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§1
Godkännande av dagordning.
Ledningsutskottet godkänner dagordningen med följande förändringar
och anmälan av extra ärenden:
Extra ärenden
Rapport VA-utbyggnad i Sörfjärden.
Näringslivsstrategin.
Option på Bergesta.
Bergsjögården
Ledningsutskottets beslut
Godkänna dagordningen med ovanstående tillägg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§2
Remiss: Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.
Enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska en kommun ha
handlingsprogram som beskriver målen för kommunens förebyggande
verksamheter samt ett program för räddningsinsats.
Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samarbetar kring
räddningstjänst och säkerhetsfrågor i en gemensam organisation,
Norrhälsinge räddningstjänst.
I enlighet med lagstiftningen ska samråd ske med myndigheter som
kan ha väsentligt intresse i saken.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till utskotten för beredning
(kommunstyrelsens protokoll § 300/2015).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till programmet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna förslag till Handlingsprogram enligt lag om skydd mot
olyckor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (13)
2016-01-26

§3

Dnr 2015-000414

Information: Uppföljning av beslut om offentliga parkeringar i
Sörfjärden.
Under arbetet med att skapa en allmän VA-försörjning för boende i
Sörfjärden har MittSverige Vatten AB (MSVAB) låtit skapa s.k.
etableringsytor, för lagerhållning av material och utrustning samt
mellanlagring av avfall, på kommunens fastighet Gnarps-Berge 12:1.
Dessa ytor, som ligger i anslutning till varandra, återfinns cirka 400
meter västnordväst om Lortvarpudden. Enligt MSVAB behöver marken
som berörs av dessa hårdgjorda ytor återställas när VA-projektet i
Sörfjärden avslutas 2016. Samtidigt finns det idag ett behov av fler
parkeringsplatser i Sörfjärden, under sommarhalvåret, och detta behov
väntas kunna öka.
Samhällsbyggnad utarbetade tre förslag
1) Etableringsyta A omvandlas till parkering med 51 platser.
2) Etableringsytorna B och C omvandlas till parkering åt 86 bilar.
3) Etableringsytorna A, B och C omvandlas till parkering med totalt 137 platser.

Kommunstyrelsen beslutade i § 306/2015-12-17 att färdigställa
etableringsytor i Sörfjärden till parkering enligt alternativ 2, efter att VAprojektet i Sörfjärden har avslutats, förutsatt att det föreslagna projektet
inte hindras genom att till exempel bygglov ej beviljas eller på grund av
att annat myndighetsbeslut blockerar genomförandet.
Teknik- och miljöhandläggare Andreas Johansson föredrar ärendet.
Beräknad kostnad för kommunen är ca 200 tkr och det finns
möjligheter att söka bidrag.
Ledningsutskottets beslut
Inriktningen är att marken närmast stranden ska användas som
parkeringsplatser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§4

Dnr 2015-000391

Nordanstig Vatten AB:s ansökan om förändrad checkkredit 2016.
Nordanstig Vatten ansöker om en utökning av checkkrediten inom
Nordanstigs kommuns koncernkonto med 5 mnkr till totalt på 15,0
mnkr.
Till checkkrediten tillkommer den utökning av checkkrediten som redan
beviljats för genomförande av VA-projekt Sörfjärden på 70 mnkr. Det
ger en total checkkredit på 85 mnkr under 2016.
Enligt fullmäktigebeslut 2009-05-11 skall checkkrediten omvärderas
varje år.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar utöka Nordanstig
Vatten AB, s checkkredit med 5,0 mnkr till totalt 85 mnkr under 2016
inom Nordanstigs kommuns koncernkonto (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2015-01-04).
Yrkanden
Jan-Ola Hall (SD) yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jan-Ola Halls yrkande och finner det
antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Utöka Nordanstig Vatten AB, s checkkredit med 5,0 mnkr till totalt
85 mnkr under 2016 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§5
Ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner.
Nordanstigs kommun har inom miljöområdet antagit ett flertal strategier
och mål. För att uppnå de mål som antagits krävs ett aktivt och
strategiskt miljöarbete. Ett första steg till ett mer strategiskt
förhållningssätt till miljöfrågorna i kommunen är att säkerställa en årlig
uppföljning av miljöarbetet.
Föreningen Sveriges Ekokommuner har utvecklat 12 stycken gröna
nyckeltal som följer upp ett antal miljömässiga indikatorer. Sveriges
Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och
landsting i form av en ideell förening som arbetar strategiskt för en
hållbar utveckling. Föreningen Sveriges Ekokommuner kan bidra till
kompetensutveckling inom miljöområdet samt underlätta uppföljning
och kommunicering av kommunens miljöarbete. Av länets kommuner
är redan Söderhamn, Hudiksvall, Ockelbo och Gävle medlemmar.
För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs att fullmäktige
beslutar att ansöka om medlemskap.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
Nordanstigs kommun ska ansöka om att bli medlem i Sveriges
Ekokommuner under 2016 och att hållbarhetsprinciperna ska vara
vägledande för kommunens utveckling (Mats Widoffs tjänsteutlåtande
2015-12-21).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Monica Olsson (S), yrkar bifall till förslaget.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Ansöka om att bli medlem i Sveriges Ekokommuner under 2016 och att
hållbarhetsprinciperna ska vara vägledande för kommunens utveckling.

