NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Till ledamöter
Ersättare och övriga får kallelsen för
kännedom.

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Tisdag 26 januari 2016 kl. 08:15.
1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Remiss: Handlingsprogram enligt lag om skydd
mot olyckor.

4.

Information: Uppföljning av beslut om offentliga
parkeringar i Sörfjärden.

5.

Nordanstig Vatten AB:s ansökan om förändrad
checkkredit 2016.

6.

Diskussion: Markärenden och utvecklingsfrågor.

7.

Ansökan om medlemskap i Sveriges
Ekokommuner.

8.

Information om ansvarsskada Homons ÅVC.

9.

Information om Slamlaguner.

10.

Information om ny Översiktsplan.

11.

Personalärenden.

12.

Information och övriga ärenden.

10:00

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: Håkan Larsson (M).

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

ÄRENDE 3
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.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att ärendet remitteras till utskotten för beredning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Remittera ärendet till utskotten för beredning.
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ÄRENDE 4
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 nästa år. 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.

ÄRENDE 5
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.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslut
Utöka Nordanstig Vatten AB, s checkkredit med 5,0 mnkr till totalt
85 mnkr under 2016 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

ÄRENDE 6

FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-01-18

5 (7)

Kl. 10:00

Diskussion: Markärenden och utvecklingsfrågor.
Ledningsutskottet diskuterar olika möjligheter och förutsättningar för
exploatering av mark och olika utvecklingsfrågor.

ÄRENDE 7
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.

ÄRENDE 8
Information 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
SWECOS 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.
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FORTS. ÄRENDE 8
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.
Samhällsbyggnad 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.

ÄRENDE 9
Information om Slamlaguner.
Renhållningen informerar om nuläget för utbyggnad av Slamlaguner.

ÄRENDE 10
Information om ny Översiktsplan.
Stadsarkitekt Christina Englund informerar om det pågående arbetet
med att utforma en ny Översiktsplan.

ÄRENDE 11
Personalärenden.
Personalchef Maritta Rudh föredrar följande ärenden.


Lönerevision 2016
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NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

FÖREDRAGNINGSLISTA
2016-01-18

ÄRENDE 12
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.
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