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§ 131

Dnr 2017-000351

Godkännande av dagordning
Ledningsutskottets beslut
Godkänna dagordningen med nedanstående ändringar
Sammanfattning av ärendet
Extra ärenden
Ombudgetering för instängsling av Homons och Hasselas återvinningscentraler.
Ombyggnation på Hagängsgården.
Personalärende.
Håkan Larsson (M)
Diskussion om inköp av gulsäckar (öringsyngel).
Besvara anonyma insändare i tidningen Hudiksvalls Tidning.
Diskussion om användandet av granulat på konstgräsplanen.
Diskussion om utsläpp i Lindstahusviken.
Diskussion om återvinningsstation och parkeringen i Mellanfjärden.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 132

Dnr 2018-000006

Ekonomirapport
Ledningsutskottets beslut
Godkänna ekonomirapporten
Sammanfattning av ärendet
Ekonomichef Björn Hylenius redovisade en sammanställd ekonomirapport per juli
2018 för ledningsutskottets verksamheter.
Kommunchef Fredrik Pahlberg, verksamhetschef EvaLinda Grensman och
Hans-Åke Oxelhöjd redovisade för sin respektive verksamhet.
Budgeterat 2018 (tkr)

161 009

-Stab

93 456

-Teknik och hållbarhet

49 635

-Samhällsutveckling och kommunikation

17 918

Avvikelser inom verksamheten (tkr)
-Stab

-450

-Teknik och hållbarhet

- 1 063

-Samhällsutveckling och kommunikation

- 2 265

Totalt

- 3 778

Prognos 2018

Justerandes sign

157 231

Utdragsbestyrkande
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§ 133

Dnr 2018-000259

Diskussion om- Samordningsförbund Gävleborg.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Att Nordanstigs kommun ska ge ett utökat bidrag till Samordningsförbundet
Gävleborg med 32 000 kr för 2019, under förutsättning att övriga kommuner deltar.
Reservation
Håkan Larsson (M) och Sandra Bjelkelöv (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Förbundet begärde utökade medel och förvaltning rekommenderade ett avslag, om
inte ett mer tydligt underlag kunde presenteras på hur verksamheten kan utvecklas i
Nordanstigs kommun. Det beslutades om ett avslag på ledningsutskottet i juni och
Stig Eng (C) lyfte ärendet för att fortsätta diskutera frågan.
Ledningsutskottet fick av kommunchef Fredrik Pahlberg en genomgång av
tilldelning av medel för perioden 2014-2018.

Yrkanden
Stig Eng (C) Yrkar bifall till att ge Samordningsförbundet ett utökat bidrag med
32 000 kr, under förutsättning att övriga kommuner deltar.
Håkan Larsson (M) yrkar avslag till Stig Engs yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.

Justerandes sign
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§ 134

Dnr 2018-000285

VA-taxa 2019
Ledningsutskottets beslut
Godkänna informationen och uppdra till verksamheten att fortsätta dialogen med
Nordanstig Vatten AB.
Sammanfattning av ärendet
Skype-möte med Tomas Larsson tf vd och affärsområdeschef vatten och avlopp, på
MittSverige Vatten & Avfall AB, om vilka konsekvenser det kommer att få att
Nordanstig Vatten inte kommer att få förlusttäckningsbidrag för 2019.
Ledningsutskottet fick information om hur en eventuell förändring av VA-taxan kan
komma att förändras, då den rörliga eller fasta avgiften kan höjas.
Normalvilla typ Hus A, ca kostnad idag 10 750 kr per år, med en förbrukning av
150 kubikmeter vatten, eventuell höjning till 12 780 kr per år. Mediankostnad i
Sverige ca 7000 kr
Flerfamiljshus Typ Hus B cirka kostnad idag 108 500 kr, eventuell höjning med
29 000 kr. Mediankostnad i Sverige 65-70 000 kr.

Justerandes sign
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§ 135

Dnr 2018-000253

Information om restaurering av pirar och vågbrytare
Ledningsutskottets beslut
Godkänna informationen och uppdra till verksamheten att arbete vidare med
ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Näringslivsutvecklare Ingeli Gagner informerade om hur statusen är för pirar och
vågbrytare vid Sörfjärden, Morängsviken och Stocka-Rönnskär.
Nordanstigs Kommun har flera områden med vågbrytare, men störst
renoveringsbehov är det i Stocka-Rönnskär.
Ansökan ska skickas in 1 augusti 2019 om bidrag från MSB, Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap, som kan täcka 60% av kostnaden för förhindrande
av naturolycka genom restaurering av vågbrytare.
Fortsatt arbete kommer att pågå för att dokumentera och för att beräkna kostnad för
projektet utifrån teknisk lösning, antikvarisk hänsyn, leverantör och prioriterade
områden.

