NORDANSTIGS KOMMUN
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Kommunstyrelsen
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Ersättare och övriga för kännedom
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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
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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Stig Jonsson (S).

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

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Kerstin Oremark informerar.

ÄRENDE 4
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret föredrar det ekonomiska utfallet per september 2009
för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 5
Information om budgetprocessen 2010.
Arbetsutskottet informerar om det pågående arbetet med budget 2010
för kommunstyrelsens verksamheter.

ÄRENDE 6
Delbeslut i budgetprocessen 2010.
Fullmäktige beslutade i juni 2009 att fastställa en budgetram för 2010.
Ramen innebär att förvaltningarna måste sänka sina kostnader för att
verksamheten ska rymmas inom de antagna budgetramarna.
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FORTS. ÄRENDE 6
Tidigare beslut
Arbetsutskottet beslutar uppta diskussion med Hudiksvalls kommun
och Fiberstaden AB om samarbete när det gäller en tjänst som ITstrateg. Uppdra till förvaltningen att undersöka finansieringsmöjligheter
för en controller- analytikertjänst. Uppdra till ekonomichef Margareta
Tamm Persson att beräkna nämndernas förändrade förutsättningar
utifrån ett förändrat personalomkostnadspåslag. Uppdra till kost och
städ att utreda om priserna i kommunens restauranger och kafeterior är
rätt satta. Ett extra sammanträde för att bereda budget 2010 beslutas
till 28 oktober 2009 kl. 13:00 (arbetsutskottets protokoll § 114/2009).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att vårdnadsbidraget införs från 1 januari 2010.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar på en översyn av flextidsystemet samt
förbud mot rökning på arbetstid.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt och Sven-Åke Erikssons
yrkanden och finner dem antagna.
Arbetsutskottets beslut
1. Uppdra till personalstrateg Mats Dahl att utreda flextidsystemet
samt möjligheten att förbjuda rökning på arbetstid.
2. Behovet av en tjänst som analytiker/controller diskuteras vidare på
arbetsutskottets nästa sammanträde.
3. Uppdra till kommunchef Kerstin Oremark att utreda möjligheten till
att anställa en informatör, finansierad inom befintlig ram.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Uppdra till utbildnings- och kulturnämnden att planera för att införa
vårdnadsbidraget från och med 1 januari 2010.
2. Inrätta en tjänst som IT-strateg under kommunstyrelsens
förvaltning.
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ÄRENDE 7
Kommunstyrelsens mål 2010.
Fullmäktige fastställde i juni 2009 övergripande mål för 2010.
Kommunstyrelsen har att utarbeta egna mål för kommunstyrelsens
verksamheter. Målen bör fastställas i kommunstyrelsen
29 oktober 2009.
Arbetsutskottet diskuterar kommunstyrelsens mål för 2010 utifrån de
mål som är antagna för 2009.
Kommunsekreterare Eva Engström föredrar de justeringar av
målformuleringarna som förvaltningen genomfört.
Beslutsunderlag
1. Politiska inriktningar.
2. Fullmäktigs mål för 2010.
3. Kommunstyrelsens målplan för 2009.
4. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet
med målformulering inför arbetsutskottets nästa sammanträde
(arbetsutskottets protokoll § 121/2009).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till kommunstyrelsens mål 2010 enligt bilaga.

ÄRENDE 8
Redovisning av nämndernas anpassningsåtgärder för budget
2009.
I samband med delårsbokslutet per 30 juni 2009 uppdrog
kommunstyrelsen till utbildnings- och kulturnämnden och till omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden att inkomma med en förklaring hur de
ska kunna klara budget 2009.
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ÄRENDE 9
Tematiskt tillägg för vindkraft i Översiktsplanen.
Riksdagen föreslår i sin proposition ”En sammanhållen klimat- och
energipolitik” (2008/09:163) att en nationell planeringsram för vindkraft
fastställs till motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år
2020 varav 20 TWh till lands och 10 TWh till havs.
Detta innebär att Sverige kommer att producera ett överskott av el som
är avsett att säljas till främst den europeiska marknaden.
För den fysiska planeringen innebär planeringsramen att
planeringsberedskap skapas i de kommunala översiktsplanerna genom
att kommunerna identifierar och lägger fast lämpliga områden för
vindkraft.
Planens syfte är att ange förutsättningarna för en framtida strukturerad
utbyggnad av vindkraften i Nordanstigs kommun.
Ambitionen är också att planen ska ge en så bra analys av
förutsättningar och motstående intressen att arbetet med
tillståndsgivningen kan underlättas.
Arkitektkonsult Sam Sandström föredrar det justerade tillägget till
översiktsplan 2004.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutade att tillägget till översiktsplan 2004 ställs ut
för samråd efter att en del mindre korrigeringar gjorts
(kommunstyrelsens protokoll § 124/2009).
Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjer för utställningsförslaget ska vara
begränsad utbyggnad med vissa tillägg. Minska de prioriterade
områdena i Hassela för att i stället utöka med två nya områden,
Ulvberget i Gnarp och Månberget i Jättendal. Ställa ut förslaget på nytt
samråd. Höjden på vindkraftverken ska regleras och de får inte byggas
närmare än 1,5 km från fast boende (kommunstyrelsens protokoll
§ 172/2009).

