NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö

Tid:

Tisdag 20 juni 2017 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Ekonomirapport.

4.

Redovisning av ej verkställda politiska beslut 2016
för ledningsutskottet.

5.

Rutin för att få utrikesfödda med uppehållstillstånd i
Nordanstig kommunen till bosättning och arbete.

6.

Uppföljning av kommunens miljömål.

7.

Ansökan om kommunstyrelsens spontankassa,
Ilsbo Sportklubb gällande inköp av gräsuppsamlare
och gödningsvagn.

8.

Ansökan om kommunstyrelsens spontankassa,
Hassela IF

9.

Ansökan om kommunstyrelsens spontankassa,
Hasselabygdens Golfklubb gällande inköp av TV.

10.

Riktlinjer för läsplattor för förtroendevalda

11.

Överföring av Vattenkraft till Nordanstigs
Fjärrvärme.

12.

Nulägesrapport- genomförande av Tillväxtstrategi
för Nordanstigs Kommun.

13.

Försäljning av tomter i Morängsviken.

14.

Medfinansiering av Bergsjö IF:s Konstgräsplan.

15.

Avstämning Nya Översiktsplanen.

16.

Motion om ny budget och redovisningsprincip.

17.

Motion om investering i klimatomställning.

18.

Förstudie Utveckling i Hassela.

19.

Finansiering Nytt tak till Gällsta IK.

20.

Finansiering Nordanstigsgalan.

21.

Fiberutbyggnaden i kommunen.

22.

Omprövning av ärende Filmprojekt FilmstigenRädslor, hopp och drömmar.

23.

Redovisning av enkät för förtroendevalda.

24.

Arrende festplatsen Sörfjärden.

25.

Remissförslag till ändrade fiskeregler vid kusten.

26.

Remissförslag till bildandet av Svarvtjärnsbergens
naturreservat.

27.

Yttrande beträffande omprövning av beviljat
projektbidrag 2014 för Bergsjö Hassela
Rödakorskrets.

28.

Information och övriga ärenden.

Om Du har frågor kontakta Teres Burström, tfn: 0652-361 56,
Mobil 070-247 23 64 e-post: teres.burstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Stig Eng (C)
Ordförande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-06-20

3 (17)

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
Ekonomirapport.
Ekonomienheten lämnar en ekonomirapport per maj 2017 för
ledningsutskottets verksamheter.

ÄRENDE 4
Redovisning av ej verkställda politiska beslut 2016 för
ledningsutskottet.

ÄRENDE 5
Rutin för att få utrikesfödda med uppehållstillstånd i Nordanstig
kommunen till bosättning och arbete.
Föredragande i ärendet är Socialchef Kristina Berglund
(§ 41 2017-03-21 Uppföljning: Flyktingverksamheten och asylboenden.
LU beslut Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att genomföra
dialogmöten i Hassela och Strömsbruk för att få de personer som har
fått uppehållstillstånd att bosätta sig i kommunen)
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ÄRENDE 6
Uppföljning av kommunens miljömål.
Föredragande i ärendet är Anna Hesselgren-Heijbel
Nordanstigs kommun har ett stort antal miljörelaterade mål. Kommunen
har i miljömålsöverenskommelsen med Länsstyrelsen 29 åtgärder inom
miljö och klimat; varav tolv åtgärder är påbörjade, tolv åtgärder är
genomförda och fem åtgärder är inte påbörjade. Nordanstigs kommun
är medlem i Sveriges Ekokommuner och har åtagit sig att arbeta efter
hållbarhetsprinciperna och följa upp arbetet med ett antal gröna
nyckeltal. Nordanstig är i jämförelse med övriga kommuner bra på att
använda förnybar energi i offentliga lokaler samt i den kollektivtrafik
som förekommer. Kommunen behöver arbeta mer med att minska
tjänsteresor och öka andelen miljö-certifierade skolor och förskolor.
Uppföljningen i början av 2017 visade att vi har genomfört tolv
åtgärder, påbörjat tolv åtgärder och inte genomfört fem åtgärder. (Mats
Widoffs tjänsteutlåtande 2017-06-09)

