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ÄRENDE 1
Val av justerare
Förslag: Solveig Wiberg (SD).

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

ÄRENDE 3
Remiss tematiskt tillägg för dubbelspår på Ostkustbanan
Hudiksvalls kommun.
Hudiksvalls kommun har lämnat ett förslag på tematiskt tillägg för
dubbelspår på Ostkustbanan.
Utställningstiden är 30 augusti-30 oktober 2017. Yttrande ska senast
lämnas in 30 oktober 2017.
I utställningsförslaget för den fördjupade översiktsplanen för OKB i
Hudiksvalls kommun så har man fördjupat sig särskilt i passagen
genom Hudiksvalls stad. Ett antal utredningar genomförda under 2017
har gett en djupare kunskap om bullerstörning, trafikföring, gestaltning,
riskhänsyn och kulturmiljövärden. Målet är att viktiga värden ska
påverkas så lite som möjligt samtidigt som dubbelspåret ska ge
möjligheter till utveckling och skapa en attraktivare stad.
Beslutsunderlag
En ny järnväg måste bli bättre och inte påverka omgivningen nämnvärt
mer än den tidigare med tanke om buller och barriäreffekter.
En ny central järnväg kan komma att gynna utvecklingen av
Hudiksvalls centrum och bidra till utvecklingen av regionen. Då krävs
god planering av resecentrum med goda bussanslutningar och
pendlingsparkeringar. Även gång- och cykeltrafik måste prioriteras för
att göra området tillgängligt. Nordanstigs kommun anser att förslaget
tar dessa hänsyn.
Planeringen av Kattvikskajen och Möljentorget ses även som en viktig
del för att skapa en attraktiv stad som skapar tillgänglighet för många.
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FORTSÄTTNING ÄRENDE 3
Nordanstigs kommun påpeka vikten av att planera för gröna områden.
Även om det finns möjlighet att en del av parkmiljön runt Lillfjärden kan
utvidgas och att park etableras mellan järnvägen och nya Hamnallén
så ser vi även möjligheter att planera för mer parkmark framförallt
centralt runt Möljentorget.
Nordanstigs Kommun anser att liggande förslag ser mycket bra ut och
har inget ytterligare att erinra.
(Ola Tollins tjänsteutlåtande 2017-09-10)

ÄRENDE 4
Ekonomirapport
Ekonomienheten presenterar en ekonomirapport per augusti 2017 för
ledningsutskottets verksamheter.

ÄRENDE 5
Delårsbokslut per 30 juni 2017 för ledningsutskottets
verksamheter.
Ekonomienheten har sammanställt en delårsrapport för 30 juni 2017 för
ledningsutskottets verksamheter, Kommunchef Fredrik Pahlberg,
verksamhetschef EvaLinda Grensman och tf verksamhetschef Tord
Wannberg redovisar delårsbokslut för respektive enhet.

ÄRENDE 6
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktiges mål och uppföljning
2018.
Enhetschef Mats Widoff och processledare Carina Nilsson är
föredragande.

ÄRENDE 7
Information om arvet efter Gunnar Greiber och Elsie Nyström.
Tf verksamhetschef Tord Wannberg informerar om ärendet.
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ÄRENDE 8
Verksamheten informerar
Tf verksamhetschef för samhällsutveckling och kommunikation Tord
Wannberg, verksamhetschef för teknik och hållbarhet EvaLinda
Grensman och kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om aktuella
ärenden i verksamheten.

ÄRENDE 9
Projekt RATT-X (Regionala Alternativa Teknologier för Trafiken i
X-län)
Högskolan i Gävle tänker söka medel från Tillväxverket för projektet
”RATT-X” De tänker stärka utvecklingen av förnybara drivmedel i
regionen.
Syftet med projektet ”RATT-X” är att genom kunskapsutveckling och
samverkan stärka det regionala näringslivet i utveckling av
koldioxidsnål teknik för vägtransporter vilket bidrar till att Gävleborgs
län blir en fossilfri transportregion till år 2030.
I projektet ”RATT-X” kommer Nordanstigs kommun att vara med på
workshops.
Beslutsunderlag
Teknik och hållbarhet föreslår att ledningsutskottet beslutar att
Nordanstigs kommun bidrar med ett ”Letters of support” och visar sitt
stöd till Högskolan i Gävles ansökan till Tillväxtverket.
(EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande 2017-08-24)

