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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Monica Olsson (S).

ÄRENDE 2
Godkännande 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
Remiss Fiskevårdsplan.
2007 påbörjade Nordanstigs kommun inventering av kommunens
vattendrag. Syftet med Nordanstigs kommuns fiskevårdsplanearbete
har varit att kartlägga kommunens vattendrag, kvantifiera
sammansättning och omfattning av olika biotoper samt beskriva
påverkan i och anslutningar till vattendragen.
Fiskevårdsplanen skall användas som grund för framtida
fiskevårdssatsningar i samarbete med markägare och
fiskevårdsområden (FVO) i kommunen, med fokus på fria
vandringsvägar.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff föreslår att underlaget går ut på
remiss samt läggs ut på kommunens hemsida. Remisstiden förslås
fram till 2013-11-15 (Mats Widoff tjänsteutlåtande 2013-08-15).
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ÄRENDE 5
Rivning av damm vid Ängbodatjärn, Andersfors.
Dammen vid Ängbodatjärn i Andersfors ägs av Holmen AB (tidigare
Iggesunds bruk) men Nordanstigs kommun är underhållsskyldig enligt
vattendomar 1980-03-28 och 1980-08-15.
Idag sköts skötseln av närboende men formellt har kommunen
ansvaret och den årliga underhållskostnaden är ca 50 000 kronor.
Eftersom det gått 30 år sedan dammen byggdes, närmar sig den
tidpunkt då det krävs ett underhåll.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår följande åtgärder:
Nuvarande damm rivs och man får fri fiskvandring från Älgeredssjön
upp till Strömbacka. Dessutom slipper kommunen underhållskostnader
framöver.
För att inte Ängbodtjärns vattenyta skall avsänkas för mycket byggs en
fast jorddamm/överfallsdamm ca 200 meter uppströms nuvarande
damm. I överfallsdammen byggs en fiskväg. Dammen blir underhållsfri.
Utredningskostnaden bedöms till mellan 50 000 och 70 000 kr
beroende på vilka handlingar och ritningar som finns och hur samrådet
går.
Genomförandekostnaden bedöms till mellan 500 000 och 1 000 000 kr
beroende på hur det ser ut på platsen. Inmätningar och liknande krävs
för en mer korrekt bedömning. Projektet förutsätter extern finansiering
och möjligheten till sådan anses god.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar om
att genomföra rivning av befintlig damm och ersätta den med en
överfallsdamm, förutsatt att extern finansiering för genomförandet
beviljas. Beslut om hur utredningen ska finansieras behöver också
fattas (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2013-05-14).

ÄRENDE 6
Införande av tätbebyggt område och lokala trafikföreskrifter.
Kommunstyrelsen har uppdragit år förvaltningen att utreda kommunens
möjlighet att överta ansvaret för de lokala trafikföreskrifterna.
Nordanstig är en av få kommuner som ännu inte infört begreppet
”tättbebyggt område” och övertagit delar av ansvaret för de lokala
trafikföreskrifterna från Länsstyrelsen. Genom att göra så skulle bl a
hastighetsbegränsningen tydliggöras i tätorterna och nuvarande
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FORTS. ÄRENDE 6
problem med skyltning minimeras. I samverkan med Trafikverket och
Länsstyrelsen har omfattningen av arbetet bedömts och beskrivits i ett
PM. Införandet innebär ett initialt arbete för kommunens tjänstemän
och långsiktigt en utökad arbetsvolym på uppskattningsvis 5-8% av en
heltidstjänst.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Nordanstigs kommun beslutar
att överta ansvaret för de lokala trafikföreskrifterna. De utökade
kostnaderna inarbetas i 2014 års budget (Mats Widoffs tjänsteutlåtande
2013-08-16).