ÄRENDE 7
Ansökan om kommunstyrelsens spontankassa, Ilsbo Sportklubb
gällande inköp av gräsuppsamlare och gödningsvagn.
Ilsbo SK anser att deras nuvarande gräsuppsamlare och gödningsvagn
inte längre kan användas och ansöker därmed om ett bidrag på
9 315 kr från kommunstyrelsens spontankassa.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att avslå Ilsbo Sk:s ansökan med hänvisning till
att det inte är en kostnad som plötsligt uppstått och därmed inte
stämmer överens med spontankassans kriterier. (Thord Wannberg och
Monica Enros tjänsteutlåtande 2017-05-22)

ÄRENDE 8
Ansökan om kommunstyrelsens spontankassa, Hassela IF.
Konstnären Bie Erenurm har fått Hassela IF att stå bakom en
Familjedag på Stjärnan 12 augusti. Förutom internationella och lokala
artister som underhåller, anordnas aktiviteter för alla åldrar samt
försäljning av bl.a. hällbröd, våfflor och annan förtäring. Beloppet som
söks är 25 000 kr.
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FORTSÄTTNING ÄRENDE 8
Syftet är att skapa gemenskap och integration över generationsgränser
och skapa en ny tradition i Hassela. På artistlistan hittar vi allt från band
och dansare från Mongoliet till vissångare, clowneri och skådespeleri
från Delsbo. Samarbete är etablerat med bl.a. Visans Vänner,
Hasselagården, Hassela Hembygdsförening och Studieförbundet
Vuxenskolan.
Förslag till beslut
Att bevilja Hassela IF bidrag med 15 000 kr för att arrangera en
familjedag på Stjärnan 12 augusti 2017. (Thord Wannberg och Monica
Enros tjänsteutlåtande 2017-06-09)
ÄRENDE 9
Ansökan om kommunstyrelsens spontankassa, Hasselabygdens
Golfklubb gällande inköp av TV.
För att kunna vidareutveckla ungdomsverksamheten behövs en TV
som de kan visa upp de filmer som spelas in vid träningarna.
Enligt bifogad offert är kostnaden för en TV 7 990 kr, vilket är det
belopps som söks.
Sen tidigare har klubben en filmkamera och med hjälp av att titta på
inspelningar som gjorts vid träningar, tror de sig kunna förbättra
golftekniken bland klubbens barn- och ungdomar.
Förslag till beslut
Att bevilja Hassela Golfklubb bidrag med 4 000 kr för att täcka en del
av kostnaden för inköp av en TV. (Thord Wannberg och Monica Enros
tjänsteutlåtande 2017-06-12)

ÄRENDE 10
Riktlinjer för läsplattor för förtroendevalda
Under 2017 införs användning av läsplattor till förtroendevalda för att
spara in arbetstid och material för utskick av handlingar inför
sammanträden. Vi kommer att övergå till digitala kallelser och digitala
handlingar.
Införandet av läsplattor för distribution av politiska handlingar har
skapat en del nya situationer som inte omfattas av kommunens
regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare och
förtroendevalda i kommunen. Den här riktlinjen berättar vilka regler
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som gäller för att underlätta för såväl förtroendevalda som
medarbetare. Regelverket ingår också som en introduktionsrutin för
nya användare av läsplatta. Reglerna gäller för alla som kommunen
utfärdar en läsplatta till, såväl medarbetare som politiskt förtroendevald.
Innan en läsplatta kvitteras ut, ska användaren ha tagit del av denna
riktlinje.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen antar förslag till Riktlinjer för läsplattor i Nordanstigs
kommun. (Fredrik Pahlberg och Eva Engströms tjänsteutlåtande 201706-12)