Justerandes signatur
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§6
Diskussion: Markärenden och utvecklingsfrågor.
Ledningsutskottet diskuterar olika möjligheter och förutsättningar för
exploatering av mark och olika utvecklingsfrågor.
I diskussionen deltar även Kaj Engström, Anna Olofsson och Uno
Schön från MittSverige Vatten och stadsarkitekt Christina Englund.
Diskussionerna rör sig kring följande områden:
Olika alternativ av bostäder i Lindstahusviken i Mellanfjärden.
Om Mellanfjärden ska kunna utvecklas behöver vatten- och
avloppsfrågan lösas.
Det kan vara en möjlighet att pumpa avloppsvattnet från Mellanfjärden
till reningsverket i Strömsbruk. Detta kräver relativt stora investeringar.
Vattenförsörjningen i Mellanfjärden är också begränsad. En möjlig
lösning är att pumpa vatten från Harmångers vattentäkt till
Mellanfjärden. Olika alternativ diskuteras.
Industriområdet Knoget i Harmånger.
Det finns en detaljplan för industriområdet sedan tidigare. Även en
enklare projektering för vatten och avlopp i området finns. Däremot
saknas el-dragning och vägar i området.
Gnarp
Det befintliga VA-systemet klarar gott och väl både nybyggnation av
bostäder och exploatering av industrier.
Vattentäkten i Harmånger kan vara i fara med den nuvarande
dragningen av ny E4 genom området. En alternativ dragning längre
västerut diskuteras hos Trafikverket.
Yrkanden
Jan-Ola Hall (SD) yrkar att en sammanställning genomförs av vilka
industriområden som finns i kommunen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Jan-Ola Halls yrkande och finner det
antaget.
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till verksamheten att sammanställa och dokumentera
industriområden i kommunen.
Områdena ska ingå i översiktsplanearbetet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§7
Redovisning om ansvarsskada, Homons ÅVC.
Genom ett entreprenadkontrakt åtog sig SWECO under år 2011 att
genomföra en bergsbottensanalys åt Nordanstigs kommun.
Utbyggnaden av återvinningscentralen planerades med stöd av
SWECO:s beräkningar och dessa låg till grund för både utformning och
placering. När projektet inleddes visade det sig att bergets överyta låg
betydligt över den nivå som SWECO angivit.
Detta innebar att Nordanstigs kommun behövde göra omfattande
schaktningsarbeten för att anläggningen skulle kunna uppföras som
planerat. På grund av det inträffade åsamkades Nordanstigs kommun
tillkommande kostnader om sammanlagt 843 000 kronor exkl. moms.
Nordanstigs Kommun har sedan händelsen hävdat att SWECO bör
ersätta kommunen för de tillkommande kostnaderna.
Renhållningschef Anders Tellin informerar i ärendet.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnad föreslår att då det råder stor osäkerhet i fallet
huruvida SWECO har gjort fel och vilket ansvar kommunen har för det
inträffade föreslår Renhållningen att kommunen inte driver ärendet
vidare (Anders Tellins tjänsteutlåtande 2015-12-23).
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Kommunen avstår från att driva ärendet vidare.

Justerandes signatur
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§8
Information om Slamlaguner.
Renhållningschef Anders Tellin informerar om nuläget för utbyggnad av
slamlaguner.
Kommunen har fått tillstånd att anlägga och driva slamlaguner under
fyra år. Något ytterligare tillstånd kommer inte att beviljas.
Miljömässig är det bättre att ta hand om slammet med en så kallad
avvattningsbil än att anlägga slamlaguner. Alternativet med
avvattningsbil är även ett bättre alternativ på lång sikt.
Yrkande
Stig Eng (C) yrkar att ledningsutskottet uppdrar till verksamheten att till
nästa ledningsutskott bereda hanteringen av slam med inriktningen att
kommunen ska använda sig av en avvattningsbil. Verksamheten ska
även redovisa ev. avtal med markägare som ingicks i samband med
planeringen för att anlägga slamlaguner.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till verksamheten att till nästa ledningsutskott bereda
hanteringen av slam med inriktningen att kommunen ska använda sig
av en avvattningsbil. Verksamheten ska även redovisa ev. avtal med
markägare som ingicks i samband med planeringen för att anlägga
slamlaguner.
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§9

