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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Åke Bertils (S).

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

ÄRENDE 3
Verksamhetschefen informerar.
Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin informerar om aktuella
ärenden.

ÄRENDE 4
Förfrågan om att få köpa fastigheten Gnarps-Berge 12:1 i
Sörfjärden.
Richard Brännström och Paul Nilsson har lämnat in en förfrågan där de
anmäler sitt intresse för att köpa kommunens mark vid Varpsand i
Sörfjärden, fastigheten Gnarps-Berge 12:1. Deras plan är att dra in en
ny väg från Gruvvägen och planlägga marken för camping,
lek/aktivitetsland och ett 30-tal småhustomter.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdrag
till verksamheten att lämna förslag på hur en eventuell försäljning
kan genomföras (ledningsutskottets protokoll § 101/2014).
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till verksamheten att lämna
förslag på hur en eventuell försäljning kan genomföras
(kommunstyrelsens protokoll § 153/2014).
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ÄRENDE 5
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport för ledningsutskottets
verksamheter per maj 2014.

ÄRENDE 6
Revisionsrapport: Granskning av bokslut per 2013-12-31.
Revisorerna har granskat kommunens bokslut per 31 december 2013.
Revisionen vill ha kommunstyrelsens synpunkter och uppgift om vilka
åtgärder som kommer att vidtas utifrån de rekommendationer och
förslag som lyfts fram i rapporten.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna
svaret på revisionens rapport av översiktlig granskning av bokslut och
årsredovisning per 2013-12-31 (Marianne Unborgs tjänsteutlåtande
2014-06-12).

ÄRENDE 7
Rapport: VA-verksamhetsområde Sörfjärden.
Rapport från uppdraget att bilda ett verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Sörfjärden.

ÄRENDE 8
Detaljplan för Mellanfjärdens fiskeläge.
Mellanfjärden är ett av Nordanstigs mest besökta turistmål. För
området gäller två detaljplaner (byggnadsplaner) från 1970 och 1974
som medger användning för ”hamnändamål och gistvallar” samt
”vattenområde som får överbyggas”.
Flertalet sjöbodar har omvandlats till boende med tiden och några
används för permanentboende. Något som har varit möjligt då
Mellanfjärden omfattas av kommunalt verksamhetsområde för VA.
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FORTS. ÄRENDE 8
Det är hög efterfrågan på sjöbodarna och många vill anpassa dem till
dagens standard på boende. Vid bygglovprövning ställer detta till
problem då det i gällande detaljplan inte finns stöd att särskilt kräva att
förändringarna sker med bevarande av den kulturhistoriska miljön.
I varje bygglovsärende rörande Mellanfjärdens fiskehamnsbebyggelse
görs idag en enskild prövning där byggnadsnämnden prövar ärendet
utifrån plan- och bygglagens generella krav på byggnadsverks
utformning. Detta ger dock inte tillräckligt stöd för ett bevarande av
såväl enskilda byggnader som för kulturmiljön som helhet.
Byggnadsnämnden har därför påtalat behovet av en ny detaljplan eller
områdesbestämmelser under längre tid.
Målsättningen kan vara att antagande av detaljplanen kan ske under
2:a kvartalet 2014.
Plan och byggenheten har utarbetat ett förslag till detaljplan som har
ställts ut för samråd.
Stadsarkitekt Christina Englund informerar om det arbetet efter
samrådstiden och föreslår att planhandlingarna ställs ut för granskning.
Beslutsunderlag
Stadsarkitekt Christina Englund föreslår att ledningsutskottet beslutar
att planhandlingarna ställs ut för granskning (Christina Englunds
tjänsteutlåtande 2014-06-13).

ÄRENDE 9
Detaljplan för Morängsviken.
Plan och byggenheten har uppdraget att utarbeta ett förslag till
detaljplan för del av Morängsviken.
Syftet med planen är att skapa planmässiga förutsättningar att
omvandla området i Morängsviken till byggrätter för
fritidshusbebyggelse eller permanentboende.
Plan och byggenheten har utarbetat ett förslag till detaljplan som de
föreslår ställs ut för samråd.
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ÄRENDE 10
Förslag till VA-plan för Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsen beslutade 2011-12-09, § 236 att uppdra till
ledningskontoret att lämna förslag till program för arbetet med att
utarbeta en VA-plan för Nordanstigs kommun.
VA-planen för Nordanstigs kommun har utarbetats för att utgöra ett
strategidokument som ska komplettera översiktsplanen. I och med att
VA-planen blir antagen av kommunfullmäktige blir planen styrande för
inriktningen på det långsiktiga VA-arbetet i kommunen.
Arbetet med VA-planen har bedrivits av en arbetsgrupp med
representanter för Nordanstigs Samhällsbyggnadskontor, Norrhälsinge
Miljökontor och representanter för MittSverige Vatten. Arbetet har
drivits av MittSverige Vatten för Kommunens räkning. En styrgrupp har
kontinuerligt följt arbetet. Konsulter från WSP Samhällsbyggnad har
varit processledare för arbetet samt hållit samman dokumentationen.
VA-planen har varit ute på internremiss.
För att i ett tidigt skede få synpunkter på VA-planen har den skickats till
Länsstyrelsen Gävleborg, Miljökontoret och räddningstjänsten,
Kommunledningskontoret (Nordanstig), MittSverige Vatten AB och
Nordanstigs Bostäder.
Synpunkterna har inarbetats i den nu aktuella VA-planen.
Förslag till beslut
Att Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar att godkänna VAplanen för extern remiss.