ÄRENDE 11
Överföring av Vattenkraft till Nordanstigs Fjärrvärme.
Nordanstigs kommun har köpt två kraftverk i Gnarpsån i syfte att riva
dessa för att återskapa fria vandringsvägar för fisken. Under tiden
tillstånd för utrivning utreds drivs kraftverken för elproduktion. Detta har
FORTSÄTTNING ÄRENDE 10
hittills har skett av Nordanstigs bostäder på Nordanstigs kommuns
uppdrag.
Skatteverket har dock påpekat att det ej är lämpligt för en kommun att
bedriva energiproduktion då Nordanstigs kommun ej skattar för
verksamheten.
Genom att överföra kraftverken till ett kommunalt bolag, i detta fall
Nordanstigs fjärrvärme, kan beskattning av energiproduktion ske.
Driften av kraftverken bör i normala fall generera ett visst överskott.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår
Kommunstyrelsen beslutar
Att Milsbro och Gällsta kraftverk överförs genom uthyrning med
självkostnadspris till Nordanstigs fjärrvärme AB. (Fredrik Pahlberg och
Mats Widoff tjänsteutlåtande 2017-06-02)
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ÄRENDE 12
Nulägesrapport- genomförande av Tillväxtstrategi för Nordanstigs
Kommun.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg lämnar en nulägesrapport om
genomförandet av Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun.
ÄRENDE 13
Försäljning av tomter i Morängsviken.
Under vår/försommar 2017 kommer en lantmäteriförrättning att
genomföras i Morängsviken. Innan den är avslutad kan vi inte fastställa
priser på enskilda tomter.
Tidigare har en diskussion förts om kvadratmeterpriset på dessa
tomter. Tomterna är tänkt att säljas i tre omgångar genom upphandlad
mäklare.
Kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan för området
Morängen, del av Stocka 3:21. Området är utpekat som ett så kallat
LIS-område.
Området har ett attraktivt läge vid Morängsviken, inom området finns
ett antal sjöbodar samt en stenpir som ger skydd för en mindre
småbåtshamn.
Detaljplanen innehåller byggrätter för olika typer av bostäder,
friliggande småhus, radhus och flerbostadshus.
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
Området har kommunalt vatten och avlopp och anslutningsavgifter
betalas enligt vid varje tillfälle gällande taxa.
Försäljningen grundas på förutsättningen att kommunen styckar av och
säljer samtliga tomter för friliggande hus styckevis. Radhusen säljs
gruppvis (en länga om 3 respektive 4 hus är en grupp) alternativt att en
exploatör köper en större andel på en gång (eventuellt hela kvarteret).
Samma sak gäller för flerbostadshusen där en grupp är 2 hus med 8
lägenheter. Priset per tomt för de friliggande tomterna uppskattas till
spannet lägst 650 000 kr (1000 kvm, 650 kr per kvm) för de som ligger
närmast stranden och ned till 450 000 (1000 kvm, 450 kr per kvm)för
tomterna närmast infarten till området. Försäljning av friliggande tomter
skall ske via mäklare. Anslutningsavgiften ingår i tomtpriset dock ej
lägenhetsavgiften.
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FORTSÄTTNING ÄRENDE 13
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad & Kommunikation föreslår kommunstyrelsen att:
Föreslagen prisnivå godkännes.
Försäljning bör ske i tre omgångar.
Försäljning genomföres av upphandlad mäklare. (Fredrik Pahlberg och
Tord Wannbergs tjänsteutlåtande 2017-06-09)
ÄRENDE 14
Medfinansiering av Bergsjö IF:s konstgräsplan.
Bergsjö IF söker en medfinansiering på 2 000 000 kr från Nordanstigs
kommun för en investering på totalt 10 257 000 kr inkl. moms för en
konstgräsplan, tre 100 meters löparbanor och en hoppgrop samt
tillhörande kringutrustning. Allmänna Arvsfonden är den största
finansiären av projektet och har beviljat 5 865 000 kr.
Fotbollsföreningen Bergsjö IF vill anlägga en konstgräsplan för att
kunna utöka sin verksamhet och för att förbättra möjligheten att träna
FORTSÄTTNING ÄRENDE 14
och spela fotboll under den kalla årstiden. Investeringen beräknas till
10 257 000 kr inkl. moms. I den ingår även tre 100m löparbanor efter
ena långsidan en hoppgrop på en kortsida samt kringutrustning som
stängsel, belysning, målburar etc.
Föreningen har under lång tid planerat detta projekt och har redan
beviljats medel från flera fonder och finansiärer. Från Allmänna
Arvsfonden har de exempelvis fått 5,865 mnkr. Totalt finns
medfinansieringsbeslut på drygt 7,8 mnkr. Landsbygdsprogrammet har
indikerat ett positivt förhandsbesked, under förutsättning att kommunen
är delaktig.
Bergsjö IF vänder sig nu till Nordanstigs kommun för att kunna uppnå
den finansiering som behövs för att starta projektet.
Beslutsunderlag
Näringslivsenheten föreslår att Nordanstigs kommun anslår
2 000 000 kr i medfinansiering till Bergsjö IF: s konstgräs-projekt på
Trimavallen. (Fredrik Pahlberg och Tord Wannbergs tjänsteutlåtande
2017-06-09)
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ÄRENDE 15
Avstämning Nya Översiktsplanen.
Föredragande i ärendet är tf stadsarkitekt Ola Tollin.
ÄRENDE 16
Motion om ny budget och redovisningsprincip
Daniel Arenholm (M) m.fl. har lämnat en motion där de föreslår att
kommunen tillför fullkostnadsmodellen till kommunens ekonomiska
redovisning, att fullkostnadsmodellen ska presenteras parallellt med
blandmodellen i redovisningen, att i finansiella mål (budget) och
redovisning, ange soliditeten inklusive samt exklusive
ansvarsförbindelse samt att soliditeten i redovisning och budget visas i
jämförelse med riksgenomsnittet.
Kommunens ekonomiska redovisning genomförs utifrån de gällande
redovisningsprinciperna för kommunal verksamhet samt utifrån
riktlinjerna enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR).
Rutinerna kring redovisningen av de finansiella målen (budget) och
redovisningen kring soliditeten, inklusive samt exklusive
ansvarsförbindelsen, har nyligen ändrats i enlighet med motionens
förslag.
En ny redovisningslag håller på att utarbetas på riksnivå och kommer
troligen att träda i kraft under 2019. Förslaget är att avvakta den nya
lagen innan fler ändringar i redovisningen genomförs.
Beslutsunderlag
Anta följande svar på motionen:
Rutinerna kring redovisningen av de finansiella målen (budget) och
