NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:
Torsdag 11 december 2008 kl.

13:00.

1.

Val av justerare.

2.

Ekonomirapport.

3.

Samarbetsavtal Bokningscentralen i Hälsingland.

4.

Information Fiberstaden AB.

5.

Remiss: Regionalt utvecklingsprogram 2009-2013. Kl. 14:30

6.

Redovisning av ej avslutade ärenden i
kommunstyrelsen och fullmäktige.

7.

Information om arbetsmarknadssituationen.

8.

Rapport om handikappanpassning av offentliga
lokaler.

9.

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
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret föredrar det ekonomiska utfallet per november 2008
för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 3
Samarbetsavtal Bokningscentralen i Hälsingland.
Anders Nordén och Barbro Björklund från Nordanstigs Utveckling
besöker arbetsutskottet tillsammans med Johan Henriksson och Eva
Eriksson från Bokningscentralen i Hälsingland.
De presenterar förslag till nytt samarbetsavtal mellan
Bokningscentralen i Hälsingland ekonomisk förening och Nordanstigs
kommun gällande ansvaret för kommunens turistinformation avseende
hela kommunen.
En arbetsgrupp har bildats för att förbättra turistbroschyren.
EU-medel kommer att sökas till ett projekt med inriktning på
Nordanstigs sevärdheter.
Anders Nordén presenterar Bokningscentralen i Hälsinglands förslag
på placering av verksamheten, samt föreslår att nytt avtal tecknas
mellan kommunen och föreningen. Kostnaden för kommunen i detta
avtal är 745 tkr för år 2009, vilket är 180 tkr mer än budgeterat.
Arbetsutskottet diskuterar placeringen av turistinformationen samt
finansiering av de ytterligare 180 tkr.
Ove Wallberg (m) framför en rad olika förslag på ändringar i
avtalsförslaget (Ove Wallbergs skrivelse) som arbetsutskottet
diskuterar.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslutar godkänna informationen. Förslaget på
samarbetsavtal mellan Bokningscentralen i Hälsingland ekonomisk
förening och Nordanstigs kommun behandlas på arbetsutskottets nästa
sammanträde (arbetsutskottets protokoll § 184/2008).
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FORTS. ÄRENDE 3
Yrkande
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att de ytterligare 180 tkr finansieras ur
kommunstyrelsens utvecklingsmedel.
Proposition
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till näringslivschef Anders Nordén att inför kommunstyrelsen
presentera ett reviderat avtalsförslag utifrån arbetsutskottets
diskussioner.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Anta förslag till upprättat avtal mellan Nordanstigs kommun och
Bokningscentralen i Hälsingland.
2. Uppdra till Bokningscentralen att själva bestämma placeringen av
turistinformationen.
3. Finansiera de ytterligare 180 tkr ur kommunstyrelsens
utvecklingsmedel

ÄRENDE 4
Information Fiberstaden AB.
Christina Mickelsson, utvecklingsstrateg på Fiberstaden AB, besöker
arbetsutskottet för att informera verksamheten inom bolaget.
Arbetsutskottet informeras om det pågående projektet Gunilla som
innehåller drift och underhåll av öppet stadsnät, forskning och
utveckling samt utbildning.
Övrig information gäller framtida mål, planer på utbyggnad och
utveckling av bredbandsnät och en ekonomisk framtidsprognos för
Fiberstaden AB.
Bolagets ägardirektiv måste anpassas efter de nya förutsättningarna.
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FORTS. ÄRENDE 4
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna informationen

ÄRENDE 5
Remiss: Regionalt utvecklingsprogram 2009-2013.
Ett regionalt utvecklingsprogram håller på att utarbetas i Gävleborg och
skall innan politiskt beslut föregås av en bred remissomgång i
Gävleborgs län. Programmet ska vara en bärare av ambitionen för det
regionala utvecklingsarbetet i Gävleborg och visa på hur hela
Gävleborg kan utvecklas i en mera hållbar riktning.
Region Gävleborg har överlämnat programmet för yttrande. Remissvar
ska vara inlämnade senast 30 januari 2009.
Beslut fattas av regionfullmäktige i mars 2009.
Region Gävleborg besöker kommunstyrelsen för att föredra
programmet.

ÄRENDE 6
Redovisning av ej avslutade ärenden i kommunstyrelsen och
fullmäktige.
Uppföljning av ärenden och uppdrag som beslutats i kommunstyrelsen
och i fullmäktige.
Ledningskontoret har sammanställt en redovisning av de ärenden som
är beslutade och fortfarande pågår.
Arbetsutskottet går igenom sammanställningen och föreslår åtgärder.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna redovisningen.
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ÄRENDE 7
Information om arbetsmarknadssituationen.
Stig Eng (c) informerar om kända varsel och uppsägningar på
arbetsmarknaden i Nordanstig.

ÄRENDE 8
Rapport om handikappanpassning av offentliga lokaler.
Kommunchef Thord Wannberg redogör för förvaltningens arbete med
inventering av åtgärder för att handikappanpassa kommunens
offentliga lokaler.

ÄRENDE 9
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. 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.