ÄRENDE 10
Förslag till yttrande över vindkraft i Ånge kommun.
Ånge kommun har inkommit med förslag till tillägg i Ånge kommuns
översiktsplan 2004 för yttrande. Tillägget avser planeringsunderlag för
vindkraftsetabering.
Samhällsbyggnadskontoret har utarbetat ett förslag till yttrande.
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ÄRENDE 11
Information från bredbandsgruppen.

ÄRENDE 12
Kommunens medverkan i LUPP.
Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg har ställt förfrågan till
kommunerna i länet om deltagande i satsning för att stärka ungas
inflytande och delaktighet. För att kunna vara med i projektet krävs att
kommunen genomför LUPP, - en enkät via ett webbaserat
analysverktyg som tillhandahålls av Ungdomsstyrelsen. LUPP står för
Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. En ansvarig tjänsteman per
kommun (ca. 30% av heltid) behövs under ett år för arbetet med
enkäten.
Beslutsunderlag
Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att kommunstyrelsen tackar ja
till regionförbundets/Landstingets erbjudande om deltagande i LUPP.
Kommunstyrelsen godkänner projektanställning av en
ungdomssamordnare, omfattande va 30-50 % av heltidsanställning
under 1-1,5 år. Detta för att dels starta ungdomsrådets verksamhet,
dels genomföra LUPP i kommunen. Finansiering av befattningen sker
genom ansökan om medel från Ungdomsstyrelsen m.fl.
bidragsanordnare samt genom ianspråktagande av kommunstyrelsens
utvecklingsmedel (Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande 2009-09-09).
Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Tacka ja till regionförbundets/Landstingets erbjudande om
deltagande i LUPP.
2. Kommunstyrelsen godkänner projektanställning av en
ungdomssamordnare, omfattande va 30-50 % av heltidsanställning
under 1-1,5 år. Detta för att dels starta ungdomsrådets verksamhet,
dels genomföra LUPP i kommunen.
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FORTS. ÄRENDE 12
3. Finansiering av befattningen sker genom ansökan om medel från
Ungdomsstyrelsen m.fl. bidragsanordnare samt genom
kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

ÄRENDE 13
Regler för vårdnadsbidrag.
Kommunfullmäktige beslutade i § 25/2009-04-14 att införa
vårdnadsbidrag i barnomsorgen.
Utbildnings- och kulturnämnden har nu utarbetat ett förslag till
tillämpningsregler för vårdnadsbidraget.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att kommunstyrelsen antar
förslaget till vårdnadsbidrag med direktiv enligt tjänsteutlåtande daterat
2009-09-15 från förvaltningschef Annkristine Elfvendal (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 83/2009).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till tillämpningsregler för vårdnadsbidrag i barnomsorgen.

ÄRENDE 14
Indragen kommunal skolskjuts till förskoleklass.
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår fullmäktige att den kommunala
skolskjutsen till barn i förskoleklass avskaffas från och med
höstterminen 2009.
Beslutsunderlag
Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att
kommunal skolskjuts till förskoleklass avskaffas från och med
höstterminen 2009 (utbildnings- och kulturnämndens protokoll
§ 68/2009).
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FORTS. ÄRENDE 14
Yrkanden
Ove Wallberg (M) yrkar avslag på utbildnings- och kulturnämndens
förslag.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att skolskjutsen avskaffas så fort som
möjligt.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs och Sven-Åke
Erikssons yrkanden och finner Sven-Åke Erikssons yrkande antaget.
Omröstning begärs.
Arbetsutskottet godkänner följande propositionsordning:
Den som stöder Sven-Åke Erikssons yrkande röstar Ja.
Den som stöder Ove Wallbergs yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med två Ja-röster för Sven-Åke Erikssons yrkande mot tre Nej-röster
för Ove Wallbergs yrkande antar arbetsutskottet Ove Wallbergs
yrkande.
Sven-Åke Eriksson (C)
Ove Wallberg (M)
Monica Olsson (S)
Bengt-Ola Olsson (S)
Stig Eng (C)

Ja
Nej
Nej
Nej
Ja

Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Avslå utbildnings- och kulturnämndens förslag att kommunal skolskjuts
till förskoleklass avskaffas från och med höstterminen 2009.

