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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Hans-Åke Bergman (C).

ÄRENDE 2
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.
Renhållningsansvarig Pär Norberg föredrar ärendet och presenterar ett
första utkast till tematiskt tillägg för vindkraft till översiktsplanen.
I förslaget finns fyra möjliga utbyggnadsalternativ benämnda A till D.
A. Områden där medelvindhastigheten överstigen 6m/s på 100 m
höjd.
B. Energimyndighetens riksintresseområden för vindkraft.
C. Områden där påverkan är begränsad på samlad bebyggelse och
kulturmiljö.
D. Ingen utbyggnad av vindkraft – nollalternativet.
I kommunstyrelsens diskussion 16 juni 2009 förespråkades alternativ B
i kombination av alternativ C.
Vid dagens sammanträde ska kommunstyrelsen besluta att tillägget
ställs ut för samråd.
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ÄRENDE 3
Yttrande överklagat ärende, va-verksamhetsområde i Sörfjärden,
Gnarp.
Kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun beslutade 5 maj 2008, § 40
att anta upprättat förslag till verksamhetsområde för vatten och
spillvatten inom Sörfjärden.
Över kommunfullmäktiges beslut 5 maj 2008 har kommunalbesvär
anförts. Länsrätten i Gävle har 2008-08-01 avslagit besväret.
Prövningstillstånd begärdes därefter vid kammarrätten i Sundsvall
målnr. 2473-08. Något beslut om prövningstillstånd meddelades inte.
Kammarrätten har istället upphävt länsrättens dom och visat målet åter
till länsrätten för ny behandling.
Länssrätten har nu lämnat överklagandena till kommunen att yttra sig
över.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till yttrande som
kommunstyrelsen föreslås anta.

ÄRENDE 4
Uppföljning av investering Arthur Engbergskolan i Hassela.
Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg informerar om
investeringsprojektet ombyggnad av Arthur Engbergskolan.

ÄRENDE 5
Ansökan om bidrag till kulturprojekten Häktet – konstcentrum i
Norra Hälsingland samt Stocka Filmfestival.
Utbildnings- och kulturnämnden ansöker om 200 tkr under en
tvåårsperiod för att stödja två kulturprojekt. De aktuella projekten är
Stocka Filmfestival och Häktet – konstcentrum i Norra Hälsingland.
Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet 14 maj och
beslutade avvakta beslut i ärendet.
Förvaltningschef Annkristine Elfvendal föredrar ärendet.
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FORTS. ÄRENDE 4
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar avvakta beslut i ärendet om stöd till
kulturprojekten Stocka Filmfestival och Häktet – konstcentrum i
Norra Hälsingland (arbetsutskottets protokoll § 84/2009).
2. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till utbildnings- och
kulturnämnden för vidare utredning. Ärendet ska kompletteras med
en ansökan (kommunstyrelsens protokoll § 122/2009).

