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Stig Eng
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Per-Åke Kardell (C).

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
Information om fiskeprojekt inom Botnia Atlantica.
Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin informerar om planerna på att
ansöka om bidrag ur Botnia Atlantica för ett fiskeprojekt.

ÄRENDE 5
Information om kommunens samarbete med civilsamhället.
Näringslivschef Anders Nordén informerar om Föreningsrådets vilja att
utveckla samarbetet mellan Nordanstigs kommun och civilsamhället.

ÄRENDE 6

Kl 10:00

Information om Hassela Ski Resort.
Anders Jonsson besöker ledningsutskottet och informerar om Hassela
Ski Resort.
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ÄRENDE 7
Information om Medborgarenkäten.
Verksamhetschef Mona Franzén-Lundin informerar om ett första
resultat av den nyss avslutade Medborgarenkäten.

ÄRENDE 8
Information om löneöversyn 2014.
Personalchef Maritta Rudh informerar om löneöversynden 2014.

ÄRENDE 9
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport per oktober 2013 för
ledningsutskottets verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 10
Fördelning av investeringsbudget 2014.
Fullmäktige beslutade i § 60/2013 om ett investeringsutrymme på
15 mkr för 2014. Fullmäktige beslutade att uppdra till kommunstyrelsen
att fördela investeringsbudgeten på specifika projekt.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen fördelar investeringar i
enlighet med bilagd investeringslista. Verksamheterna ska lämna in
investeringsbegäran till ekonomikontoret innan investeringen får
påbörjas (Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2013-12-11).

ÄRENDE 11
Omfördelning i budget 2014, IFO m.m.
Utifrån kommunfullmäktiges beslut 2013-11-25 § 60 om årsbudget för
kommunstyrelsens verksamheter behöver justeringar göras mellan
utskott och justeringar mellan verksamheter.
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FORTS. ÄRENDE 11
Den verksamhet som behöver flyttas från Myndighetsutskottet till
Omsorgsutskottet är
program 33 Individ- och familjeomsorg
program 38 Ensamkommande barn och unga

32 717 tkr.
85 tkr.

Den enhet som behöver flyttas från program 38 Ensamkommande barn
och unga till program 36 Invandrarenheten är
Mobila teamet

85 tkr.

Detta innebär att nettosumman för omsorgsutskottet blir 250 784 tkr.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna
föreslagna budgetflyttar (Marianne Unborgs tjänsteutlåtande
2013-12-04).

ÄRENDE 12
Remiss: Ansökan om tillstånd för vindkraft på Månberget i
Jättendal.
Länsstyrelsen har fått en ansökan om tillstånd för miljöfarlig
verksamhet för uppförande av vindkraftpark på Månberget i Jättendal.
Tillståndsansökan för vindkraftpark på Månberget har tidigare
behandlats av fullmäktige. Beslutet är överklagat och dom är ännu inte
meddelad. Sedan den första tillståndsansökan inom 2009 har den
förändrats och nu görs en ny ansökan omfattande fyra vindkraftverk
med en maxhöjd på 200 meter.
Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation Dalarnas län vill att
kommunen yttrar sig över ansökan senast 26 februari 2014.
Beslutsunderlag
Plan och byggenheten föreslår att ansökan avstyrks. Avstyrkande
motiveras utifrån oklarheter i ansökan avseende placering och
ljudpåverkan av verk 3 samt de fyra verkens maximala höjd om
200 meter (Christina Englunds tjänsteutlåtande 2013-12-05).
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ÄRENDE 13
Remiss: Översiktsplan Söderhamns kommun, tema vindkraft.
Söderhamns kommun har utarbetat ett förslag till tematiskt tillägg för
vindkraft till sin översiktsplan som nu ställts ut för samråd.
Nordanstigs kommun har möjlighet att lämna synpunkter på tillägget
senast 7 januari 2014.
Beslutsunderlag
Plan och byggenheten föreslår följande yttrande: Planen skulle vinna i
tydlighet på att samla de kommunala riktlinjerna under en och samma
rubrik. Det finns en otydlighet, kanske tvetydighet gällande riktlinjer för
ljud och minsta avstånd till bebyggelse. Också gällande högsta
totalhöjd framgår inte tydligt om 150 meter är en riktlinje som
kommunen tänker sig eller om höjden prövas från fall till fall (Christina
Englunds tjänsteutlåtande 2013-12-09).