Justerandes sign
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§ 136

Dnr 2018-000005

Verksamheten informerar
Ledningsutskottets beslut
Godkänna informationen
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef för Teknik och hållbarhet EvaLinda Grensman, verksamhetschef
för Samhällsutveckling och kommunikation Hans-Åke Oxelhöjd och kommunchef
Fredrik Pahlberg informerar om aktuella ärenden i verksamheten.
Teknik och hållbarhet

Justerandes sign



Taksäkerhetsåtgärder Hassela brandstation planeras och kommer att
åtgärdas innan årsskiftet. Det finns avsatt investeringsmedel till detta.



Ombyggnation på brandstationen i Jättendal kommer igång i september och
pågår under en tid. Det planeras tex. för nya duschar (manligt och
kvinnligt). Delar av taket på brandstationen kommer att bytas ut.



Energitjänsteprojektet pågår. Bergsjögården prioriteras och Fas 1 för den
görs nu i september för att vi ska kunna investera i rätt typ av
ventilation/ventilationsåtgärder i byggnaden. Det ligger ett vite från
Byggnadsnämnden på 15 tkr som måste betalas och åtgärderna måste göras
innan årsskiftet. Det är avsatt 2,2 mnkr till detta.



Laddstolparna upphandlas och ska vara på plats innan årsskiftet. Två
stycken i Bergsjö och en i Hassela. Detta är för kommunens fordon.
Kommunen har fått bidrag från klimatklivet.



Ventilation i Arthur Engbergsskolan har vi tid till att utföra. Föreläggandet
om vite kommer inte att komma förrän i februari. Varför vi sökte om
anstånd var att kunna sätta in rätt ventilation som är kopplat mot
energitjänsteprojektet. Vi fick ej anstånd. Vi har 900 tkr avsatt till detta.



Information och dialog har först med Säcken i Gnarp. Ny lokal har erbjudits
och de har fått förlängd frist att vara ute ur lokalerna så att de kan fortsätta
verksamheten efter flytten.



Hasselafrön har verksamheten ett preliminärt möte med den 12/9.
Diskussion om tid för flytt skall göras mm. Ny lokal blir övervåning på
brandstationen i Hassela.



Ombyggnation i den så kallade ”tandläkarkorridoren” i Kommunhuset
kommer att starta i september. Det kommer att bli ett politikerrum, samt
några små kontor. Fasaden kommer att ändras, nya fönster sätts in mm.
Golvet måste bilas upp, delar av avlopp och ledningar är utdömda.
Ett beslut från KS 2015-02-12

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign



Medverkan gällande trygghetsboende i Bergsjö pågår. Förstudie görs av
Samhällsutveckling och kommunikation, även detaljplanändring. När det
kommer till upphandling av entreprenör och produktion utförs det av
Teknik och hållbarhet. KS-beslut 2017-12-12



Renovering av Ersk-Matsgårdens fönster slutfördes under våren. I samband
med gårdens 200-årsjubileum upptäcktes skador i konstruktionen på
byggnaden ladugårdskomplexet, vilket medförde att vi genast beslutade att
återställa detta. Byggnadsvårdsbidrag söktes och beviljades av länsstyrelsen
den 24 juli. Arbetet startar i september och kommunens kostnad blir ca 30
tkr eftersom länsstyrelsen beviljat bidrag på 100 % av kostnaden för
antikvarisk medverkan från Länsmuseet Gävleborg.



Skötseln av våra kommunala badplatser har fungerat under sommaren med
de föreningar som accepterade avtalet. SGU-badet skötte Nordanstigs
Bostäder (NBAB) om i sommar, dock ej bryggor. Dasstömningen vid SGUbadet (Högen) och ute vid havsbaden sköttes av NBAB. Detta har fungerat
utmärkt och inga klagomål har inkommit via kommun@nordanstig.se
angående detta i sommar, vilket är en betydande skillnad mot förra året.
Enheten Avfall och återvinning har också ansvarat för att tömma soptunnan
i Bjärtsjön eftersom vägen bedömts vara för dålig för sopbilen.
Omklädningsrummen vid badplatsen i Ilsbo (Bjärtsjön) har målats, och
även lilla lusthuset i Bergsjö kommer att målas upp i höst.