redovisningen kring soliditeten, inklusive samt exklusive
ansvarsförbindelsen, har nyligen ändrats i enlighet med motionens
förslag.
Avvakta tills den nya redovisningslagen träder ikraft innan fler
ändringar i redovisningen genomförs.
Motionen kan därmed anses besvarad (Fredrik Pahlberg och Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2017-05-11)
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ÄRENDE 17
Motion om investering i klimatomställning.
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige
uppdrar till kommunstyrelsen att ändra kommunens investeringspolicy
så att ägande i samtliga fonder som ägnar sig åt fossila bränslen
avinvesteras, till förmån för investeringar som bidrar till omställningen
till ett hållbart samhälle, att via Sveriges Kommuner och Landsting
verka för att pensionsförsäkringen KPA ska avinvestera sina
placeringar i fossila bolag samt att regelbundet och på ett transparent
sätt redovisa hur arbetet fortgår för att nå totalt fossilbränslefria
investeringar.
Beslutsunderlag
Antar följande svar på motionen:
Ett förslag till en finanspolicy för kommunens verksamheter håller på att
utarbetas. Policyn ska hantera kommunens förvaltning av tillgångar och
skulder. I detta arbete kommer motionens intentioner att beaktas men
även andra etiska kriterier.
När den nya finanspolicyn är antagen kan kommunen på ett bättre sätt
redovisa hur arbetet fortgår för att nå fossilbränslefria investeringar.
Verksamheten arbetar idag utifrån kriterierna för ett hållbart samhälle
och ekologisk hållbarhet och planerar aktiviteter för att uppnå
förbättringar inom bl.a. förnybar energi.
Motionen kan därmed anses besvarad. (Fredrik Pahlberg och Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2017-05-10)
ÄRENDE 18
Förstudie Utveckling i Hassela.
Under förutsättning att Leader Utveckla Hälsingebygden beviljar
finansiering kommer förstudien Utveckla Destination Hassela att
genomföras under perioden 12 juni – 30 september 2017 med
näringslivskontoret i Nordanstigs kommun som projektägare och
Hassela Ski Resort som medfinansiärer. Förstudiens syfte är att ta
reda på vilken potential Hassela har som året runt-destination och vilka
investeringar som behövs för att ta vara på den. Förstudiens hypotes är
att en sittlift kan skapa förutsättningar för expansion av både Hassela
Ski Resort och Hassela med närliggande byar, och att befintliga
företag, investerare och presumtiva entreprenörer kliver fram för att
delta i utvecklingen med 10 nya arbetstillfällen som resultat. En extern
resurs upphandlas för att genomföra förstudien. Parallellt kommer
också en lokalekonomisk analys, s.k. LOA att genomföras för
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FORTSÄTTNING ÄRENDE 18
Hasselaområdet för att bl.a. bedöma köpkraften i området. LOA görs
av Coompanion i ett regionalt projekt och är till stor nytta för förstudien.
Preliminärt beslut tas av LAG den 12 juni. Det är angeläget att
förstudien kommer igång så snart som möjligt.
Beslutsunderlag
Näringslivsenheten föreslår att Nordanstigs kommun genom
Näringslivsenheten är projektägare till förstudien Utveckla Destination
Hassela och bidrar med en finansiering på 20 000kr. (Tord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2017-06-05)
ÄRENDE 19
Finansiering av nytt tak, Gällsta IK.
Kommunstyrelsen beviljade 2017-05-16 Gällsta IK 150 000 kr som
delfinansiering för ett nytt tak på den befintliga ishockeyhallen.
Sommaren 2016 lämnade Gällsta IK in en ansökan till
Landsbygdsprogrammet om bidrag till nämnda investering. Nu finns ett
förhandsbesked om att de kommer att få medel från
landsbygdsprogrammet under förutsättning att medfinansiering med
150 000 kr dvs. 25% finns. Den summan har kommunstyrelsen redan
beslutat vid fördelningen av visionsbidraget. Beslutet om medel från
Landsbygdsprogrammet tas av Länsstyrelsen under hösten 2017. För
att rädda kommande säsong behöver föreningen snarast beställa och
byta taket.
Med ett banklån på 450 000 kr kan de genomföra bytet, men för att få
ett sådant behövs en borgen från kommunen.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige föreslås besluta att
Såsom för egen skuld ingå borgen för Gällsta IKs låneförpliktelser upp
till ett totalt högsta lånebelopp om 450 000 kr, jämte därpå löpande
ränta och kostnader.
Borgensåtagandet gäller till och med 2027-12-31
Gällsta IK ska hålla investeringar med borgensåtagande försäkrade
under hela borgenstiden
Uppdra till firmatecknare att underteckna borgensförbindelsen. (Fredrik
Pahlberg och Tord Wannbergs tjänsteutlåtande 2017-06-05)
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ÄRENDE 20
Finansiering Nordanstigsgalan.
På förslag av kommunledningen vill Nordanstigs Kommun
uppmärksamma innovativa företagare, engagerade ledare,
framgångsrika idrottare och inte minst medarbetare som varje dag gör
ett fantastiskt arbete.
För att lyfta vår lokala företagsamhet och det ideella engagemang som
finns i Nordanstig, föreslås att vi tillsammans med Nordanstigs
företagarförening arrangerar en gala på Gnarpsviljan den 7 oktober.
Vi vill lyfta fram allt som görs runt om i kommunen. Vår förhoppning är
att höja vi-känslan och hitta ambassadörer för kommunen.
Under galan kommer ett antal av ”kommunens stjärnor” att koras enligt
kategorier nedan;
Årets företagare, Årets ledare, Årets förening, Årets idrottare,
Årets kulturprofil, Årets Nordanstigare, Årets medarbetare och
Årets arkitekt.
Ansvariga för projektet är Alf Bohlin och Barbro Björklund.
Som en del i finansieringen föreslår Samhällsutveckling och
kommunikation att 200 tkr anslås till genomförandet. Övriga finansiärer
är Nordanstigs företagarförening samt sponsring av bland annat
Nordanstigs Bostäder, Handelsbanken med flera. En viss självkostnad
genom biljettköp blir nödvändig för att finansiera Nordanstigs Galan.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar anslå 200 tkr till genomförandet av
Nordanstigs Galan genom kommunstyrelsens förfogandemedel. (Tord
Wannberg och Barbro Björklunds tjänsteutlåtande 2017-06-07)