ÄRENDE 11
Stationslägen vid Ostkustbanan.
I samrådsförslaget för den fördjupade översiktsplanen för OKB
analyserades tre olika regionaltågsstatsionlägen, Gnarp, Jättendal och
Harmånger.
Kommunen har i planförslaget inte tagit ställning till val av
stationslägen. Till utställningsförslaget som planeras att ställas ut under
hösten, finns behov av att ta tydligare ställning i frågan.
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ÄRENDE 12
Information om E4 Kongsberget-Gnarp.
Stadsarkitekt Christina Englund informerar i ärendet.

ÄRENDE 13
Remiss: Reviderat Trafikförsörjningsprogram 2013-2015.
X-trafik har inom ramen för Landstinget i Gävleborg skickat ut en
remiss på ett reviderat trafikförsörjningsprogram för åren 2013-2015
och önskar svar på remissen senast 30 juni.
Förslag till yttrande
Samhällsbyggnadsenheten lämnar följande förslag till yttrande över
remissen:
Avsnitt 1-4 samt 6-7
Dessa avsnitt innefattar Bakgrund, Kollektivtrafikens roll för regional
utveckling, Regionala styrdokument, Vision och värdegrund, Nationellt
övergripande mål samt Politiska mål i Landstingen för regional
kollektivtrafik. Dessa avsnitt är till stor del övergripande beskrivningar
som i grunden verkar vettiga men utan konkreta åtgärder för
genomförande kan de verka som floskler.
Avsnitt 5.2, Gävleborgs strategiska val.
Nedanstående prioriteringar innebär indirekt att en kommun som
Nordanstig nedprioriteras och andra landsbygdskommuner
nedprioriteras till föremål för kommuner med städer eller större tätorter.
Starka pendlingsstråk
Områden där kollektivtrafiken kan vara ett förstahandsval
Stråk som bidrar till en funktionell arbetsmarknad
I Nordanstigs kommun är med få undantag möjligheterna minimala att
såväl arbetspendla kollektivt som att resa kollektivt på fritiden. Detta
medför att alternativet aldrig blir konkurrenskraftigt.
Genom att öka turtätheten även utanför pendlingsstråken och
sammanbinda naturliga linjer skulle det kollektiva resandet bli ett
konkurrenskraftigt alternativ till bilen även i en landsbygdskommun som
Nordanstig. Det skulle minska miljöbelastningen och utöka
attraktionskraften och indirekt skapa inflyttning.
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FORTS. ÄRENDE 13
Avsnitt 8.1, Mål 1, Resandeutveckling.
I texten framgår att kollektivtrafikens marknadsandel i Gävleborgs län
skall fördubblas till år 2030 jämfört med 2006 i förhållande till annat
motoriserat resande. Nordanstigs kommun är kritisk till strategin att nå
målet genom att ”fortsätta att utveckla trafiken i starka pendlingsstråk
och områden där kollektivtrafiken kan vara ett förstahandsval”. Det
innebär som tidigare påpekats att landsbygdskommuner nedprioriteras
till föremål för kommuner med städer eller större tätorter.
Avsnitt 8.2-8.9, Mål 2-8
Inga synpunkter.
Avsnitt 9-13
Inga synpunkter.
Övriga synpunkter
I Nordanstigs kommun arbetspendlar i storleksordningen 1 700
personer till närliggande kommuner och dessutom arbetspendlar ca
550 personer till kommunen. Av totalt 3 150 förvärvsarbetande utgör
dessa pendlare en betydande andel. Av de som arbetar inom
kommunen åker de allra flesta bil till och från jobbet då kollektivtrafiken
sällan är ett realistiskt alternativ. I denna remiss om
trafikförsörjningsprogrammet synes inte dessa landsbygdsbehov
prioriteras.

ÄRENDE 14
Information om kollektivtrafiken.
Information om hur förvaltningens organisation för frågor kring
kollektivtrafiken.

ÄRENDE 15
Direktivdiskussion om plats för fullmäktiges sammanträden.
Fullmäktiges sammanträden har i många år genomförts i
fullmäktigesalen i gamla kommunhuset i Harmånger.
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FORTS. ÄRENDE 15
Salen är väl organiserad för fullmäktiges sammanträden med bord för
ledamöterna och läktare för besökare men är inte anpassad för
elektroniska hjälpmedel eller webbsändning av sammanträdena.
Fullmäktige behöver ta ställning till om fullmäktiges sammanträden ska
sändas via webben och i vilken lokal fullmäktiges sammanträden ska
hållas.
Fullmäktige har beslutat ställa sig positiv till webbsändningar av
fullmäktiges sammanträden samt har beslutat uppdra till förvaltningen
att säga upp hyresavtalet för eventuell omförhandling.

