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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Per-Ola Wadin (FP).

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

ÄRENDE 3
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport per september 2013
för ledningsutskottets verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 4
Budget 2014.
Utifrån ledningsutskottets sammanträde 17 oktober 2013 ska
ledningsutskottet lämna förslag till budget 2014 och verksamhetsplaner
2015-2017:


Driftsbudgeten för hela kommunen; gemensamma kostnader,
skatteintäkter m.m.



Investeringsbudget för hela kommunen; totalram och fördelning på
projekt.



Mål för verksamheterna.



Finansiella mål.

ÄRENDE 5
Finansiering av Sundsvallsregionen.
En förfrågan om gemensam finansiering av arbetet i
Sundsvallsregionen har inkommit.
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FORTS. ÄRENDE 5
Beslutsunderlag
Kommunchef Tommy Staaf föreslår att kommunstyrelsen avsätter
38 000 kronor i 2014 års budget för samarbete inom
Sundsvallsregionen (Tommy Staafs tjänsteutlåtande 2013-10-14).

ÄRENDE 6
Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport per
2013-06-30.
Revisionen har genomfört en granskning av delårsrapporten per
2013 06-30.
Revisionen vill att kommunstyrelen lämnar synpunkter över de
rekommendationer och synpunkter som lyfts fram i rapporten.
Synpunkterna ska lämnas senast 30 november 2013.

ÄRENDE 7
Verksamhetschefen informerar.
Verksamhetschef Mona Franzen-Lundin informerar om aktuella
ärenden.

ÄRENDE 8
Rapport: VA-verksamhetsområde Sörfjärden.
Rapport från uppdraget att vilda ett verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Sörfjärden.

ÄRENDE 9
VA-taxa 2014.
Nordanstig Vatten AB har lämnat med fyra olika förslag till VA-taxa för
2014.
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FORTS. ÄRENDE 9
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB förordar alternativ 1 som föreslår en
höjning av taxan 2,1-3,3 %. Höjningen innebär en utökning av
förlusttäckningsbidraget till 2,5 mrk för 2014 med en ökad
nettoomsättning på totalt sett 3 &´% samt en investeringsnivå på
10 mkr.
Alternativ 1 innebär en höjning av grundavgiften med 6 %, höjning av
rörliga avgiften med 0,80 kronor/m3 samt en höjning av
anläggningsavgiften med 11,1 % till 150 000 kronor.

ÄRENDE 10
Förslag till ändrad bolagsordning för MittSverige Vatten AB.
MittSverige Vatten AB har lämnat ett förslag till ändring i
bolagsordningen.
Enligt lagändring ska bolagsordningen kompletteras med det fastställda
kommunala ändamålet med bolagets verksamhet liksom de
kommunala befogenheter som utgör ram för verksamheten.
Lagändringen innebär även en förstärkt uppsiktsplikt för
kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige godkänner MittSverige
Vatten AB:s begäran om ändring av bolagsordningen (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2013-09-18).

ÄRENDE 11

Kl. 11:00

Information om Biogas Mellannorrland.
Bertil Karlsson, projektledare för Biogas Mellannorrland besöker
ledningsutskottet för att informera om verksamheten.

ÄRENDE 12
Årsredovisning 2012 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Stiftelsen Ersk-Matsgården har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2012.
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FORTS. ÄRENDE 12
Stiftelsen visar ett negativt resultat med 12 985 kronor.

ÄRENDE 13
Förslag till ändrade riktlinjer för kultur- och
föreningsledarstipendiater.
I samband med den nya organisationen är kultur- och
föreningsledarstipendiet flyttat från gamla utbildnings- och
kulturnämnden till kommunstyrelsen.
Därmed behöver riktlinjerna för kultur- och föreningsledarstipendiater
revideras.
Förslaget innebär att utbildnings- och kulturnämnden i §§ 3 och 4 byts
ut till kommunstyrelsen samt att utbildnings- och kulturnämnden i § 5
byts ut till fullmäktige.