ÄRENDE 21
Fiberutbyggnaden i kommunen.
Information om den pågående fiberutbyggnaden i kommunen.
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ÄRENDE 22
Omprövning av ärende Filmprojekt Filmstigen- Rädslor, hopp och
drömmar.
Nordanstigs kommun medfinansierar filmprojektet och är projektägare
genom näringslivsenheten under förutsättning att övrig finansiering kan
ordnas.
Vid KS den 11 april, §92 beslutades att anslå 65 000kr ur
kommunstyrelsens förfogandemedel till ett filmprojekt under
förutsättning att finansiering kunde ordnas från övriga finansiärer.
Projektet hade då en budget på 320 00kr med övrig finansiering från
Region Gävleborg med 2x50 000kr och 155 000kr från Svenska
Filminstitutet.
Svenska Filminstitutet har avslagit ansökan.
Region Gävleborg har redan beviljat sin ena del på 50 000kr och
kommer enligt ett förhandsbesked från Henrik Harrysson att bevilja den
andra som också är på 50 000kr, trots att budgeten måste minskas. De
anser att projektet är både bra och viktigt!
Projektet har nu omarbetats till en budget på 165 000kr och har de
viktigaste aktiviteterna för integration mellan Nordanstigs ungdomar
och nyanlända kvar. Projektet kommer att genomföras som planerat
med start efter midsommar.
Beslutsunderlag.
Näringslivsenheten föreslår att Nordanstigs kommun som projektägare
av filmprojektet Filmstigen – Rädslor, hopp och drömmar står kvar vid
sitt beslut att anslå 65 000kr i projektmedel ur kommunstyrelsens
förfogandemedel.(Tord Wannbergs tjänsteutlåtande 2017-06-09)
ÄRENDE 23
Redovisning av enkät för förtroendevalda.
Föredragande i ärendet utskottssekreterare Teres Burström.
Under perioden 1 maj - 28 maj skickades en enkät ut med ett antal
frågor till kommunens förtroendevalda i kommunstyrelse samt utskott.
Enkäten omfattar totalt 38 förtroendevalda, varav 50 stycken svarat.
Enkätens syfte är att tydliggöra hur ni som förtroendevalda ser på ert
uppdrag, vilka förutsättningar ni upplever att ni har i ert
förtroendeuppdrag samt att beslutsunderlaget ska ge er goda
förutsättningar att fatta beslut. Det underlag som enkäten resulterar i
ska användas för att förbättra kommunstyrelsens och utskottens
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FORTSÄTTNING ÄRENDE 23
beslutsunderlag och sammanträden. Synpunkter och
förbättringsförslag som kommer in via enkäten kommer att användas
som underlag till den kommande politikerutbildningen.
ÄRENDE 24
Arrende festplatsen Sörfjärden.
Föredragande i ärenden är GIS-ingenjör Delshad Saleh
Festplatsens samfälldhetsförening genom ordförande Paul Nilsson har
anmält intresse för att arrendera en del av kommunägda fastigheten
Gnarps-Berge 12:1.
Marken avses användas till odlingsändamål för tomterna 14-20 som är
anslutna till Festplatsens samfällighetsförening, se bifogad skiss.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att arrendera ut
en del på ca 3 000 m2 av fastigheten Gnarps-Berge 12:1 till
Festplatsens samfälldhetsförening på 20 år, godkänner avtalstexten i
bifogat förslag till arrendeavtal samt fastställer arrendeavgiften till 1000
kr per år. (Fredrik Pahlberg och Mats Widoffs tjänsteutlåtande
2017-05-30)