Pilträden vid kommunhusets parkering kommer att beskäras under hösten
av en arborist.



En utökning av förhyrda parkeringar planeras; därtill också en carport för
kommunens transportbussar och bilpoolsbilar som kommer att underlätta
skötseln samt bidra till förbättrad arbetsmiljö. Detta planeras inför nästa
barmarkssäsong.



En planering om att överta hela administrationen av alla förhyrda
parkeringar i kommunen samt att en översyn är gjord gällande avgift för
parkeringsplats mm, vilket kommer tas upp för ändring.



En planering om ett övertagande av hela administrationen gällande
bilparken i kommunen.



En uthyrningspolicy håller på att utformas för att öka upp effektiviteten av
användandet av kommunens lokaler. Detta sker i samarbete med andra
verksamheter. Samtal förs också med NBAB för att få till en bra lösning.
Detta gäller all sorts uthyrning!



Ett förordnande har kommit där Avfall Sverige ställer alla Sveriges
kommuner till svars. Vi måste ha löst frågan om matavfall, och hämtning
av det innan 2021, därtill också fastighetsnära insamling. Detta jobbar vi
vidare med för att kunna ta upp vidare för beslut.

Utdragsbestyrkande

9(25)

Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-04

Fortsättning § 136

Justerandes sign



Ny chef för avfall och återvinning är anställd. Börjar måndagen den 10
september. Jimmy Nilsson, kommer närmast från transportsektorn.



Verksamheten har en ny befattning inom Teknik och hållbarhet. En miljöoch klimatstrateg. Hen jobbar bredare och större med övergripande projekt
för hållbar utveckling inom kommunen och ser till att tex. alla kommunens
miljöpolicys följs upp och uppdateras. Hen rapporterar även in alla gröna
nyckeltal, kommer även att ta över energi- och klimatrådgivningen på sikt.
Vi tar ett nytt kliv gällande hållbar utveckling och strategisk
miljöutveckling i kommunen.



Vi har två gamla deponier, en i Bergsjö och en i Hassela som vi måste
åtgärda innan 2021. Vi har ett föreläggande kring detta och vidare arbete
har inletts av miljö- och klimatstrategen som samarbetar med nya
enhetschefen för Avfall och återvinning.



Möten fortsätter med MSVAB, gällande eventuellt sammangående. Möten
inplanerade under hösten. (övergång tidigast 2020)



Verksamheten jobbar vidare med bredbandsutbyggnaden. Det finns en
politisk styrgrupp där tjänstemän är representerade. Det nya är att vi i
förvaltningen kommer att ha en arbetsgrupp där både Fiberstaden och
tjänstemän från Teknik och hållbarhet samt IT-strategen är representerade
för att kunna vara med och granska och kontrollera de steg vi tar inom
utbyggnationerna.



Vägbelysningen. Vi har en väldigt gammal anläggning, därtill både gamla
stolpar, ett stort antal lutande friska stolpar men även gamla ledningar.
Jättendal, Holsjön, Strömsbruk och Gnarp är några av de platser där vi har
stora problem med dåliga ledningar. Vi har besiktat alla belysningspunkter
(blir klart nu i september) och har haft väldigt många akututryckningar där
vi har varit tvungen att plocka ner sträckningar av bland annat
elsäkerhetsskäl. Det har alltså varit fara för tredje man och helt olagligt att
ha stolparna uppe (Vattlång). Efter denna besiktning så kommer det att
upphandlas en ny entreprenör och vi kommer också att göra ett djuplodande
arbete med utgångspunkt av besiktningen; vilka belysningspunkter som
borde vara kvar och som vi ska byta ut samt vilka vi borde ta bort. Efter
beslut tagits vad som ska rivas, vara kvar samt bytas ut är planen att
upphandla en liknande besiktning av de belysningscentraler som styr de
belysningspunkter som skall vara kvar. Dessutom har vi tagit in synpunkter
från allmänheten vart de vill ha vägbelysning och nya sträckningar finns
som önskemål.



