NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Till ledamöter
Ersättare och övriga får kallelsen för
kännedom.

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Tisdag 28 juni 2016 kl. 08:15.
1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Ekonomirapport.

4.

Bidrag till fortsatt verksamhet av Nordanstigs
Föreningsråd.

5.

Spontankassan: Ansökan om bidrag till Jussifesten
2016.

6.

Spontankassan: Ansökan om bidrag till Bevara
linskäkt till eftervärlden.

7.

Spontankassan: Ansökan om bidrag till Inköp av
möbler till Bergsjöparken.

8.

Spontankassan: Ansökan om bidrag till soldäck
och brygga Bolle Båtklubb.

9.

Strategier för att uppnå kommunstyrelsens mål
2016.

10.

Remiss: Regionalt trafikförsörjningsprogram för
Gävleborg 2030.

11.

Ansökan till Klimatklivet för laddstationer.

12.

Information om VA-verksamhetsområde
Sörfjärden.

13.

Information om E4-Kongberget-Gnarp.

14.

Information om ny Översiktsplan.

15.

Detaljplan för Mellanfjärden 10:1, Campingen i
Mellanfjärden.

16.

Personalärenden.

17.

Information och övriga ärenden.

18.

Uppföljning av ledning och styrning.

Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Stig Eng
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Jan-Ola Hall (SD).

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 för
ledningsutskottets verksamheter.

ÄRENDE 4
Bidrag till fortsatt verksamhet av Nordanstigs Föreningsråd.
Nordanstigs Föreningsråd bildades i samband med visionsarbetet
2010. Föreningens syfte är att stötta och stimulera kommunens
föreningar att utveckla samarbetet och utbytet dem emellan och på så
sätt effektivisera arbetet. Nordanstigs kommun och Nordanstigs
Föreningsråd har idag en gemensam avsiktsförklaring.
Nordanstigs Föreningsråd och inkommit med en projektansökan i syfte
att stödja och säkerställa att Föreningsrådet operativt kommer till
nystart med sina aktiviteter och administration. Genomförande
underlättar för den fortsatta verksamheten och leder till gynnsam
utveckling av Föreningsrådets verksamhet och samarbetet med
kommunen.
Föreningen söker bidrag till projektet för att finansiera en halvtidstjänst
som verksamhetsledare under fyra månader.
Kostnaden beräknas till 94 000 kronor och hälften av detta,
47 000 kronor, finansieras ur integrationspotten som kommunchefen
har delegation att besluta över.
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FORTS. ÄRENDE 4
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beviljar
Nordanstigs Föreningsråd resterande 47 000 kronor för en
halvtidstjänst perioden 1 september – 31 december 2016 samt att
finansieringen sker via kommunstyrelsens förfogandemedel (Thord
Wannbergs och Monica Enros tjänsteutlåtande 2016-06-15).

ÄRENDE 5
Spontankassan: Ansökan om bidrag till Jussifesten 2216.
För elfte året anordnas 3-4 september 2016 Jussifesten i Strömsbruk –
platsen där Jussi Björlings far, David Björling, föddes. Under helgen
bjuds det på föreläsningar och konserter med flera erkänt duktiga
operasångare. Intäkter till evenemanget beräknas komma från biljettförsäljning samt övriga sponsorer.
Jussi Björlingssällskapet ansöker om att bidrag med 10 000 kronor för
att täcka omkostnader i form av bl.a. artistarvode.
Kommunledningskontorets handläggning har säkerställt att ansökan
uppfyller de krav som ställs, och att medel till detta finns kvar i årets
spontankassa.

ÄRENDE 6
Spontankassan: Ansökan om bidrag till Bevara linskäkt till
eftervärlden.
I samband med en inventering av vattendrivna linberedningsverk
besökte representanter från Hälsinglands Museum linskäkten i
Vattlång. Då konstaterades att väder och vind med åren gjort att den
gamla linskäkten farit illa. För att bevara anläggningen med dess
mekanik till eftervärlden och ha möjlighet att visa linhantering från förr,
krävs att något görs. Föreningen har sökt medel från Länsstyrelsens för
att göra en större renovering, men fått avslag. För att förhindra
ytterligare förfall vill de nu ta itu med det mest akuta genom att bl.a.
täcka över tak, sätta in hela fönster och laga vattenhjulet.
Wattlångs Byamän ansöker om att erhålla 14 000 kronor för att täcka
omkostnader för inköp av virke, presenningar och fönster.
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FORTS. ÄRENDE 6
Kommunledningskontorets handläggning har säkerställt att ansökan
uppfyller de krav som ställs, och att medel till detta finns kvar i årets
spontankassa.