Dnr 2015-000248

Information om ny Översiktsplan.
Stadsarkitekt Christina Englund informerar om det pågående arbetet
med att utforma en ny Översiktsplan.
Christina Englund informerar från de workshops som genomfördes
8 december 2015. Det är angeläget att kommunen har en beredskap
för framtida exploatering i Gnarp.
15 december 2015 träffade verksamheten pensionärs- och
handikapprådet. En grupp har bildats för att arbeta med etablering av
attraktiva boenden med inriktningen mot äldre.
Verksamheten har även haft en träff med Nordanstigs
Fiskevårdsområden för att kunna arbeta in områdena i den nya
Översiktsplanen. Olika utvecklingsmöjligheter diskuteras, bl.a.
avvecklingen av vattenkraftverken i Gnarpsån.
28 januari 2016 har kommunen ett möte med Migrationsverket för
dialog om olika möjligheter till asylboenden.
Christina Englund presenterar även olika markområden för
nybyggnation av bostäder i centrala delar av Bergsjö, Gnarp,
Harmånger och Ilsbo.
Ledningsutskottets beslut
Godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 10
Personalärenden.
HR specialist Sarah-Faxby-Bjerner föredrar sjuktalen bland
kommunens anställda under 2014 och vad sjukfrånvaron består av.
Sammanställningen är baserad utifrån en rad genomförda
arbetsplatsbesök.
Personalchef Maritta Rudh föredrar utfallet vid 2015 års löneöversyn,
som resulterade en löneökning med 2,6 %.
Vidare går Maritta Rudh igenom planeringen för 2016 års löneöversyn,
redovisar kommande pensionsavgångar under 2016 och genomförda
rekryteringar under 2015.
De 2,6 % som diskuteras i löneutrymmet för 2016 föreslås vara
uppdelat med 2,1 % utlagt i ram och 0,5 % som centralt utrymme.
Ledningsutskottet får ta del av lönestatistiken för länet, uppdelat på
olika typer av tjänster.
Ledningsutskottets beslut
Godkänna informationen och uppdra till verksamheten att arbeta vidare
med löneöversynen.

Justerandes signatur
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§ 11
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.
Extra ärenden
Information om VA-utbyggnad Sörfjärden.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om den pågående VAutbyggnaden i Sörfjärden. 1 800 meter ledning är lagd av totalt
ca 8 000 meter. Antalet servisanslutningar är klara till hälften. Aktuellt
just nu är att borra för ledningar under Gnarpsån för anslutning till
reningsverket. Hela området är kontrollbesiktigat. Bygglov för
reningsverket är beviljat och är nu under upphandling.
Näringslivsstrategin
Tf verksamhetschef Thord Wannberg föredrar arbetet med att ta fram
ett förslag till en ny näringslivsstrategi. Under mars månad 2016
kommer frukostseminarier att anordnas med inriktning mot företag och
näringsliv.
Option på Bergesta.
Ärendet att lösa in lånen och köpa bolaget för fastigheten Bergesta i
Gnarp är uppe på fullmäktiges dagordning 8 februari 2016. Håkan
Larsson (M) föreslår att Nordanstigs Bostäder ska köpa bolaget i stället
för kommunen.
Bergsjögården
Ulf Lövgren (S) konstaterar att kommunens driftskostnader för
Bergsjögården uppgår till 200 tkr per år. Huset hyrs av Föreningen
Bergsjögården för 50 tkr per år och som bedriver verksamhet i huset
under året. Ulf Lövgren undrar hur föreningen gynnas av detta avtal i
jämförelse mot andra föreningsägda samlingslokaler i kommunen.
Informationer
Håkan Larsson (M) informerar om projektet för fiskevården. Ett
fiskeseminarium kommer att genomföras 13 april 2016.
Ledningsutskottets beslut
1. Information om VA-utbyggnad Sörfjärden.
Godkänna informationen.
2. Näringslivsstrategin
Godkänna informationen.
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Forts. § 11
3. Option på Bergesta.
Uppdra till kommunchefen att utreda om optionen på fastigheten
Bergesta kan utnyttjas av Nordanstigs Bostäder AB.
4. Bergsjögården
Uppdra till verksamheten att utreda ärendet.
5. I övrigt godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

