
Kommunförsäkring, motorfordonsförsäkring samt ett antal andra
försäkringar går ut sista december 2017. Därför har en nyupphandling
genomförts av Söderberg & Partners. De har gjort en utvärdering och
presenterat resultatet. Då den totala premien för de nio försäkringarna
överstiger en miljon kronor behöver ledningsutskottet godkänna
upphandlingen där Inköp Gävleborg tecknar avtalet.

Beslutsunderlag
Anta leverantörer enligt genomförd upphandling av Söderberg &
Partners där Inköp Gävleborg tecknar avtalet. (Björn Hylenius och
Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2017-11-27)

Ledningsutskottets beslut
Anta leverantörer enligt genomförd upphandling av Söderberg &
Partners där Inköp Gävleborg tecknar avtalet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 243
Ansökan om LONA-bidrag för fiskevårdsprojektet Restaurering av
Annån och Gnarpsån.
Som ett led i kommunens åtgärdsarbete enligt antagen fiskevårdsplan
föreslås att kommunen ansöker om finansiering genom LONA-bidrag
för att utföra sådant arbete i Gnarpsån och Annån. Projektets totala
budget uppgår till 300 000 kr och finansieras till hälften genom det
statliga LONA-bidraget. I det tvååriga projektet utförs en maskinell
biotopåterställning och restaurering av lek- och uppväxtområden för
fisk på en total areal av 25 000 kvadratmeter i Gnarpsån och Annån
genom utplacering av upplagd sten och död ved i vattendragen. Inom
projektet kan vissa inslag av manuell återställning i biflöden till
Gnarpsån och Annån komma att ingå
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avsätta 50 000
kr från kommunstyrelsens förfogandemedel för 2018 och samtidigt
besluta att dessa medel tillsammans med 50 000 kr vardera ur
budgeten för fiskevård 2018 och 2019 ska utgöra underlag till
kommunens medfinansieringsintyg till en ansökan om LONA-bidrag för
projektet ”Restaurering av Annån och Gnarpsån” samt uppdra till
Infrastruktur och miljöutveckling att ansöka om bidrag i LONA-registret
och skicka in en undertecknad ansökan för detta projekt till
Länsstyrelsen senast den 1 december 2017. Beslutet att avsätta
50 000 kr från kommunstyrelsens förfogandemedel för 2018 gäller
under förutsättning att LONA-ansökan beviljas. (Fredrik Pahlberg och
EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande 2017-11-24)
Ledningsutskottet beslut
Uppdra till förvaltningen att ansöka om LONA-bidrag för projektet
”Restaurering av Annån och Gnarpsån.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avsätta 50 000 kr från kommunstyrelsens förfogandemedel för 2018
och samtidigt besluta att dessa medel tillsammans med 50 000 kr
vardera ur budgeten för fiskevård 2018 och 2019 ska utgöra underlag
till kommunens medfinansieringsintyg till en ansökan om LONA-bidrag
för projektet ”Restaurering av Annån och Gnarpsån” samt uppdra till
Infrastruktur och miljöutveckling att ansöka om bidrag i LONA-registret
och skicka in en undertecknad ansökan för detta projekt till
Länsstyrelsen senast den 1 december 2017.
Beslutet att avsätta 50 000 kr från kommunstyrelsens förfogandemedel
för 2018 gäller under förutsättning att LONA-ansökan beviljas