ÄRENDE 15
Visionskryssning.
Näringslivschef Anders Nordén har i arbetsutskottet föredragit det
fortsatta arbetet med Vision 2020. 6-7 februari 2010 planeras en
Visionskryssning för företagare och medborgare i Nordanstigs
kommun. Visionskryssningen är en del i visionsarbetet. Andra
aktiviteter under hösten 2009 är ”ett 12 timmars Kreativt Race”
24 oktober samt byaträffar i Hassela, Bergsjö/Ilsbo, Gnarp,
Jättendal/Harmånger och Strömsbruk/Stocka.
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FORTS. ÄRENDE 15
Den totala kostnaden beräknas till 160 tkr och finansieras via
deltagaravgifter 100 tkr, 30 tkr ur H4B och 30 tkr i sponsorbidrag.
Det betyder att den kommunala budgeten inte kommer att påverkas.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna Nordanstigs Utvecklings planerade Visionskryssning.

ÄRENDE 16
Ansökan om kommunens övertagande av drift för
belysningspunkter i Hassela.
Intressegruppen för gatubelysning i Svedje, Hassela ansöker om
driftsbidrag för elförbrukningen till 20 stycken ljuspunkter.
Intressegruppen står för Inköp och installation av stolparna efter
Ölsjövägen-Svedjevägen.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Överta driftsansvaret för de 20 belysningsstolpar efter ÖlsjövägenSvedjevägen i Hassela som intressegruppen installerat.

ÄRENDE 17
Avsägelse från politiskt uppdrag.
Yvonne Kardell (C) avsäger sig sitt uppdrag som ordinarie ledamot i
övervakningskommittén Botnia Atlantica.
Kommunstyrelsen har att godkänna Yvonne Kardells avsägelse samt
utse ny ledamot för återstoden av mandatperioden 2007-2010.

ÄRENDE 18
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
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FORTS. ÄRENDE 18
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 53-68/2009.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 9-10/2009.
Yttrande över översiktsplan för vindkraft i Hudiksvalls kommun.
Arbetsutskottets protokoll §§ 101-121/2009.
Protokoll från styrgruppsmöte Nordanstigs Utveckling nr 38-39/2009.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 19
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
09:45 Budgetförutsättningar för åren 2009-2012.
09:55 Budgetpropositionen för år 2010.
09:58 Budgetförutsättningar för åren 2009-2013.
09:59 Procentsatser år 2010 för beräkning av pensionsavgifter för
avgiftsbestämd ålderspension enligt KAP-KL.
Protokoll
Nordanstigs Bostäder AB: 2009-08-27 och 2009-09-29.
Stiftelsen Nordanstigs Bostäder: 2009-08-27.
Nordanstigs Fastighets AB: 2009-08-27.
Utbildnings- och kulturnämndens §§ 69 och 82/2009.
Omsorgs- och lärandenämndens §§ 87, 91, 92, 105 och 110/2009.
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd 2009-09-03.
Arbetsutskottet, Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd 2009-09-24.
Kollektivtrafikberedningen 2009-09-18.
Handikapprådet: 2009-09-02.
Hälsingerådet 2009-08-19.
Övrigt
Protestlista mot kommunens planer att bygga ett avloppsreningsverk i
Sörfjärden.
Svenskt Näringsliv: Vad händer med utvecklingen av befolkningen i
Gävleborgs län?
Skrivelser om Ändrad regional indelning – Norrland.
Utvecklingsplan för Mellanfjärden.
En ny FN-konvention som kommer att göra skillnad…
Gävleborgs fäbodförning: Synpunkter på Landskapsanalys i
Hudiksvalls kommun, tematiskt tillägg Vindkraft.
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FORTS. ÄRENDE 19
Landstinget Gävleborg: Vårt samarbete runt vaccinationer mot nya
influensan.
uttalande från Höstmöte med PRO Gävleborg.

ÄRENDE 20
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.

