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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Monica Olsson (S).

ÄRENDE 2
Uppföljning av avtal.
Personalstrateg Mats Dahl föredrar ärendet.

ÄRENDE 3
Förslag till alkohol- och drogpolicy.
En revision av gällande drogpolicy har genomförts och resulterat i en
förslag till ny policy.
Beslutsunderlag
Personalstrateg Mats Dahl föreslår att kommunstyrelsen antar
föreslagen alkohol- och drogpolicy (Mats Dahls tjänsteutlåtande
2009-07-30).

ÄRENDE 4
Anhållan om överföring av finansiering från Intryck Hälsingland
till Leader Hälsingebygden.
Den ideella förening Intryck Hälsinglands verksamhet har omfattat
EU:s programperiod åren 200-2006. Verksamheten har varit förlängd
till och med 2008.
Intryck Hälsingland är under likvidation där föreningen uppvisar ett
överskott med 6,5 miljoner kronor. Detta på grund av förutbetald
medfinansiering från länsstyrelsen, landstinget och kommunerna i
Hälsingland.
Leader + Intryck Hälsingland anhåller nu om att få överlåta den
medfinansieringen som inte är förbrukad till föreningen Leader
Hälsingebygden. För Nordanstigs kommuns del uppgår det till 143 tkr.
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FORTS. ÄRENDE 4
Beslutsunderlag
1. Länsstyrelsen Gävleborg beslutar avslå anhållan från föreningen
Intryck Hälsingland i likvidation, att till föreningen Leader
Hälsingebygden överlämna den förutbetalda medfinansiering som
ej förbrukats inom Leader+programmet (Länsstyrelsen Gävleborgs
skrivelse 2009-06-25).
2. Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att ansökan avslås. De
förutbetalda medlen som avser Nordanstigs kommuns andel i
föreningen Intryck Hälsingland i likvidation, 143 tkr ska återbetalas
till Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 5
EU-projektet finnskogarna.com
Ludvika kommun har inkommit med en inbjudan att delta i EU-jprojekt
finnskogarna.com. Projektets vision är att Finnskogarna i Norra
Mellansverige år 2015 är ett etablerat kvalitetsvarumärke med hög
miljöprofil och finnskogskulturen som kännemärke. Projektet ska skapa
samarbete kring finnskogsturism genom att koppla ihop företagen med
varandra och gentemot marknaden.
Projektet syftar till att med fokus på entreprenörskap och hållbar
utveckling, med finnskogskulturen som gemensam nämnare, utveckla
gränsöverskridande samverkan och marknadsföring av besöksmål
under varumärket Finnskogarna i Mål 2 Norra Mellansverige och vissa
angränsande områden.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunen deltar i projektet
finnskogarna.com under tiden 2010-2012. Kommunens kostnad
9 000 kronor, fördelat under perioden med 3 000 kronor per år,
finansieras inom Nordanstigs Utvecklings budgetram (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2009-07-30).
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ÄRENDE 6
Ansökan om bidrag till Mineraljakten.
Sveriges geologiska undersökning, Norrlands mineraljakt, ansöker om
bidrag till Mineraljaktens prispengar och till resor för de kommunala
kontaktpersonerna.
Norrlands Mineraljakt är en årligt återkommande tävling för att genom
nya mineralfynd bidra till fortsatt utveckling i Norrland.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunen avslår ansökan om bidrag till
Mineraljaktens prispengar (Eva Engströms tjänsteutlåtande
2009-07-30).

ÄRENDE 7
Ändrad landstingsindelning – bildande av regionkommuner.
Regeringen har överlämnat ett antal ansökningar om ändring av
landstingsindelningen, dvs. bildande av regionkommuner, till
Kammarkollegiet för utredning. Utredningen beräknas vara klar
15 september 2009.
Kammarkollegiet kommer då att lämna utredningen till samtliga berörda
kommuner för synpunkter, innan kollegiet lämnar sitt yttrande till
regeringen.
Kammarkollegiet meddelar att de kommer att skicka ut remissen i
vecka 39. För att regeringen ska kunna fatta ett beslut om ändrad
landstingsindelning senast 31 december 2009 måste remisstiden hållas
extremt kort, endast ca 10 dagar.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till arbetsutskottet
att lämna synpunkter på Kammarkollegiets utredning om ansökningar
om ändring av landstingsindelningen, dvs. bildande av
regionkommuner (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2009-07-30).

ÄRENDE 8
Nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening.
Kommuninvest ekonomisk förening har inkommit med förslag till nya
stadgar. Stämman för föreningen har enhälligt beslutat att fastställa de
nya stadgarna.
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FORTS. ÄRENDE 8
Stadgeändringarna avser förtydliganden enligt nedan
 § 6, 7 och 8 valberedningen i föreningen,
 § 7 fastställande av arbetsordning för valberedningen i föreningen
och arbetsordning för valberedningen i föreningens företag,
 § 8 styrelsen ska utse en valberedning för föreningens företag och
utse en ordförande i denna beredning,
 § 8 ordinarie föreningsstämma skall fastställa en arbetsordning för
arbetet i valberedningen för föreningens företag samt
 § 11 För beredning av årsstämmornas beslut i tillsättandefrågpr i
föreningens företag skall det finnas en särskild valberedning utsedd
av föreningsstyrelsen.
Ekonomikontoret finner ingen anledning att invända mot
stadgeändringarna.
Beslutsunderlag
Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige godkänner stadgeändringarna
fastställda vid Kommuninvest ekonomisk förenings ordinarie
föreningsstämma den 2 april 2009 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2009-07-15).

ÄRENDE 9
Vänort Lolland kommune.
Kommunens tidigare vänort Holeby kommune har gått samman med
andra kommuner och bildat Lollands kommune. Lollands kommune har
sett över de vänorter de tidigare kommunerna hade och beslutat för att
fortsätta vänortssamarbetet med några, däribland Nordanstigs
kommun.
Arbetsutskottet har tidigare beslutat att uppdra till vänortskommittén att
kontakta Lollands kommune för att utarbeta ett förslag till vänortsavtal.

ÄRENDE 10
Förordnande som vigselförrättare m.m.
Nordanstigs kommun bör kunna erbjuda allmänheten möjlighet till
borgerlig vigsel. Som vigselförrättare har kommunen vanligen förordat
den person som innehar kommunchefstjänsten.
Kommunen bör därför ansöka om att den nya kommunchefen Kerstin
Oremark förordnas som vigelseförrättare.
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FORTS. ÄRENDE 10
Beredande organ
Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen
ansökan om att kommunchef Kerstin Oremark förordnas att tills vidare
vara behörig som vigselförrättare (Eva Engströms tjänsteutlåtande
2009-07-30).

ÄRENDE 11
Informationer 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. Extra ärenden kommer att behandlas så att de får
anmälas och sedan beslutar kommunstyrelsen om ärendet ska
betraktas som information, om ärendet ska utredas vidare eller om
ärendet ska överlämnas till annan nämnd.
Rapport
Rapport från informationsmöte om vatten och avlopp i Sörfjärden
22 juli 2009.