Enligt KF-beslut 2015-05-24 Att kommunstyrelsen avsätter en del av
kommunstyrelsens förfogandemedel till en skyltpott där vägföreningar m.fl.
kan ansöka om skyltbidrag. Detta har börjat utredas, vår förhoppning är att
vi har en pott till 2019 års budget. Det behövs också riktlinjer, policy kring
vilka som kan söka etc. Verksamheten tar upp detta i årets
budgetberedning.
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Resecentrum i Bergsjö, kontrakt har genomlysts, detta håller på att redas
upp, förhoppningen är att detta är helt klart under första kvartalet 2019.



Busskurerna som är nya efter Bergsjövägen har inte garantibesiktade. Vi
har kontakt med både X-trafik och Trafikverket. Vi har också kontakt
gällande medborgarförfrågningar om fler ställen där det bör vara busskurer.
Planering pågår gällande övertagande. En kostnad är förenad med detta och
vi har sett under vintern att det är en stor kostnad gällande sönderplogade
kurer samt en hel del skadegörelse, klotter mm. Detta måste vi ta höjd för i
kommande budgetberedning.



När det gäller bostadsanpassningsärenden har verksamheten haft en hel del
ärenden uppe i förvaltningsrätten vilket vi också har vunnit, vi har haft
ärenden som har överklagats ända upp till kammarrätten men som har
avslagits av dem. Detta betyder alltså att vi tolkar lagen korrekt och att vi
har kompetent personal som ser till den sökanden på rätt grunder.



Gällande fiskevårdsprojektet så har vi fått göra en hel del yttranden och vi
har fått en del förelägganden gällande regleringsdammen i Andersfors och
kraftverksdammarna i Gnarpsån. Vi arbetar på enligt fiskevårdsplanen.



Förfrågningsunderlaget gällande upphandlingen av mäklartjänster är klart
och upphandlingen har utannonserats rörande försäljning av kommunens
lokaler



Planering fortsätter tillsammans med utbildningsverksamheten gällande
förskolor i Gnarp samt andra lokallösningar.



I 2017 års budget har 500 tkr avsatts för att genomföra en förstudie av en
idrottshall/ allaktivitetshus. När förstudien är genomförd kommer det att
finnas underlag så att politiken kan besluta om investeringen ska
genomföras eller inte. Detta har sedermera omstrukturerats så att det ingår i
hela skolrockadens utredning. Detta har visat sig vara stort och komplext
ärende. (enligt LU-beslut 20171219 §259)



En övergång och kunskapsöverföring gällande energi- och
klimatrådgivningen pågår.



En ny underhållsplan skall tas fram. Vi sköter detta själva inom
förvaltningen. Vi räknar med att ha en underhållsplan klar första kvartalet
2019



Ett nytt förvaltningsavtal arbetas fram i vår förvaltningsarbetsgrupp där
representanter från NBAB ingår.



Omorganisationer har varit som en röd tråd genom verksamheten under
året. Detta har börjat landa nu och strukturen har byggts upp nyare och
starkare. De sista pusselbitarna håller på att läggas och vi räknar med att
första kvartalet 2019 är Teknik och hållbarhet komplett, och inte längre så
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Fortsättning § 136
sårbart som det tidigare varit, och har förmågan att hantera komplexa
ärenden av olika slag i ett högre tempo.


Mora kommun är väldigt imponerande över vår transportverksamhet som vi
har i kommunen och vill komma och göra ett studiebesök. Detta planeras
ske under september.



Ansökan är inskickad till MSB om kommunal ledningsplats. Detta planeras
att genomföras 2019.



Planering har skett med enhetschefer på Sörgården inför övertagande av
städningen av allmänna ytor.



Minskning av en städtimme på Bållebo övre är utfört enligt uppdrag från
kommunstyrelsen.



Gällande kost och städ; vi ser över Lönnbergskolans arbetssituation p.g.a.
ökat elevantal och tre serveringstillfällen.



Har utvärderat matkasseprojektet tillsammans med miljö- och
klimatstrategen. Vi har förberett en presentation som vi kommer köra vid
tre tillfällen under hösten för berörda inom kommunen.



Vi har varit med och planerat höstens Balansera mera dag den 5 oktober
tillsammans med andra verksamheter.



Verksamheten har en temavecka gällande kost och städ som vi kommer ha
vecka 46. Det kommer vi ha på alla skolor och förskolor, i samarbete med
dessa verksamheter.