ÄRENDE 7
Markarrende Kungsgården 2:15 i Jättendal.
En anhållan om att få arrendera del av fastigheten Kungsgården 2:15 i
Jättendal.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår ett arrendeavtal med en avtalstid
på 30 år där arrendetiden förlängs ett år i taget.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunen arrenderar ut del av
Kungsgården 2:15 i Jättendal under 30 år och att arrendeavgiften
fastställs till 300 kronor per år. Arrendeavgiften ska indexeras med
2013-06-11).

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.
Ett planarbete kan påbörjas i september 2013. Målsättningen kan vara
att antagande av detaljplanen kan ske under 2:a kvartalet 2014.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår ledningsutskottet beslutar uppdra åt plan- och
byggenheten att påbörja arbetet med detaljplanen (Christina Englunds
tjänsteutlåtande 2013-08-22).

ÄRENDE 9
Remiss Översiktsplan för vindkraft Hudiksvalls kommun.
Hudiksvalls kommun har utarbetat ett förslag på tillägg för vindkraft till
Översiktsplanen. Förslaget är ute för samråd.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet.

ÄRENDE 10
Information om budgetprocess 2014.

ÄRENDE 11
Delårsbokslut för kommunstyrelsens verksamheter per
2013-06-30.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut för kommunstyrelsens
verksamheter per 2013-06-30.
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ÄRENDE 12
Ansökan om förlusttäckningsgaranti 2013 för Nordanstig
Vatten AB.
Nordanstigs Vatten AB har inkommit med en begäran om
förlusttäckningsgarant för 2013.
Bolaget har tidigare betonat att det ekonomiska utrymmet är extremt
begränsat, inget utrymme finns för akuta eller oförutsedda kostnader.
Enligt bolaget arbetar de med återhållsamhet av driftskostnaderna.
Trots detta betonar bolaget att de behöver ett handlingsutrymme för att
kunna parera akuta åtgärder.
Det innebär att behovet av en förlusttäckningsgaranti har ökat med 500
tkr till 2 000 tkr för verksamhetsåret 2013.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar medge Nordanstig
Vatten AB förlusttäckningsgaranti för år 2013 om maximalt belopp på
2 000 tkr. Utbetalas 2014 för år 2013 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2013-08-19).

ÄRENDE 13
Revisionsrapport: Granskning av bokslut per 2012-12-31.
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens bokslut per
2012-12-31.
Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter och uppgift om
vilka åtgärder som tänker genomföras utifrån de rekommendationer
och förslag som lämnas i rapporten.

ÄRENDE 14
Projekt – Besöksnäringen ökar tempot.
Nordanstigs kommuns avtal med Nordanstigs Turism går ut
31 december 2013. Kommunen har inte förlängt avtalet.
Näringslivsenheten föreslår att kommunen i stället söker om
projektmedel hos Region Gävleborg för ett tvåårigt projekt –
Besöksnäringen ökar tempot.
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FORTS. ÄRENDE 14
Målet med projektet är att
•
•
•
•
•

Öka lönsamheten för befintliga företag
Möjliggöra för fler arbetstillfällen/nya verksamheter
Ökad samverkan mellan näringar/aktörer
Synlighet av utbud
Vara drivkraft i destinationsutveckling av Nordanstigs
kommun(därmed inte sagt att det blir en egen destination).

Beslutsunderlag
Näringslivskontoret föreslår att medlen till turism för år 2014 och 2015
totalt 795 000 kronor per år skall användas som offentlig
medfinansiering i den kommande ansökan till Region Gävleborg.
Ansökan skall vara inlämnad till Region senast den 16 september med
beslut i mitten av november (Barbro Björklunds tjänsteutlåtande
2013-08-12).