ÄRENDE 10
Riktlinjer för generellt grävtillstånd i kommunen
På grund av flertalet schaktningar och grävningar i år på kommunal
mark har det visat sig att det finns en brist på kontroll av vilka aktörer
som utför grävningsarbete inom kommunen.
Vi ser att det kan bli svårhanterligt att hantera dessa ärenden genom
”likhetsprincipen” om inte ett styrande dokument finns som en grund i
kommunen.
Verksamhetens förslag bygger på att ett och samma standardavtal
(avtalsmall) ska användas för samtliga gräv- och schakttillstånd.
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FORTSÄTTNING ÄRENDE 10
Grävningsarbeten på kommunalmark har en ökande trend i och med
större fiberutbyggnad. Detta har inneburit stora ökade kostnader i
samband med avgrävningar av kommunens vägbelysning. Ett
grävtillstånd har utarbetats för att få ökad kontroll av grävningar och
schaktningar inom kommunen. En teknisk handbok är under
upparbetning för tydligare kontroll och minskade kostnader på grund av
avgrävningar.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår till kommunstyrelsen att anta det förslag till
styrande dokument gällande riktlinjer för grävtillstånd på kommunal
mark. (Fredrik Pahlberg och EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande
2017-08-31)

ÄRENDE 11
Riktlinjer för upplåtelse av jakträtt på kommunal mark.
I år har det redan tecknats två avtal rörande upplåtelse av jakträtt på
kommunens mark. Trenden visar på att fler ansökningar kommer att
komma framöver nu när möjligheten att arrendera kommunens mark
har blivit mer känt bland medborgarna. Vi ser att det kan bli
svårhanterligt att hantera dessa ärenden genom ”likhetsprincipen” om
inte ett styrande dokument finns som en grund i kommunen.
Verksamheten ser redan nu att det blir svårt att hantera
jakträttsärenden genom ”likhetsprincipen” om inte ett styrande
dokument finns som en grund i kommunen.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår till kommunstyrelsen att anta det förslag till
styrande dokument gällande upplåtelse av jakträtt på kommunens
mark.
(Fredrik Pahlberg och EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande
2017-08-25)
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ÄRENDE 12
Information om fiberutbyggnad.

ÄRENDE 13
Nulägesrapport- genomförande av Tillväxtstrategi för Nordanstigs
kommun.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg lämnar en nulägesrapport om
genomförandet av Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 14
Redovisning på ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda.
Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga aktuella
motioner.
Beslutsunderlag
Fullmäktige godkänner redovisningen.
(Fredrik Pahlberg och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-09-07)

ÄRENDE 15
Sammanträdesplan 2018.
Verksamheten lämnar ett förslag på sammanträdesplan för 2018.

ÄRENDE 16
Ansökan om kommunstyrelsens spontankassa,
Stora Cirkelföreningen.
Redan nu bedrivs en utbildning för 9 deltagare i måleri och skulptur och
ytterligare 6 ungdomar står på kö. Bland deltagarna finns
representanter från bl.a. Afghanistan, Lettland och Sverige. Föreningen
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FORTSÄTTNING ÄRENDE 16
har tidigare i år beviljats 25 000 kr i projektbidrag från kommunen och
Region Gävleborg har bidragit med 50 000 kr. Målsättningen är att
kunna genomföra en vernissage i höst där deltagarna får presentera
och berätta om sina alster inför inbjudna forskare, kultur- och
socialarbetare.
För att etablera en kontinuerlig utbildning med olika former som
underlättar invandrade- och svenskfödda ungdomars kontakt med
varandra och med sina inre upplevelser, behövs extra tillskott i kassan.
Kostnader som uppstår är t.ex. till kursledare , hyror och material.
Beslutsunderlag
Att bevilja Stora Cirkel Förening bidrag med 25 000 kr för att utveckla
sin verksamhet. (Tord Wannberg och Monica Enros tjänsteutlåtande
2017-09-06)

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.