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 244
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.
Extra ärenden.
Information om Mellanfjärden ARV
Fråga skickad till MittSverige Vatten & Avfall AB om kapaciteten på
avloppsreningsverket i Mellanfjärden kopplat till en eventuell anslutning
av den verksamhet som bedrivs av Trolska skogen.
Svar inkommit från MittSverige Vatten & Avfall AB:
Mellanfjärdens reningsverk har dragits med driftproblem de senaste
åren. Åtgärder har vidtagits med bl.a. en ombyggnation av biosteget
(2014) och med en förändrad drift av detta har utsläppsvärdena varit
bra under sommaren 2017.
Vid diskussioner med Trolska skogen har det framkommit att det akuta
behovet för dem är att kunna ersätta de torrtoaletter som finns vid
entrén med vattenklosetter. MittSverige Vatten & Avfall AB har gjort
bedömningen att reningsverket i nuvarande form kan klara att
omhänderta en ökad belastning från ett antal WC utan att överskrida
dimensionerad belastning eller riskera att gränsvärden överskrids.
Läget är dock så att reningsverket i Mellanfjärden börjar bli för litet
utifrån de utbyggnadsplaner som finns i Mellanfjärden (LIS-områden,
utveckling av camping, förtätning osv.). MittSverige Vatten & Avfall AB
har därför låtit utföra en vägvalsutredning för att peka på vilken framtida
avloppshantering Mellanfjärden ska ha för att möta utvecklingen.
Denna pekar på att reningsverket antingen måste byggas ut eller så
måste avloppsvattnet från Mellanfjärden pumpas till Strömsbruks ARV.
MittSverige Vatten & Avfall AB kommer att arbeta vidare med
kompletterande utredningar kring VA-försörjningen för Mellanfjärden för
att helst kunna komma till beslut om vägval under 2018.
Kontentan av detta blir att belastningen på reningsverket endast kan
tillåtas öka i en begränsad utsträckning idag. Ett mindre antal WC från
en servicebyggnad vid Trolska skogen bedöms fungera, meden en
fortsatt utveckling med inkoppling av övernattningsstugor och
caféverksamhet från Trolska skogen inte är möjligt i dagsläget. I detta
ligger även att MittSverige Vatten & Avfall AB måste ta hänsyn till den
utveckling av campingen som är detaljplanelagd vilket förväntas ge en
viss belastningsökning. En ökning av kapaciteten på reningsverket är
sedan nödvändig för att kunna tillgodose behovet som följer av en
fortsatt bebyggelseutveckling i Mellanfjärden inkl. Trolska skogen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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FORTSÄTTNING § 244
Information om projekt Scandinavian Xperience.
Ledningsutskottet diskuterade projektet.
Information om Fiberutbyggnaden.
Ledningsutskottet diskuterade frågan. Fiberstaden har inkommit med
en förfrågan om att ansöka om bidrag för fiberutbyggnad i Hassela
glesbygd.
Ledningsutskottets beslut:
Information om Mellanfjärden ARV
Uppdra till förvaltningen att meddela MittSverige Vatten och Avfall AB
att vägvalsutredningen bör komma snabbare än under 2018 och tacka
för informationen.
Fiberutbyggnad
Uppdra till förvaltningen att lägga beställning till Fiberstaden att ansöka
om bidrag för fiberutbyggnad i Hassela glesbygd.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 245
Utkast till samrådsförslag Översiktsplan för Nordanstigs kommun.
Planenheten har tagit fram ett utkast till översiktsplan, (ÖP)
Arkitekt Matts Grad föredrog ärendet. Han berättade om hur processen
kommer att vara för ÖP:
1. Samråd: ska pågå i minst två månader och ske någon gång till
våren 2018.
2. Utställning: Under sommaren och hösten 2018.
3. Antagande: Kommunfullmäktige antar ÖP våren 2019.
Punkter som hanterades var:
1. Genomgång av sidan 45-105 i ÖP,
2. Förslag till nya LIS-områden i Nordanstigs kommun.
3. Tätortsnära skogar i grönområden i Nordanstigs kommun
4. Genomgång av kartor över Hassela, Bergsjö, Harmånger, Gnarp
och Nordanstigskrysset för kollektivtrafik.
Datum för nästa sammanträde för en genomgång av Översiktsplanen:
2018-01-16 klockan 08:15 Där de olika områdena ska revideras.
Ledningsutskottets beslut:
Tacka för genomgången,
Nästa genomgång av ÖP är 2017-01-16.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