ÄRENDE 14
Remiss: Översiktsplan Sundsvall 2021.
Sundsvalls kommun har utarbetat ett förslag till Översiktsplan för
Sundsvalls kommun 2021 som nu lämnats för utställning.
Nordanstigs kommun har möjlighet att lämna synpunkter senast
31 januari 2014.
Beslutsunderlag
Plan och byggenhetens förslag till yttrande 2013-12-05.

ÄRENDE 15
Baracken på ön Gran.
Nordanstigs kommun har hyrt ut baracken på ön Gran till Nordanstigs
Turism. Hyresavtalet går ut 2013-12-31.
Ledningsutskottet har tidigare informerats om att Grans
Hamnföreningar har lämnat in en ansökan om att få arrendera
baracken.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

FÖREDRAGNINGSLISTA
2013-12-12

7 (10)

FORTS. ÄRENDE 15
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att bereda ärendet
utifrån ansökan från Grans Hamnförening (ledningsutskottets protokoll
§ 72/2013).

ÄRENDE 16
Begäran om avstyckning av Gnarps Masugn 1:36, Rosa huset i
Sörfjärden.
Kommunen äger fastigheten Gnarps Masugn 1:3, på fastigheten står
Brukskapellet/Rosahuset. Rosahuset arrenderas till föreningen
Brukskapellet sedan 1984-11-06. Arrendeavtalet har uppsagts och
därmed har föreningen Brukskapellet rätt att disponera huset fram till
sista oktober 2014.
På senaste åren har föreningen och andra aktörer visat sitt intresse om
att förvärva huset. För att kunna sälja huset bör kommunen avstycka
fastigheten Gnarps Masugn 1:36 som har en areal om 32 hektar.
Ett förslag till avstyckning kan vara enligt skiss en tomt med 2 500 m2.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar
uppdra till samhällsbyggnadskontoret att avstycka fastigheten Gnarps
Masugn 1:3 (Delshad Salehs tjänsteutlåtande 2013-12-06).

ÄRENDE 17
Anhållan om köp eller detaljplanering av fastigheterna Gnarps
Masugn 1:61-63 i Sörfjärden.
Paul Nilsson, Vipro i Norrland AB, anhåller om att i första hand få köpa
fastigheterna Gnarps Masugn 1:61, 1:62 och 1:63 i Sörfjärden, Gnarp.
Fastigheterna ligger intill gamla festplatsen Gnarps Masugn 1:59 vilken
Vipro i Norrland AB nyss har köpt.
I andra hand föreslår Paul Nilsson att en detaljplan för hela området
genomförs gemensamt.
GIS- och markingenjör Delshad Saleh och stadsarkitekt Christina
Englund föredrar ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 17
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att till
ledningsutskottets sammanträde 24 oktober 2013 bereda ärendet
(ledningsutskottets protokoll § 55/2013).
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att, efter samråd
med Paul Nilsson, planlägga området för festplatsen i Sörfjärden
och de närliggande fastigheterna Gnarps Masugn 1:61, 1:62 och
1:63 (ledningsutskottets protokoll § 57/2013).

ÄRENDE 18
Motion om tillfällig fullmäktigeberedning.
Stig Eng (C) har lämnat en motion där han föreslår att fullmäktige
tillsätter en tillfällig fullmäktigeberedning med uppdraget att inför
revideringen av nu gällande översiktsplan, arbeta fram idéer och
visionstankar om utvecklingsstrategier inom Nordanstigs kommun i
olika infrastrukturella frågor.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till fullmäktiges presidium
för beredning (fullmäktiges beslut § 75/2013).
2. Fullmäktiges presidium föreslår att motionen beviljas. Uppdra till
kommunstyrelsen att lämna förslag på fullmäktigeberedningens
former. Motionen är därmed besvarad (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2013-12-09).

