NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsens ledningsutskott

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 17 oktober 2013 kl. 08:15.
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Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Budget 2014.

4.

Remiss 2: Revidering av riksintressen för vindbruk.

5.

Remiss: Handelsstrategi för Hudiksvalls kommun.

6.

Information och övriga ärenden.
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

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens ledningsutskott

FÖREDRAGNINGSLISTA
2013-10-08

2 (4)

ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Åke Bertils (S).

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

ÄRENDE 3
Budget 2014.
Ledningsutskottet har uppdraget att bereda budget 2014 för
kommunstyrelsens verksamheter.
Kommunstyrelsen beslutade i § 152/2013-09-11 om följande uppdrag
som ett led i budgetarbetet:
1. Utbildningsutskottets verksamheter
Uppdra till förvaltningen att utarbeta en skolresursplan för kort och
lång sikt.
I avvaktan på planen avslås utbildningsutskottets förslag att
genomföra en projektering av nybyggnation av Ilsbo förskola.
Utbildnings- och kulturnämndens äskande om 8 miljoner kronor i
utökad budget 2014 behandlas i den pågående budgetprocessen.
2. Omsorgsutskottets verksamheter
Uppdra till förvaltningen att genomföra en
- översyn av boendeformerna i kommunens äldreboenden,
- översyn av vikariepoolen samt
- översyn av hemtjänsten.
3. Ledningsutskottets verksamheter
Uppdra till förvaltningen att lämna en kostnadsberäkning för
genomförande av prioriterade planuppdrag samt beakta kostnaden
för de pågående utredningsprojekten
- Gemensam PA-organisation
- Gymnasiesamverkan Hälsingland
- Översyn dokumenthantering
- Medborgarservice
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FORTS. ÄRENDE 3
4. Planarbetet 2013
Godkänna att enheten Plan och Bygg överskrider budget 2013
med 800 tkr för att fortsätta det pågående planarbetet.
5. Mål 2014
Inarbeta tidigare antagna miljömål och CEMR:s jämställdhetsdeklaration i organisationen.
Vi dagens sammanträde ska bl.a. följande diskuteras:


Driftsbudgeten för hela kommunen; gemensamma kostnader,
skatteintäkter m.m.



Investeringsbudget för hela kommunen; totalram och fördelning på
projekt.



Mål för verksamheterna.



Finansiella mål.

ÄRENDE 4
Remiss 2: Revidering av riksintressen för vindbruk.
Länsstyrelsen utgör remissinstans för Energimyndighetens förslag till
revidering av riksintressen för vindbruk. Kommunen yttrar sig därför till
länsstyrelsen.
Kommunen har tidigare i år yttrat sig över Energimyndighetens första
remiss.
Energimyndighetens kriterier för riksintresse


Förändringar i det nya förslaget till riksintressen är:



Natura 2000-områden samt natur- och kulturreservat undantas på
förhand på land.



Riksintresseområden från 2008 där projektering pågår kvarstår som
riksintresseområden för vindbruk i det nya förslaget.



Justeringar och manuell bearbetning efter förslag i inkomna remissvar
där oproportionerligt stora ytor faller ut, gäller specifikt för länen
Jämtland, Dalarna och Gotland efter dialog med länsstyrelserna.



Manuell editering per vindområde (alla områden har gåtts igenom på
detaljnivå och i vissa fall justerats utifrån inkomna synpunkter per
objektID)
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FORTS. ÄRENDE 4


Minsta områdesstorlek har förändrats till 3 km² i elområde 4 för att
skapa fler riksintresseområden i södra Sverige där en stor del av
konsumtionen görs.



Elnätskriteriet utgår som en följd av de synpunkter som inkommit till
Energimyndigheten.



En miljökonsekvensbeskrivning/miljöbedömning genomförs.

Beslutsunderlag
Plan och byggenheten föreslår följande yttrande:
Liksom i remissyttrande 1 hävda att:
En del av Område 191 (Norromå) längs E4 bedöms som möjlig för
vindkraft medan den västliga delen bör utgå med hänsyn till stora
kultur- och naturvärden.
Övriga områden 206, 199, 188 och 195 föreslås utgå då områdena har
höga natur- och kulturvärden, värden för friluftsliv och känslig
landskapsbild.
För återinförda nu gällande riksintresseområden inga synpunkter.
(Christina Englunds tjänsteutlåtande 2013-10-08.)

ÄRENDE 5
Remiss: Handelsstrategi för Hudiksvalls kommun.
Hudiksvalls kommun har utarbetat ett förslag till Handelsstrategi för
Hudiksvalls kommun som de nu har remitterat för synpunkter.
Synpunkterna ska vara inlämnade senast 17 oktober 2013.

ÄRENDE 6
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.

