NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Ön Gran.

Tid:

Torsdag 13 juni 2013 kl. 08:00.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Kommunchefen informerar.

4.

Ekonomirapport.

5.

Avveckling Region Gävleborg.

6.

Ändring av bolagsordning för Nordanstig Vatten AB.

7.

Investeringsbudget 2013, Ombyggnad
omklädningsrum Bergesta.

8.

Investeringsbudget 2013, Renovering balkonger
kommunhuset.

9.

Fastighetsägare registreras som abonnent i
renhållningsregistret.

10.

Justering av beslut – projekt Kustvägen Etapp 3.

11.

Redovisning av delegationsbeslut.

12.

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.

Monica Olsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Sven-Erik Sjölund (S).

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

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Tommy Staaf informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport per april 2013 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 5
Avveckling Region Gävleborg.
Regeringen har beslutat föreslå riksdagen att Landstinget i Gävleborgs
län ska få överta det regionala utvecklinsansvaret från och med
2015-01-01.
För att detta ska kunna bli möjligt krävs att kommunalförbudet Region
Gävleborg befrias från sitt uppdrag att vara samverkansorgan med
regionalt utvecklingsansvar senast 2014-12-31.
Region Gävleborg rekommenderar nu medlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar att besluta i ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 5
Regionens förslag till beslut:
Under förutsättning av riksdagens godkännande, gemensamt med de
övriga kommunerna i Gävleborgs län och Landstinget Gävleborg ställa
sig bakom en begäran från Region Gävleborg till regeringen om att
samverkansorganet befrias från sina uppgifter i samband med att lagen
om regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2010:630) träder i kraft för
Gävleborgs del fr.o.m. 1 januari 2015. Uppdra till Region Gävleborg att
upplösa kommunalförbundet Region Gävleborg per 2014-12-31.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Under förutsättning av riksdagens godkännande, gemensamt med
de övriga kommunerna i Gävleborgs län och Landstinget
Gävleborg ställa sig bakom en begäran från Region Gävleborg till
regeringen om att samverkansorganet befrias från sina uppgifter i
samband med att lagen om regionalt utvecklingsansvar i vissa län
(2010:630) träder i kraft för Gävleborgs del fr.o.m. 1 januari 2015.
2. Uppdra till Region Gävleborg att upplösa kommunalförbundet
Region Gävleborg per 2014-12-31.

ÄRENDE 6
Ändring av bolagsordning för Nordanstig Vatten AB.
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har lämnat ett förslag till ändring i
bolagsordningen för Nordanstig Vatten AB.
Ändringarna gäller främst kravet om tydlig skrivning vad gäller
ändamålet med bolagets verksamhet enligt Kommunallagen samt ett
nytt så kallat in house-undantag från kravet på upphandling, enligt
Lagen om offentlig upphandling (LOU).
Bolagets styrelse har beslutat godkänna Nordanstig Vatten AB:s
begäran om ändring av bolagsordning samt att skicka ärendet för
beslut till Nordanstigs kommuns fullmäktige.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2013-06-04

5 (8)

FORTS. ÄRENDE 6
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till reviderad bolagsordning för Nordanstig Vatten AB.

ÄRENDE 7
Investeringsbudget 2013, Ombyggnad omklädningsrum Bergesta.
Verksamheten i Bergesta äldreboende har behov av separata
omklädningsrum för damer och herrar.
Fastigheten ägs till större delen av ett finansbolag men kommunen
kommer att ta över ägarskapet då skulden är betald med har också
option på att köpa ut den i förtid.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att omklädningsrummet byggs om
och att 55 tkr ur 2013 års investeringsbudget beviljas för åtgärderna.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja 55 tkr ur 2013 års investeringsbudget för ombyggnation av
omklädningsrum på Bergesta.
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ÄRENDE 8
Investeringsbudget 2013, Renovering balkonger kommunhuset.
Balkongerna på kommunhuset är i stort behov av renovering.
Kostnaden för att renovera balkongerna ligger ungefär på samma nivå
som att ta bort dem och återställa med nya fönster alternativt fransk
balkong.
Samhällsbyggnadskontoret föreslår att renovering sker av sju
balkonger och att en balkong ersätts av fransk balkong samt att medel
ur 2013 års investeringsmedel avsätts för åtgärderna.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja investeringsmedel ur 2013 års investeringsbudget för
åtgärderna inom tilldelad investeringsram.

ÄRENDE 9
Fastighetsägare registreras som abonnent i renhållningsregistret.
Ekonomi föreslåratt fastighetsägare ska vara den som registreras som
abonnent i renhållningsregistret.
Kommunen har liknande beslut för vatten- och avloppsabonnemanget.
Anledningen till beslutet är att underlätta för kommunen vid eventuella
kravrutiner av hyresgäster.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
fastighetsägaren ska vara den som registreras som abonnent i
renhållningsregistret (Eva-Britt Svedins tjänsteutlåtande 2013-05-29).

ÄRENDE 10
Justering av beslut – projekt Kustvägen Etapp 3.
Kommunstyrelsen har i § 64/2013-04-11 beslutat bevilja Kustvägen
ekonomisk förening medfinansiering av projektet Utveckling av
Kustvägen Etapp 3. Kommunstyrelsen beviljade 125 tkr i
medfinansiering fördelat på tre år.
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FORTS. ÄRENDE 10
2013
2014
2015

30 175 kronor
51 722 kronor
43 103 kronor

Syftet med projektet är att genom ett antal strategiska infrastruktur- och
informationsinsatser vidareutveckla Kustvägen och attrahera fler
besökare.
Nordanstigs kommun har tidigare medfinansierat Etapp 1 och Etapp 2.
Föreningen vill nu justera projektets längd till två år. Anledningen är att
Länsstyrelsen inte beviljar medel för projektet längre än tom 2014.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar
medfinansiering av projekt Utveckling av Kustvägen Etapp 3 med
125 tkr under åren 2013-2015, under förutsättning att övrig
medfinansiering beviljas, fördelat enligt följande: 2013 - 30 175
kronor, 2014 - 51 722 kronor,
2015 - 43 103 kronor (arbetsutskottets protokoll § 32/2013).
2. Kommunstyrelsen beslutar bevilja medfinansiering av projekt
Utveckling av Kustvägen Etapp 3 med 125 tkr under åren 20132015, under förutsättning att övrig medfinansiering beviljas, fördelat
enligt följande: 2013 - 30 175 kronor, 2014 - 51 722 kronor, 2015 43 103 kronor. 2013 års bidrag finansieras ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel. Bidragen för 2014 och 2015 inarbetas i
respektive års budget (kommunstyrelsens protokoll § 64/2013).

ÄRENDE 11
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Handläggare Eva-Lena Berglin
Bostadsanpassningsärenden maj 2013.
Förslag till beslut
Godkänna redovisningen av delegationsbeslut.
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ÄRENDE 12
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.
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