ÄRENDE 14
Anhållan om köp av del av fastigheten Gnarps-Berge 12:1 i Gnarp.
Gert Karlsson, Jönköping, anhåller om att få köpa del av fastigheten
Gnarps-Berge 12:1 i Gnarp. Arealen är 1 200 m2. Läget för fastigheten
bedöms som attraktivt. Ett marknadsmässigt pris för motsvarande
tomter uppskattas till ca 190 kronor/ m2.
Köparen står för avstyckningskostnad och andra tillkommande
kostnader.
Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser.
Strandskydd råder 300 meter från stranden. Strandskyddsdispens för
nybyggnad bedöms kunna beviljas då tomten ligger i anslutning till
omgivande bostadsbebyggelse.
Beslutunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att fullmäktige beslutar sälja
ca 1200m² av Gnarps-Berge 12:1 till Gert Karlsson, Jönköping enligt
skiss, att köpekontraktet upprättas efter lantmäteriverkets
godkännande av förrättningen samt att priset fastställs till 190 kr/m²
(Delshad Salehs tjänsteutlåtande 2013-09-16).
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ÄRENDE 15
Anhållan om köp av del av fastigheten Harmångers Prästgård 1:10
i Harmånger.
Jonas Eriksson, Harmånger äger fastigheten Harmångers
Prästgård 1:17 i Harmånger.
Jonas Eriksson anhåller om att få utöka sin tomt genom att köpa del av
Harmångers Prästgård 1:10 som han sedan 2010 arrenderar.
För området gäller detaljplan från 1973-01-30.
Markarrealen är ca 495 m2 och priset 50 kronor/ m2, totalt cirkapris
25 000 kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av
Harmångers Prästgård 1:10 till Jonas Eriksson, att köpekontraktet
upprättas efter lantmäteriverkets godkännande av förrättningen samt
att priset fastställs till 50 kronor/ m2 (Delshad Salehs tjänsteutlåtande
2013-09-02).

ÄRENDE 16
Direktivdiskussion om baracken på ön Gran.
Nordanstigs kommun har hyrt ut baracken på ön Gran till Nordanstigs
Turism. Hyresavtalet går ut 2013-12-31.
Förvaltningen vill genomföra en direktivdiskussion för baracken.

ÄRENDE 17
Differentierade anslutningsavgifter för bredband.
Anslutningsavgiften för fiberanslutning av bredband i Nordanstigs
kommun är för närvarande 12 000 kr inklusive moms. Det har hittills
varit ett relativt svagt intresse för att ansluta sig till fiber.
Förvaltningen föreslår att anslutningsavgiften i projektperioder
reduceras till 9 995 kronor.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att fullmäktige beslutar att med
anslutningsavgiften för bredbandsanslutning under pågående
genomförandeprojekt, ska vara 9 995 kr, att anslutningsavgiften för
bredbandsanslutning efter genomförandeprojektets avslutning även
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FORTS. ÄRENDE 17
fortsättningsvis ska vara 12 000 kr, att Ledningsutskottet delegeras
befogenheten att vid särskilda behov bevilja tillfälliga kampanjer (Mats
Widoffs tjänsteutlåtande 2013-10-10).

ÄRENDE 18
Återbruksverksamhet på Homons återvinningscentral.
I syfte att förbättra miljön ska EU:s medlemsländer ta hand om sitt
avfall så bra som möjligt utifrån miljö och klimat, dvs att försöka komma
så högt upp som möjligt i EU:s Avfallstrappa genom att minska avfallet
och återanvända produkter.
På Homons återvinningscentral (ÅVC) slängs idag många saker som
skulle kunna återanvändas. Vid återbruksverksamhet på ÅVC lämnar
besökaren ifrån sig saker som sedan omhändertas och säljs av t.ex. en
välgörenhetsorganisation.
Renhållningschef Katarina Lindström föredrar ärendet och föreslår att
en förfrågan går ut till möjliga samarbetspartners. Förfrågan tas fram av
renhållningsverksamheten och godkänns förslagsvis av
ledningsutskottet innan den skickas ut. Vidare föreslås att vissa Börkrav ska uppfyllas. Dessa krav utarbetas av renhållningsverksamheten
och godkänns förslagsvis av ledningsutskottet.
Beslutsunderlag
1. Katarina Lindströms tjänsteutlåtande 2013-09-13.
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att inför
kommunstyrelsens sammanträde 10 oktober 2013 bereda ärendet
utifrån att återbruksverksamheten bedrivs i kommunal regi samt att
överskottet ska tillfalla föreningslivet (ledningsutskottets protokoll
§ 35/2013).
3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
förvaltningen att gå ut med en förfrågan till möjliga
samarbetspartners. Förfrågan tas fram av
renhållningsverksamheten och godkänns av ledningsutskottet
innan den skickas ut. Vissa Bör-krav ska uppfyllas. Dessa krav
utarbetas av renhållningsverksamheten och godkänns av
ledningsutskottet (ledningsutskottets protokoll § 35/2013).
4. Förvaltningen föreslår att upprättat förslag antas (Karin Bohlins
tjänsteutlåtande 2013-10-15).
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ÄRENDE 19
VA-plan för LIS-området i Morängsviken.
LIS-området i Morängsviken ligger på tur för detaljplanering. I samband
med detta så måste en del frågor besvaras angående VA. Kan
kommunen ta kostnaden för VA eller ska området säljas till en
entreprenör som får ta kostanden.
Plan och byggenheten har lämnat förslag på olika lösningar.