Verksamheten har omfattande ytor som är i behov av röjning och som inte
finns med på grönyteavtalet. Vi bör göra en plan på hur vi ska sköta de
omkringliggande områden där vi en gång sålt tomter. Verksamheten för
samtal med Birger Tellin om Nordanstigs Fjärrvärme på något vis skulle
kunna ta reda på det ris som uppkommer vid röjning på kommunens
fastigheter och producera flis till fjärrvärmeanläggningarna.

Samhällsutveckling och kommunikation

Justerandes sign



Annons ute för tjänsten som Planarkitekt, rekryteringsarbetet pågår.



På Plan och bygg börjar en trainee som heter Douglas 2018-09-19, som är
arkitekt.



Översiktsplanen är ute för samråd. Alla företag i kommunen har fått en
inbjudan om att komma på ett möte om översiktsplanen där de ska få lämna
synpunkter, hittills har få företag anmält att de kan komma.



Tomtförsäljningen i Morängsviken har varit lyckad, prognos om 7 stycken
sålda tomter, en har tecknat avtal.



Projektet med Kustvägen är framflyttat.

Utdragsbestyrkande
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På näringslivskontoret behövs en projektledare för kustfiskeprojektet. Det
pågår en översyn av vart verksamheten ska sitta, ett förslag är att de flyttar
in i kommunhuset.



Sagalids camping. Ett servicehus ska byggas av en privatperson.



Hassela Sport. Samtal och dialog pågår.

Stab

Justerandes sign



Ekonomichef Björn Hylenius flyttar till ledningskorridoren, Maria Pedersen
blir redovisningsansvarig.



Sista delen i utvecklandet av styrmodellen för bättre verksamhetsstyrning
och intern kontroll uppstartad.



Projekt för effektivisering av kommunens administration påbörjad, förslag
från projektet planeras i december 2018.



Diskussion om information från utskotten på kommunstyrelsen. Det är
verksamhetscheferna som ska lämna information till respektive ordförande,
skriftlig information lämnas till kommunsekreterare Eva Engström för att
skickas med handlingarna innan sammanträdet. Det är respektive
ordförande som ska delge informationen på kommunstyrelsen.



Diskussion om verksamhetsuppföljning till kommunstyrelsen.



Nätverk för nyhetsarbete pågår.



Det är Krishanteringsråd 2018-10-18 kl. 10-12 på räddningstjänsten i
Hudiksvall årets tema är totalförsvar 2.0



Information om Inköp Gävleborg. Public Partner har lämnat in en rapport
med två huvudalternativ, att behålla förbundet och att kommunerna betalar
för den servicenivå/kvalitet/område man vill ha och betala för, eller lägga
ner förbundet och skapa en annan form för samverkan.



Information om Nära Vård Region Gävleborg. Vården behöver organiseras
på ett annat sätt, utifrån befolkningens behov. Vård för de vanligaste
sjukdomarna ska ges nära befolkningen. Bättre tillgänglighet – enkelt att få
kontakt, enkelt att få hjälp. Bättre kontinuitet i vården – att få träffa samma
läkare/vårdpersonal. Patienter och anhöriga ska vara delaktiga i vården så
den anpassas till individen, då får vården bäst effekt. Samarbetet mellan
primärvård, specialistvård och kommunal vård ska utvecklas – ingen
patient ska falla mellan stolarna.

Utdragsbestyrkande
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-04

§ 137

Dnr 2018-000085

Köp av fastigheten Bergsjö Kyrkby 19:1
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Köpa fastigheten Bergsjö Kyrkby 19:1 av Mats Roger Danielsson,
Lönnbergsvägen 13, 829 50 Bergsjö.
2. Fastställa köpesumman till 900 000 kronor.
3. Köpet finansieras genom ombudgetering av följande investeringar:
Till: Köp av Bergsjö Kyrkby 19:1

