NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Till ledamöter
Ersättare och övriga får kallelsen för
kännedom.

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 6 augusti 2015 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Ekonomirapport.

4.

Revisionsrapport ”Granskning av bokslut och
årsredovisning 2014-12-31”.

5.

Komplettering av ekonomirapport: Djupare analys
av programpunkten skog.

6.

Information om inlett planarbete: Detaljplan för
camping Mellanfjärden.

7.

Yttrande över fördjupad översiktsplan för Västra
Hamnen i Hudiksvall.

8.

Begäran om investeringsmedel: Omklädningsrum
och förråd, isbanan Bergsjö.

9.

Begäran om investeringsmedel: Staket runt
Gläntans förskola.

10.

Begäran om investeringsmedel: Barnsäkerhet
samt framkomlighet – Lönnbergsskolan.

11.

Begäran om investeringsmedel: Förbättrad
måltidsmiljö för kommunens skolor.

12.

Begäran om investeringsmedel: Förbättrad
utomhusmiljö för kommunens särskilda boenden.

13.

Begäran om investeringsmedel: Installation av
takskenor till kommunens särskilda boenden.

14.

Ansökan om medel ur KS spontankassa 2015:
”Dokumentation av spelmän från Hälsingland”.

15.

Ansökan om medel ur KS spontankassa 2015:
”Mobilsamåkning”.

16.

Ansökan om medel ur KS spontankassa 2015:
”Filminspelning i Nordanstig”.

17.

Information och övriga ärenden.
Om Du har frågor kontakta Patrik Thorson, tfn 073-275 35 79
eller e-post: patrik.thorson@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Stig Eng
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sven-Olof Nordh/Jan-Ola Hall (SD), eller Håkan Larsson (M).

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

ÄRENDE 3
Ekonomirapport.
Lönekostnader för juni presenteras, såväl som nuläge för
investeringsbudget samt kommunstyrelsens spontankassa. Ärendet
föredras av Marianne Unborg (ekonom) och Maritta Rudh
(personalchef).

ÄRENDE 4
Revisionsrapport ”Granskning av bokslut
och årsredovisning 2014-12-31”.
Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av bokslut och
årsredovisning (hid. 88776). Revisionen hemställer om att
kommunstyrelsen senast den 21 augusti 2015 lämnar synpunkter
avseende de rekommendationer och förslag som lyfts i rapporten.
Ledningsutskottet föreslås uppdra åt förvaltningen att lämna
synpunkter till kommunstyrelsen i form av ett tjänsteutlåtande, för
behandling vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-08-20. Ärendet
föredras vid behov av Marianne Unborg (ekonom).
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ÄRENDE 5
Komplettering av ekonomirapport: Djupare
analys av programpunkten Skog.
I samband med ekonomirapport vid föregående sammanträde uppdrog
ledningsutskottet till verksamheten, att vid nästa ledningsutskott redovisa
en djupare analys av programpunkten Skog (LU 2015-06-25 § 111).
Ärendet föredras av Mats Widoff (samhällsbyggnadschef), med stöd
från Tony Carlsson vid Holmen Skog kl. 10:00.

ÄRENDE 6
Information om inlett planarbete: Detaljplan
för camping Mellanfjärden.
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott beslutade 2013 att lämna positivt
planbesked till Mellanfjärdens camping på fastighet Mellanfjärden 10:1
(UU 2013-06-17 § 33). Planarbetet har nu inletts, och därmed
återkopplar samhällsbyggnadskontoret till ledningsutskottet. Ärendet
föredras av Stina Andersson (planeringsarkitekt).

ÄRENDE 7
Yttrande över fördjupad översiktsplan
för Västra Hamnen i Hudiksvall.
Hudiksvalls kommun har presenterat ett utställningsförslag till fördjupad
översiktspaln, och emotser enligt skrivelsen svar senast den 24 augusti
2015 (hid. 89675). Samhällsbyggnadskontoret i Nordanstigs kommun
föreslår positiv återkoppling enligt tjänsteutlåtande. Ärendet föredras
vid behov av Mats Widoff (samhällsbyggnadschef).
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ÄRENDE 8
Begäran om investeringsmedel: Omklädningsrum
och förråd, isbanan Bergsjö.
Samhällsbyggnadschef föreslår att 350 tkr ur 2015 års
investeringsbudget fördelas åt uppförandet av en byggnad i anslutning
till isbanan. Denna byggnad skulle enligt förslaget inrymma både förråd
och omklädningsrum, och därigenom förenkla idrottsverksamheten.
Ärendet föredras vid behov av Mats Widoff (samhällsbyggnadschef).