ÄRENDE 20
Information om gångbro över Gnarpsån i Sörfjärden.
Leif Berglin i Gnarp har skickat in ett förslag på gångbro över
Gnarpsån. Bron ska gå från piren vid norra delen av Sörfjärdens strand
och över till Klasudden. Bron är en del av det förslag som presenteras i
detaljplanen för Klasudden.
Plan och byggenheten föredrar ärendet.

ÄRENDE 21
Remiss: LIS-områden i Hudiksvall.
Nordanstigs kommun har fått tillfälle att yttra sig över Hudiksvalls
kommuns förslag av utpekande LIS-områden. Förslaget omfattar
33 områden vilka koncentrerats huvudsakligen till kustbandet och
Dellenområdet samt en viss förtätning i tät- och småorter. Det är de
områden som Hudiksvalls kommun ser som viktiga områden för
utveckling av turism och friluftsliv.
Plan och byggenheten har lämnat ett förslag till yttrande över förslaget.

ÄRENDE 22
Remiss: Översyn av riksintressen för friluftsliv.
Nordanstigs kommun har fått tillfälle att yttra sig över en remiss från
Länsstyrelsen i Gävleborg gällande översyn av riksintresse friluftsliv.
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FORTS. ÄRENDE 22
Riktlinjer har tagits fram av Naturvårdsverket i samråd med Havs- och
vattenmyndigheten. Dessa innehåller kriterier som ska ge stöd vid urval
av områden av riksintresse för friluftsliv. Utifrån dessa kriterier och i
samråd med Naturskyddsföreningen i Nordanstig så har plan och
byggenheten tagit fram förslag på följande områden.
Plan och byggenheten har lämnat ett förslag till yttrande över förslaget.

ÄRENDE 23
Remiss: RUFS 2010 – Regional utvecklingsplan för
Stockholmsregionen.
Stockholms läns landsting har lämnat ett förslag till RUFS 2010 –
Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen – Underlag för att
bedöma aktualitet och användbarhet.
Nordanstigs kommun har möjlighet att yttra sig över remissen senast
20 december 2013.
Förslag till beslut
Avstå från att lämna yttrande.

ÄRENDE 24
Remiss: Miljöbedömning av länstrasportplan för Gävleborgs län.
Region Gävleborg har lämnat ett samrådsförslag på Miljöbedömning av
länstransportplan för infrastruktur i Gävleborgs län 2014-2025 för
yttrande.
Nordanstigs kommun har möjlighet att yttra sig över remissen senast
29 oktober 2013.
Förslag till beslut
Avstå från att lämna yttrande.
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ÄRENDE 25
Översyn av kommunens föreningsbidrag.
Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit åt förvaltningen att se
över kommunens samtliga föreningsbidrag.
Bland annat utifrån dialogmöten med föreningslivet har grunden till ett
förslag utarbetats.
Förslag till grundläggande principer för kommunens föreningsbidrag:


Fördelningen av bidrag ska syfta till att leverera så mycket som
möjligt tillbaka till medborgarna.



Varje förening är en fullvärdig motpart till kommunen, med integritet
att styra sin egen verksamhet, men även med
fullt ansvar för densamma.

Handläggare Patrik Thorson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Kvalitet- och utvecklinsenheten föreslår att ledningsutskottet
uppdrar till förvaltningen att utarbeta förslag till bidragsnormer
enligt förvaltningens förslag till ändringar (Patrik Thorsons
tjänsteutlåtande 2013-08-21).
2. Ledningsutskottet beslutar lämna förslaget till de politiska partierna
för yttrande (ledningsutskottets protokoll § 17/2013).
3. Handläggare Patrik Thorsons sammanställning av inkomna
remissvar 2013-10-15.

ÄRENDE 26
Information om Medborgarservice.
Projektledare Patrik Thorson informerar om arbetet med att införa
Medborgarservice.

ÄRENDE 27
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.