900 tkr

Från: Ombyggnad av Hassela ÅVC -600 tkr
Från: Toaletter i Sörfjärden

-300 tkr

Investeringen i ombyggnad av Hassela ÅVC ska inte minska med ovanstående
belopp utan flyttas fram i tid. Uppdrag ges att utföra denna omarbetning i
investeringsbudgeten för 2019. Godkänna upprättat köpekontrakt. Uppdra till
firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Skolområdet runt Lönnbergsskolan är för litet. För att kunna bygga ut skolan bör
mark tillföras. Verksamhetens förslag är att lösa in den gula villan intill skolan.
Verksamheten har förhandlat med fastighetsägaren och parterna är nu överens om
villkoren för köp.
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutar
Köpa fastigheten Bergsjö Kyrkby 19:1 av Mats Roger Danielsson, Lönnbergsvägen
13, 829 50 Bergsjö.
Fastställa köpesumman till 900 000 kronor.
Köpet finansieras genom ombudgetering av följande investeringar:
Till: Köp av Bergsjö Kyrkby 19:1

900 tkr

Från: Ombyggnad av Hassela ÅVC

-600 tkr

Från: Toaletter i Sörfjärden -300 tkr
Investeringen i ombyggnad av Hassela ÅVC ska inte minska med ovanstående
belopp utan flyttas fram i tid. Uppdrag ges att utföra denna omarbetning i
investeringsbudgeten för 2019. Godkänna upprättat köpekontrakt. Uppdra till
firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

Justerandes sign
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-04

§ 138

Dnr 2018-000284

Ansökan om bidrag för bygglovsavgift, Bergsjö IF.
Ledningsutskottets beslut
1.Bevilja Bergsjö IF bidrag med 4 540 kronor till bygglovsavgiften för nybyggnad
av väg.
2. Bidraget finansieras ur potten för bidrag till bygglovsavgifter för föreningar.
Sammanfattning av ärendet
Bergsjö IF ansöker om bidrag till bygglovsavgiften för att bygga väg till den nya
konstgräsplanen i Bergsjö.
Bygglovsavgiften är 4 540 kronor.
Kommunstyrelsen har beslutat anta följande kriterier för bidrag till bygglovsavgifter
för föreningar:
1. Föreningar som utan enskilt vinstintresse 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.
2. Byggnadsverket ska vara utvecklande för verksamheten och inte av
underhållskaraktär.
Kommunstyrelsen ledningsutskott har delegation att besluta i ärendet.
Förvaltningen bedömer att ansökan uppfyller ställa krav och föreslår att bidrag
beviljas.
Beslutsunderlag
1. Bevilja Bergsjö IF bidrag med 4 540 kronor till bygglovsavgiften för nybyggnad
av väg.
2. Bidraget finansieras ur potten för bidrag till bygglovsavgifter för föreningar.
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner det antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-04

§ 139

Dnr 2018-000142

Uppförande av trygghetsboende i Bergsjö
Ledningsutskottets beslut
1. att beställa en ny detaljplan över markområdet som innefattas av hela ytan
som idag upptas av fotbolls- och hockeyplan, parkering samt
återvinningsstation samt
2. att uppförandet upphandlas som en totalentreprenad.
Ledningsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar
1. att upplåtelse av lägenheter sker via hyresrätt samt
2. att finansiering sker genom investeringsbudget i Mål och budget 2020 med
plan för 2021-2023.
Justerarens kommentar
Ledningsutskottet beslut ska enligt undertecknads mening ha följande betydelse
Att alla 4 områden skulle detaljplaneras, inte att det var specifikt fotbollsplanen.
Sandra Bjelkelöv (SD).
Sammanfattning av ärendet
Nordanstigs kommun är i behov av bostadslägenheter i form av trygghetsboende i
Bergsjö. Detta är beslutat att byggas i kommunal regi då tidigare beslut ej
verkställts. För att ett bra beslutsunderlag ska tas fram beslutade kommunstyrelsen
2018-04-17 att en förstudie skulle utföras för att främst föreslå placering men också
föreslå upphandlingsform, finansiering och upplåtelseform. Förstudien presenteras
inte i ett separat dokument utan redovisas i detta ärende.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet besluta
att beställa en ny detaljplan över markområdet som innefattas av hela ytan som idag
upptas av fotbolls- och hockeyplan, parkering samt återvinningsstation samt
att uppförandet upphandlas som en totalentreprenad,
Vidare föreslår kommunstyrelseförvaltningen föreslå kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta
att upplåtelse av lägenheter sker via hyresrätt samt
att finansiering sker genom investeringsbudget i Mål och budget 2020 med plan för
2021-2023.