ÄRENDE 19
Ansökan om bidrag till bygglovsavgift, Stocka Hamnförening.
Stocka Hamnförening ansöker om bidrag till bygglovavgiften för att
sätta upp en permanent skylt för reklamplatser. Skylten kommer att
sättas upp på ett båthus.
Bygglovsavgiften är 2 283 kronor.
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FORTS. ÄRENDE 19
Kommunstyrelsen har beslutat anta följande kriterier för bidrag till
bygglovsavgifter för föreningar:
1. Föreningar som utan enskilt vinstintrese arbetar med verksamhet
inriktat på ungdomar, kultur eller besöksnäring kan efter prövning i
varje enskilt fall beviljas bidrag till bygglovsavgifter och/eller
tillhörande avgifter med högst 5 000 kronor/år.
2. Byggnadsverket skall vara utvecklande för verksamheten och inte
av underhållskaraktär.
Kommunstyrelsens ledningsutskott har delegation att besluta i ärendet.
Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller ställda krav och föreslår
att bidrag beviljas.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet beviljar Stocka
Hamnförening ett bidrag med 2 283 kronor till bygglovsavgiften för att
sätta upp en reklamskylt (Tommy Staafs tjänsteutlåtande 2013-11-19).

ÄRENDE 20
Ansökan om nytt namn på Hembygdsparken i Bergsjö.
Föreningen Bergsjöparken ansöker om att få sätta upp en ny skylt på
parken i Bergsjö och samtidigt ändra namnet från Hembygdsparken till
Bergsjöparken – Hundskinnet.
Historiskt är namnet Hundskinnet väl vedertaget och etablerat i
bygden.
Fastigheten ägs av Schönströms minnesfond som kommunstyrelsen i
Nordanstigs kommun förvaltar. En ändring av namnet stridet inte mot
fondens statut.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen godkänner att
Hembygdsparken i Bergsjö ändrar namn till
Bergsjöparken-Hundskinnet (Tommy Staafs tjänsteutlåtande
2013-12-06).
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ÄRENDE 21
Ansökan om bidrag från Bergsjö-Hassela Röda Korskrets.
Bergsjö-Hassela Röda korskrets, har ansökt och fått beviljat
bidrag ur Kommunstyrelsens utvecklingsmedel för
ungdoms- och föreningsverksamhet på 11 500 kronor.
I ursprungsansökan var tanken att göra integrationsdag för att
sammanföra flyktingar med föreningsliv. Med anledning av att Hassela
nu tagit emot 74 asylsökande, känner de att det finns behov av att
ändra upplägget.
Bergsjö-Hassela Röda korskrets har nu lämnat in en ny, reviderad
ansökan där aktiviteten fördelas på två dagar;
Ansökta medel blir alltså totalt 12 500 kronor, d.v.s. 1 000 kronor mer
än det beviljade bidraget.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beviljar Bergsjö-Hassela
Röda korskrets ytterligare1 000 kronor ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel för ungdoms- och föreningsverksamhet för att kunna
arrangera två dagars familjeaktiviteter i Hassela och Bergsjö.
Slutdatum ändras från 2013-12-31 till 2014-06-30 (Monica Enros
tjänsteutlåtande 2013-12-12).

ÄRENDE 22
Ansökan om LONA-bidrag.
En ansökan om LONA-bidrag har lämnats till länsstyrelsen med
avsikten att utveckla Vallstigen i Nordanstig som är en vandringsled
och går förbi 11 fäbodvallar i kommunen.
Samhällsbyggnadschef Mats Widoff föredrar ärendet.

ÄRENDE 23
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.