ÄRENDE 25
Remissförslag till ändrade fiskeregler vid kusten.
Länsstyrelsen har lämnat möjlighet att inkomma med synpunkter på
förslag om nya regler för fisket inom kustområdet som sträcker sig från
Tierps kommun till Nordanstigs kommun. Nordanstigs kommun har fått
anstånd med svarstiden till efter ledningsutskottets sammanträde.
Länsstyrelsen föreslår en skärpning av gällande fiskeregler som styr
vilket fiske som får bedrivas vid Nordanstigs kust. Enligt förslaget
förbjuds fiske med nät på mindre djup än 3 meter, enligt gällande
sjökort, från 1 september–30 maj och under 1 juni–31 augusti får
sammanlagt maximalt 180 meter nät användas vid varje fisketillfälle.
Minimimåttet på havsöring höjs till 50 cm (från nuvarande 40 cm) och
ett minimimått på 45 cm för gös införs.
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FORTSÄTTNING ÄRENDE 25
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att Ledningsutskottet stödjer förslaget om
skärpta fiskeregler vid Nordanstigs kust och därmed inte har något att
erinra. (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2017-06-12)
ÄRENDE 26
Remissförslag till bildandet av Svarvtjärnsbergens naturreservat.
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till bildande av
Svarvtjärnsbergens naturreservat, med syfte att bevara områdets
biologiska mångfald och att vårda och bevara dess värdefulla
naturmiljö. Enligt förslaget ska skogen lämnas att utvecklas fritt genom
naturlig dynamik och naturliga processer. I början av maj mottog
kommunen en remiss från Länsstyrelsen innehållande förslag till
bildande av Svarvtjärnsbergens naturreservat. Det föreslagna
reservatsområdet ligger cirka 8 km väster om Bergsjö och omfattar en
total areal av 34,8 hektar, varav 30,5 hektar är produktiv skogsmark.
Marken, som tidigare ägdes av Holmens Bruk AB, köptes i december
2016 in av Naturvårdsverket. I området finns talldominerad skog med
överståndare uppåt 200 år, med beståndsålder på ca 100 år, och gran i
åldrar kring 150 år. Enligt förslaget kommer syftet med reservatet vara
att bevara den biologiska mångfalden samt att vårda och bevara
områdets värdefulla naturmiljöer. En stor del av den skog som finns
inom reservatet utgörs av naturskog och det är i den som områdets
främsta naturvärden återfinns. Det är också områdets
naturskogsartade karaktär, med lång skoglig kontinuitet som motiverar
bildandet av ett naturreservat.
Området är enligt Länsstyrelsen av litet intresse för friluftslivet. Den
skoterled som berör området ska enligt förslaget även fortsättningsvis
få nyttjas och den delvis spångade stig som finns inom området ska få
underhållas. Förvaltningen föreslår ändringar i form av att orden “för
eget behov” tas bort i meningen på sidan 6 (10) som inleds med
“Föreskrift 4 ovan. . .“, eftersom inskränkningen inte ska gå längre än
vad som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses (7 kap. 25 §
milj öbalken). Vidare föreslår förvaltningen att första meningen i andra
stycket på sidan 9 (10) om översiktsplanen ersätts med: “Området för
naturreservatet kommer att tas upp i Nordanstigs kommuns
kommuntäckande översiktsplan som väntas antas under 2018.” Då
remissen, efter att ha blivit registrerad som inkommen till kommunen,
kom att bli liggande utan åtgärd i ca 5 veckor ansökte kommunen om
extra tid för att kunna behandla remissen. Ansökan beviljade den 12
juni varför ärendet kan tas upp för beslut vid Ledningsutskottets
sammanträde den 20 juni.
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Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att Ledningsutskottet beslutar att uppdra till
Infrastruktur och miljöutveckling att lämna följande yttrande senast den
20 juni: Nordanstigs kommun har, med några få undantag, inget att
erinra mot Länsstyrelsens förslag till beslut samt skötselplan för
Svarvtjämsbergens naturreservat.