Justerandes sign
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-04

Fortsättning § 139
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner det antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-04

§ 140

Dnr 2016-000123

Finansiering av E4 Kongberget - Gnarp
Ledningsutskottets beslut
Godkänna informationen
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerade om dialogen med trafikverket
angående finansiering av E4. Mer information kommer till kommunstyrelsens
sammanträde 2018-09-25.

Justerandes sign
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-04

§ 141

Dnr 2018-000090

Ansökan om bidrag från Gällsta IK från KS
förfogandemedel.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
att bevilja Gällsta IK ett bidrag på 250 000 kr från KS förfogandemedel i syfte att
återställa internt utlånade verksamhetsmedel till den utbytta tältduken som raserades
under vårvintern 2018.
Sammanfattning av ärendet
Gällsta IK söker bidrag för att finansiera den tältduk som reinvesterades under 2017
och som rasade under vårvintern 2018.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå kommunstyrelsen
besluta
att bevilja Gällsta IK ett bidrag på 250 000 kr från KS förfogandemedel i syfte att
återställa internt utlånade verksamhetsmedel till den utbytta tältduken som raserades
under vårvintern 2018.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag
Ulf Lövgren (S) yrkar avslag till verksamhetens förslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-04

§ 142

Dnr 2018-000292

Ombudgetering för instängsling av Homons och
Hassela Återvinningscentraler
Ledningsutskottets beslut
Godkänna ombudgetering av följande investeringar 2018:
Till: Instängsling av Homons och Hassela ÅVC

185 tkr

Från: Utbyte av brandlarm

-140 tkr

Från: Tillgänglighetsåtgärder

-45 tkr

Sammanfattning av ärendet
För att kunna lagföra obehöriga personer som tar sig in på Homons och Hassela
ÅVC behöver områdena vara inhägnade med stängsel. Eftersom hela budgeten för
utbyte av brandlarm och tillgänglighetsåtgärder inte kommer att utnyttjas i år
föreslår förvaltningen att delar av de investeringsmedel som reserverats för dessa
projekt överförs till projektet Instängsling av Homons och Hassela ÅVC (tidigare
Instängsling av Homons ÅVC). Genom ett sådant beslut skulle förutsättningar
skapas för att stängsla in båda återvinningscentralerna i år och dessutom ersätta en
grind och befintligt stängsel vid Homons ÅVC.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att Ledningsutskottet godkänner ombudgetering av följande
investeringar 2018:
Till: Instängsling av Homons och Hassela ÅVC

185 tkr

Från: Utbyte av brandlarm

-140 tkr

Från: Tillgänglighetsåtgärder

Justerandes sign

-45 tkr
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Sammanträdesdatum

2018-09-04

§ 143

Dnr 2017-000470

Ombyggnation på Hagängsgården.
Ledningsutskottets beslut
Godkänna information
Sammanfattning av ärendet
Upphandlingsunderlaget för renovering av 24 lägenheter på Hagängsgården är i
slutfasen. Vi har dock fått ett negativt förhandsbesked på vår bidragsansökan från
länsstyrelsen. När vi var i kontakt med länsstyrelsen första gången inför
framtagandet av vår bidragsansökan var utgångspunkten att renovera befintliga
lägenheter i ett redan nerlagt äldreboende. Renovering av obebodda lägenheter med
syfte att sedan tillföra dessa till bostadsmarknaden bedömde länsstyrelsen som
bidragsgivande.
Länsstyrelsen motiverar sitt förhandsbesked om avslag med att lägenheterna
byggdes för äldre och att slutresultatet inte blir fler lägenheter för denna grupp av
medborgare samt att samtliga lägenheter inte står tomma och att äldreboendet av
den anledningen inte kan betraktas som nedlagt.
Verksamheten kommer, med hjälp av Nordanstigs Bostäder AB, att iordningställa
en visningslägenhet och därefter anordna ett öppet hus för att få en bild av intresset
för Hagängsgården som trygghetsboende. På så sätt kommer vi då få reda på om
renoveringskostnaden kan rymmas inom ramen för avsatta investeringsmedel, som i
dagsläget uppgår till 5 832 tkr.
I detta projekt ingår förutom ombyggnation av lägenheter även renovering av
yttertaket, och upphandling av denna del av projektet kommer att inledas under
första halvan av september.

