NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Tisdag 22 september 2009 kl. 13:00.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Tematiskt tillägg för vindkraft i Översiktsplanen.

4.

Remiss: Ändrad regional indelning – Svealand.

5.

Genomgång av kommunstyrelsen som
krisledningsnämnd.

6.

Remiss: Länsplan för regional
transportinfrastruktur 2010-2021.

7.

Informationer 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
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.
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FORTS. ÄRENDE 3
I kommunstyrelsens diskussion 16 juni 2009 förespråkades alternativ B
i kombination av alternativ C.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutade att tillägget till översiktsplan 2004 ställs ut
för samråd efter att en del mindre korrigeringar gjorts
(kommunstyrelsens protokoll § 124/2009).

ÄRENDE 4
Remiss: Ändrad regional indelning – Svealand.
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.
Kommunchef Kerstin Oremark föredrar ärendet och
ansvarskommitténs kriterier för regionindelningar.
Beslutsunderlag
1. 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).
2. Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
direktivdiskussion. Uppdra till kommunchef Kerstin Oremark att inför
kommunstyrelsens sammanträde 20 augusti utarbeta ett
diskussionsunderlag (arbetsutskottets protokoll § 93/2009).
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FORTS. ÄRENDE 4
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att Nordanstigs kommun formulerar en
skrivelse till övriga kommuner i regionen, där det framgår att
Nordanstigs kommun förordar en region där Gävleborg, Mittregionen
(Jämtlands län, Sundsvalls och Ånge kommuner), Dalarna samt delar
av Uppland ingår.
Håkan Larsson (M) yrkar att kommunstyrelsen kallas till ett extra
sammanträde om remisstiden inte sammanfaller med ordinarie möten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons och Håkan
Larssons yrkande och finner dem antagna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till kommunchef Kerstin Oremark att formulera en skrivelse
till övriga kommuner i regionen, där det framgår att Nordanstigs
kommun förordar en region där Gävleborg, Mittregionen (Jämtlands
län, Sundsvalls och Ånge kommuner), Dalarna samt delar av
Uppland ingår.
2. Kalla kommunstyrelsen till ett extra sammanträde för att behandla
remissen om remisstiden inte sammanfaller med ordinarie möten.
3. Godkänna en förkortad kallelsetid till kommunstyrelsens
sammanträde om så behövs.
4. När remissen kommer skickas den omedelbart ut till samtliga
politiska partier.
Reservation
Åke Bertils (S) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 5
Genomgång av kommunstyrelsen som krisledningsnämnd.
Säkerhetssamordnare Göran Bergsman besöker kommunstyrelsen för
en genomgång av kommunstyrelsen som krisledningsnämnd.
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ÄRENDE 6
Remiss: Länsplan för regional transportinfrastruktur 2010-2021.
Region Gävleborg har uppdrag att upprätta länsplan för regional
trasportinfrastruktur för åren 2010-2021. Uppdraget innebär att ta fram
en prioriterad åtgärdsplan för 873 miljoner kronor samt plan för 25 %
mindre respektive mer än denna ram. Arbetet har resulterat i ett förslag
till Länsplan för regional transportinfrastruktur 2010-2021 för
Gävleborg. Nordanstigs kommun har fått förslaget med möjlighet att
yttra sig senast 30 september 2009.
FORTS. ÄRENDE 5
Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg har utarbetat ett förslag till
yttrande.

ÄRENDE 7
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.