ÄRENDE 16
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa:
Bolle Bågklubb.
Bolle Båtklubb har precis bildat en förening, efter att ha bedrivit ideell
verksamhet under många år. Båtbryggorna som finns idag har allt
eftersom behovet uppstått, restaurerats, men eftersom det finns ett
stort behov av att utöka antalet båtplatser (14 intressenter står på kö i
dagsläget), har de för avsikt att bygga och lägga ut fler bryggor.
Ambitionen finns även att hålla området runt bryggorna i ett fortsatt
besöksvänligt skick, då det är ett populärt strövområde i Bergsjö.
För att få in mer pengar i föreningens kassa har det bl.a. diskuterats
om att höja avgiften för att hyra båtplats, men eftersom avgiften höjdes
rejält i samband med föreningens bildande, anser de att ytterligare en
höjning redan nu inte är rimlig.
För att kunna bekosta inköp av material för att bygga fler båtplatser,
ansöker nu Bolle Båtklubb om att erhålla 120 000 kr ur
kommunstyrelsens spontankassa.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår ledningsutskottet att beviljar Bolle
Båtklubb medel ur kommunstyrelsens spontankassa för 2014 med
60 000 kronor (Monica Enros tjänsteutlåtande 2014-06-17).
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ÄRENDE 17
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa:
Allas Gnarp.
Allas Gnarp är en ideell förening som verkar för Gnarps och
Nordanstigs kommuns intressen och verkar för ett bra klimat för
kommunens medborgare.
I år genomfördes en städdag i Gnarp i början av maj då en container
fylldes med skräp.
Allas Gnarp ansöker nu om ett bidrag på 3 454 kronor för att betala
containern.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår ledningsutskottet att beviljar Allas
Gnarp medel ur kommunstyrelsens spontankassa för 2014 med
3 454 kronor (Monica Enros tjänsteutlåtande 2014-06-10).

ÄRENDE 18
Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens spontankassa:
Bergsjö Atletklubb.
Bergsjö Atletklubb arrangerade 2-4 maj 2014 ungdoms-SM i
tyngdluftning. Ett 100-tal deltagare i åldern 5-17 år från hela Sverige
var med i tävlingarna som hölls på Bergsjögården.
Bergsjö Atletklubb söker nu om ett retroaktivt ekonomiskt bidrag från
kommunen med 10 000 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår ledningsutskottet att bevilja Bergsjö
Atletklubb medel ur kommunstyrelsens spontankassa för 2014 med
10 000 kronor (Monica Enros tjänsteutlåtande 2014-06-26).

ÄRENDE 19
Ägardirektiv för Fiberstaden AB.
Diskussion om förslag till ägardirektiv för Fiberstaden AB.
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ÄRENDE 20
Årsredovisning 2013 för Region Gävleborg.
Region Gävleborg har lämnat årsredovisning 2013 för antagande i
fullmäktige.
Region Gävleborg visar ett negativt resultat med 6 767 kronor.

ÄRENDE 21
Handlingsplan 2014 till Samverkansöverenskommelse mellan
Nordanstigskommun och Polisen.
BRÅ- och folkhälsorådet har utarbetat ett förslag till reviderad
handlingsplan för 2014, bilaga till samverkansöverenskommelsen
mellan Nordanstigs kommun och polismyndigheten i Gävleborgs län.
Beslutsunderlag
BRÅ- och folkhälsorådet föreslår att kommunstyrelsen att anta den
reviderade handlingsplanen för 2014 tillhörande
samverkansöverenskommelsen mellan Nordanstigs kommun och
polismyndigheten i Gävleborgs län (Christin Hübenettes
tjänsteutlåtande 2014-06-04).

ÄRENDE 22
Information om projekt inom besöksnäringen.
Näringslivschef Anders Nordén och turistsamordnare Barbro Björklund
informerar om aktuella projekt inom besöksnäringen.

ÄRENDE 23
Återta ansökan för projekt Energieffektivt Fiske.
Näringslivschef Anders Nordén och Håkan Larsson (M) har tidigare
informerat om den planerade förstudien inför projektet Energieffektivt
Fiske. Ledningsutskottet beslutade att delta som stödmottagare med
arbetstid motsvarande 25 % tjänst för att förstudien skulle kunna
genomföras. Länsstyrelsen Västernorrland och Yrkeshögskolan Novia,
Åbo Akademi i Finland har godkänt förstudien.
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FORTS. ÄRENDE 23
Nu har tiden för förstudien passerat utan att förstudien har kunnat
genomföras på grund av att medfinansiären Länsstyrelsen Gävleborg
inte har behandlat ärendet.

ÄRENDE 24
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.