Justerandes sign
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-04

§ 144

Dnr 2018-000287

Diskussion om Stocka Hamnförening, utökning av
ställplatser
Ledningsutskottets beslut
Godkänna informationen och uppdra till verksamheten att fortsätta bereda frågan
om utökning av ställplatser i Stocka.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd presenterade en möjlig utveckling av
ställplatser i Stocka Hamn.
Ledningsutskottet diskuterade frågan.
Gästnätter i hamnen har ökat för varje år, Stockas besöksnäring i siffror:
För båtar: 2015 varit 65 st 2016 87 st 2017 87 prognos för 2018 150 st.
För husbilar: 2015 cirka 150 st, 2016 338 st, 2017 655 st prognos för 2018 1700 st.
Besökare i hantverksboden har också ökat, 2017 var det ca 3000 st och 2018
5065 st besökare hittills.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Nordanstigs kommun
Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-04

§ 145

Dnr 2018-000288

Diskussion om nästa exploateringsområde i
Nordanstigs kommun.
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till verksamheten att fortsätta bereda frågan om nästa exploateringsområde i
Nordanstigs kommun.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd resonerade med ledningsutskottet vart nästa
exploateringsområde i Nordanstig Kommun ska vara. Då den här processen kan ta
ganska lång tid så är det dags att påbörja arbetet.
Ledningsutskottet diskuterade frågan och höll med om att det är bra om det här
arbetet kan påbörjas så fort som möjligt.

Justerandes sign
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Ledningsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-09-04

§ 146

Dnr 2017-000050

Personalärende
Ledningsutskottets beslut
Uppdra till verksamheten att omgående påbörja rekryteringsprocessen för att
anställa en upphandlare.
Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Fredrik Pahlberg diskuterade rapporten om Inköp Gävleborg som
Public Partner har lämnat där det finns två huvudalternativ; att behålla förbundet
och att kommunerna betalar för den servicenivån/kvalitet/område man vill ha och
betala för eller lägga ner förbundet och skapa en annan form för samverkan.
Ledningsutskottet diskuterade frågan och fick en genomgång av de ekonomiska
konsekvenserna för Nordanstigs kommun samt ta del av förslag till tidsplan om
förbundet skulle läggas ned.

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum

2018-09-04

§ 147

Dnr 2018-000007

Information och övriga ärenden
Ledningsutskottets beslut
Inköp av gulsäckar (öringyngel).
Bevaka frågan i budgetarbetet för 2019. Tillsätta 45tkr till 2019 års budget för
fiskevård för detta ändamål.
Besvara anonyma insändare i Hudiksvalls Tidning.
Uppdra till kommunikationsavdelningen att utreda ärendet och återkoppla till
ledningsutskottet.
Användandet av granulat på konstgräsplanen.
Uppdra till verksamheten att redovisa vilket material som används på
konstgräsplanen och återkoppla till ledningsutskottet.
Utsläpp i Lindstahusviken.
Besök ska göras till viken från verksamheten. Återkoppling från verksamheten till
ledningsutskottet.
Återvinningsstation och parkeringen i Mellanfjärden.
Det finns ett gammalt beslut om det här ärendet. Uppdra till verksamheten att se
över var återvinningsstationen i Mellanfjärden ska vara. Återkoppling till
ledningsutskottet.
Sammanfattning av ärendet
Extra sammanträde för Ledningsutskottet 2018-09-17 redovisning av
delårsbokslutet klockan 08:15.
Ledningsutskottet gjorde ett studiebesök till Bergsjö IF:s nya konstgräsplan
tillsammans med Stefan Lundholm.
Håkan Larsson (M) Diskussion om inköp av gulsäckar (öringyngel). Det
uppskattade antalet fiskyngel som behöver köpas in 2019 skulle kosta 45 000 kr.
Håkan Larsson (M) Besvara anonyma insändare i tidningen Hudiksvalls Tidning
Håkan vill ha ett inriktningsbeslut/policy om att anonyma insändare ställd till
Nordanstigs kommun eller politiker inte ska besvaras.
Håkan Larsson (M) Diskussion om användandet av granulat på konstgräsplanen.
Håkan Larsson (M) Diskussion om utsläpp i Lindstahusviken. Besök ska göras till
viken från verksamheten.
Håkan Larsson (M) Diskussion om återvinningsstation och parkeringen i
Mellanfjärden. Det beslut som finns sedan förut är att placeringen av
återvinningsstationen ska ses över.

Justerandes sign
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