ÄRENDE 15
Fördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel del 2/2013.
Nordanstigs kommun har för år 2013 avsatt 1 700 tkr som
kommunstyrelsens utvecklingsmedel. Medlen är riktade som stöd till
projekt för utveckling och tillväxt för föreningar, organisationer eller
liknande som bedriver verksamhet i Nordanstigs kommun.
Kommunens utvecklingsplan och planerade utvecklingsaktiviteter är
styrande underlag vid fördelning och stödet bör användas för
medfinansiering i olika EU- och investeringsprojekt.
Utlysning av medel sker vid två tillfällen per år med sista
ansökningsdag 1 januari respektive 1 augusti.
Nio ansökningar från organisationer och föreningsverksamhet i
kommunen har inkommit till ansökningstillfället med sista
ansökningsdag 1 augusti 2013.
Ansökningarna om projektstöd omfattar totalt 374 700 kronor.
Beslutsunderlag
Kvalitet- och utvecklinsenheten lämnar förslag på fördelning av
kommunstyrelsens utvecklingsmedel (Patrik Thorsons tjänsteutlåtande
2013-08-21).

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

FÖREDRAGNINGSLISTA
2013-08-22

9 (11)

ÄRENDE 16
Fördelning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel till ungdomsoch föreningsverksamhet del 2/2013.
Kommunstyrelsen i utlyser 800 tkr under 2013 för att användas till
ungdoms- och föreningsverksamhet varav 150 tkr är destinerade till
ungdomsinitiativ.
Föreningar kan ansöka om pengar för att stimulera utvecklingsinsatser
i samklang med Vision 2020.
Utlysning av medel sker vid två tillfällen, med sista ansökningsdag
1 april och 1 augusti 2013.
Tre ansökningar från ungdoms- och föreningsverksamhet i kommunen
har inkommit till andra ansökningstillfället med sista ansökningsdag
1 augusti 2013.
Föreningarna och organisationernas ansökningar om projektstöd
uppgår sammanlagt till 88 350 kronor.
Beslutsunderlag
Kvalitet- och utvecklinsenheten lämnar förslag på fördelning av
kommunstyrelsens utvecklingsmedel för ungdoms- och
föreningsverksamhet (Patrik Thorsons tjänsteutlåtande 2013-08-21).

ÄRENDE 17
Fördelning av lokalt aktivitetsstöd.
Enligt 2013 års budget är 820 000 kr avsett för lokalt aktivitetsstöd.
I årets första ansökningsomgång för lokalt aktivitetsstöd beviljades
409 601 kronor vilket innebär att 410 399 kronor återstår för årets
andra – och sista – ansökningsomgång.
Totalt har 27 ansökningar inkommit, omfattande sammanlagt 2 855
sammankomster. I enlighet med gällande bidragsnormer har
förvaltningens handläggare av föreningsbidrag genomfört stickprov
bland närvarokorten för dessa ansökningar, och inte funnit några
felaktigheter eller oegentligheter.
Beslutsunderlag
Kvalitet- och utvecklinsenheten lämnar förslag på fördelning av lokalt
aktivitetsstöd (Patrik Thorsons tjänsteutlåtande 2013-08-21).
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ÄRENDE 18
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.

Beslutsunderlag
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).

ÄRENDE 19
Rapport: VA-verksamhetsområde Sörfjäden.
Rapport om uppdraget att bilda ett verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Sörfjärden.

ÄRENDE 20
Motion om ändring av det tematiska tillägget för vindkraft.
Sven-Åke Eriksson (C) lämnar en motion där han föreslår att
översiktsplanen ändras, så att begränsning av höjden vid byggande av
vindkraftverk tas bort så att de tekniska framstegen kan utnyttjas.
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
beredning (fullmäktiges protokoll § 34/2013).
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ÄRENDE 21
Årsredovisning 2012 för Inköp Gävleborg.
Inköp Gävleborg har inkommit med årsredovisning för 2012
Inköp Gävleborg visar ett positivt resultat med 270 tkr.

ÄRENDE 22
Årsredovisning 2012 för Region Gävleborg.
Region Gävleborg har inkommit med årsredovisning för 2012
Region Gävleborg visar ett negativt resultat med 920 tkr.

ÄRENDE 23
Sammanträdesdatum 2013 för ledningsutskottet.
Följande sammanträdesdatum 2013 för ledningsutskottet föreslås:
10, 26 september
17, 24 oktober
14 november

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.