ÄRENDE 27
Yttrande beträffande omprövning av beviljat projektbidrag 2014
för Bergsjö Hassela Rödakorskrets.
Enligt beslut i kommunstyrelsen (2014-05-15 § 140)
beviljades Bergsjö Hassela Rödakorskrets ett bidrag på
20 000 kr för att arrangera en integrationsdag på
Bergjsöparken. Pengarna är utbetalda under 2015, men av
olika anledningar har evenemanget skjutits på framtiden.
Röda Korset arrangerade sedan tillsammans med bl.a.
Integrationsföreningen i Nordanstig, Rädda Barnen, och
Somaliska Föreningen en integrationsdag hösten 2016 med
hjälp av integrationsmedel.
Med anledning av detta vill Röda Korset istället använda
pengarna till att täcka omkostnader för en lagerlokal. I
dagsläget finns det inte möjlighet att ta emot exempelvis
möbler för framtida behöv, eftersom det saknas utrymmen
att förvara dem i.
För närvarande har de tillgång till ett förråd i Bergsjö och
har därmed löst problemet tillfälligt.
Bergsjö Hassela Rödakorskrets vill nu revidera sin
ursprungsansökan om att arrangera en integrationsdag till
att få använda de beviljade bidraget på 20 000 kr till att
täcka omkostnader för lokalhyra.
Beslutsunderlag
Att avslå Bergsjö Hassela Rödakorskrets begäran om omprövning och
begära att de återbetalar 20 000 kr som utbetalades 2015-04-22 (Tord
Wannberg och Monica Enros tjänsteutlåtande 2017-06-09)

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

FÖREDRAGNINGSLISTA
2017-06-20

17 (17)

ÄRENDE 28
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.