ÄRENDE 7
Spontankassan: Ansökan om bidrag till Inköp av möbler till
Bergsjöparken.
Bergsjö Parkförening driver Bergsjöparken och ser att uthyrningen
ständigt ökar. Nu finns behovet av att köpa in mer stolar och bord.
Enligt verksamheten finns det inga medel som täcker detta i
Schönströmsfonden, vilket betyder att föreningen hänvisats att söka
bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa istället.
Bergsjö Parkförening ansöker om 45 000 kronor i bidrag för att köpa in
120 stolar och 20 bord till Bergsjöparkens verksamhet.
Kommunledningskontorets handläggning har säkerställt att ansökan
uppfyller de krav som ställs, och att medel till detta finns kvar i årets
spontankassa.

ÄRENDE 8
Spontankassan: Ansökan om bidrag till soldäck och brygga Bolle
Båtklubb.
Bolle Båtklubb bildades 2014 och har sedan dess gjort omfattande
arbeten för trivseln i hamnen och även utökat antalet gästplatser.
Nordanstigs kommun har hittills bidragit till detta med 160 000 kronor.
För att slutföra arbetet ansöker de nu om ytterligare medel för att bygga
ett soldäck på 100 m2 samt ytterligare en gästbrygga. Delar av detta
arbete är redan påbörjat.
Bolle Båtklubb ansöker om 111 752 kronor i bidrag för att kunna
slutföra byggandet av ett soldäck med badplatser som allmänheten kan
använda samt en ny gästbrygga.
Kommunledningskontorets handläggning har säkerställt att ansökan
uppfyller de krav som ställs, och att medel till detta finns kvar i årets
spontankassa.
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ÄRENDE 9
Strategier för att uppnå kommunstyrelsens mål 2016.
Kommunstyrelsen har fastställt mål för verksamheten under 2016 samt
lämnat uppdrag till utskotten att lämna förslag till aktiviteter och
strategier för att målen för 2016 ska kunna uppfyllas.

ÄRENDE 10
Remiss: Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gävleborg 2030.
Region Gävleborg arbetar med ett program för trafikförsörjning och
infrastruktur. Programmets syfte är att beskriva kollektivtrafikens
inriktning och betydelse för den regionala utvecklingen i länet. Vilka
strategiska val, prioriteringar, målsättningar och ambitioner som ska
vara vägledande i det fortsatta arbetet med att utveckla kollektivtrafiken
i Gävleborg.
Yttrande över kan lämnas senast 30 juni 2016.

ÄRENDE 11
Ansökan till Klimatklivet för laddstationer.
Riksdagen har beslutat att fördela medel för lokala investeringar som
ger mest klimatnytta inom ramen för det så kallade ”Klimatklivet”. 2015
uppgick stödet till 125 mnkr. Ytterligare 600 mnkr per år kommer att
delas ut för klimatinvesteringar för åren 2016, 2017 och 2018. Stödet
söks från Naturvårdsverket.
Beslutsunderlag
I augusti 2016 föreslås Nordanstigs kommun ansöka om bidrag ur
”Klimatklivet” för sex laddstationer för elbilar i kommunen.
Samhällsbyggnad föreslår att Ledningsutskottet godkänner att ansökan
skickas in (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2016-06-17).

ÄRENDE 12
Information om VA-verksamhetsområde Sörfjärden.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om aktuella aktiviteter
i det pågående uppdraget att genomföra VA-anslutningar i Sörfjärden.
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ÄRENDE 13
Information om E4-Kongberge-Gnarp.
Stadsarkitekt Christina Englund informerar i det pågående ärendet.

ÄRENDE 14
Information om ny Översiktsplan.
Stadsarkitekt Christina Englund informerar i det pågående ärendet.

ÄRENDE 15
Detaljplan för Mellanfjärden 10:1, Campingen i Mellanfjärden.
I samband med att Mellanfjärdens fiskehamnsförening år 2013 sökte
planbesked ställde sig kommunstyrelsens utvecklingsutskott positiv till
en planändring som leder till att campingens verksamhet kan utökas
med nya uppställningsplatser och servicebyggnader.
Syftet med ändringen av detaljplan är att skapa planmässiga
förutsättningar för utökad camping, övernattningsbostäder och ny
servicebyggnad. Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att beskriva
konsekvenser av planen och föreslå åtgärder vid behov. Syftet med
miljökonsekvensbeskrivningen är att se till att detaljplanen har en så
liten påverkan på miljön som möjligt och att risker med byggande och
anläggning minimeras.
Planen har tidigare varit utställd för samråd.
Beslutsunderlag
Plan och bygg föreslår att ledningsutskottet beslutar att sälla ut
handlingarna på granskning (Stina Anderssons tjänsteutlåtande
2016-06-17).

ÄRENDE 16
Personalärenden.
Enligt kommunstyrelsens delegationsordning ska samråd ske med
ledningsutskottet innan fasta chefstjänster återbesätts.
Aktuellt är tillsättande av biträdande förskolechef/rektor.
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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.

ÄRENDE 18
Uppföljning av ledning och styrning.
Ledningsutskottet hade vid sitt sammanträde 15 juni en genomgång av
ledning och styrning i kommunen.
Vid dagens sammanträde genomförs en uppföljning i ärendet.