ÄRENDE 9
Begäran om investeringsmedel: Staket runt Gläntans förskola.
Utbildningschef föreslår att 170 tkr ur 2015 års investeringsbudget
fördelas åt uppförandet av staket runt Gläntans förskola i Gnarp. Detta
skulle enligt förslaget leda till ökad säkerhet för barnen på förskolan.
Ärendet föredras vid behov av Eva Fors (utbildningschef).

ÄRENDE 10
Begäran om investeringsmedel: Barnsäkerhet samt
framkomlighet – Lönnbergsskolan.
Utbildningschef föreslår att 1 300 tkr ur 2015 års investeringsbudget
fördelas åt anläggningen av en ny parkeringsplats, mellan
Lönnbergsskolan och Stora Bålle. Detta skulle enligt förslaget leda till
ökad barnsäkerhet, genom att olyckor undviks, samt ökad
leveranssäkerhet till skolan, genom att framkomlighet främjas. Ärendet
föredras av Eva Fors (utbildningschef).

ÄRENDE 11
Begäran om investeringsmedel: Förbättrad
måltidsmiljö för kommunens skolor.
Vård- och omsorgschef föreslår att 67 tkr ur 2015 års
investeringsbudget fördelas åt inköp av bord och stolar till kommunens
skolmatsalar. Detta skulle enligt förslaget leda till förbättrad
måltidsmiljö, genom minskade bullernivåer samt att slitna möbler byts
ut. Ärendet föredras vid behov av Eva Fors (tf. kommunchef).
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ÄRENDE 12
Begäran om investeringsmedel: Förbättrad utomhusmiljö
för kommunens särskilda boenden.
Vård- och omsorgschef föreslår att 65 tkr ur 2015 års
investeringsbudget fördelas åt uppförandet av en paviljong och av ett
staket till Bergesta. Detta ska enligt förslaget leda till en bättre utemiljö
för de som nyttjar dagverksamheten eller bor på Bergesta. Ärendet
föredras vid behov av Eva Fors (tf. kommunchef).

ÄRENDE 13
Begäran om investeringsmedel: Installation av takskenor till
kommunens särskilda boenden.
Vård- och omsorgschef föreslår att 100 tkr ur 2015 års
investeringsbudget fördelas åt installation av takskenor för taklyftar.
Enligt förslaget leder förändrade villkor från leverantör till att denna typ
av åtgärder behöver utföras i alla lägenheter, till vilket denna
investering är ett första steg. Ärendet föredras vid behov av Eva Fors
(tf. kommunchef).

ÄRENDE 14
Ansökan om medel ur KS spontankassa 2015:
”Dokumentation av spelmän från Hälsingland”.
DellenKultur ansöker om att Nordanstigs kommun ska bistå med 7,5 av
40 tkr för genomförandet av projektet. Finansiering har även sökts från
Region Gävleborg, Hälsinglans Sparbank samt Hudiksvalls och
Ljusdals kommuner. Projektet ska leda till att delar av Hälsinglands rika
folkmusikliv dokumenteras i form av en bok och en utställning.
Kommunens handläggare har säkerställt att ansökan uppfyller ställda
krav, samt att medel finns att fördela. Ärendet föredras vid behov av
Eva Fors (tf. kommunchef).
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ÄRENDE 15
Ansökan om medel ur KS spontankassa 2015: ”Mobilsamåkning”.
Nordanstigs Föreningsråd ansöker om att Nordanstigs kommun ska
bistå med 2,5 tkr för att informera om projektet Mobilsamåkning under
Bergsjödagen den 1 augusti. Projektet Mobilsamåkning har tidigare
Kommunens handläggare har säkerställt att ansökan uppfyller ställda
krav, samt att medel finns att fördela. Ärendet föredras vid behov av
Eva Fors (tf. kommunchef).

ÄRENDE 16
Ansökan om medel ur KS spontankassa 2015:
”Filminspelning i Nordanstig”.
Föreningen Bergsjögården ansöker om att Nordanstigs kommun ska
bistå med 15 av 32 tkr för genomförandet av en filminspelning i
Nordanstig och med skådespelare från Nordanstig. Finansiering har
även sökts genom Crowd Founding, extern sponsring samt egen
finansiering. Projektet ska leda till kulturell tillväxt i Nordanstig.
Kommunens handläggare har säkerställt att ansökan uppfyller ställda
krav, samt att medel finns att fördela. Ärendet föredras vid behov av
Eva Fors (tf. kommunchef).

ÄRENDE 17
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.

