NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 20 augusti 2009 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Information från kommunchef.

4.

Ekonomirapport.

5.

Rapport från företagsbesök.

6.

Ändrad landstingsindelning – bildande av
regionkommuner.

7.

Va-verksamhetsområde i Sörfjärden, Gnarp.

8.

Remiss: Fördjupad översiktsplan för Norra Kajen i
Sundsvall.

9.

Förslag till alkohol- och drogpolicy.

10.

Ansökan om medfinansiering av projekt
Hälsingland Turism.

11.

EU-projektet finnskogarna.com

12.

Anhållan om överföring av finansiering från Intryck
Hälsingland till Leader Hälsingebygden.

13.

Ansökan om bidrag till Mineraljakten.

14.

Nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk
förening.

15.

Ny vigselförrättare.

16.

Redovisning delegationsbeslut.

17.

Delgivningar.

18.

Informationer och övriga ärenden.

19.

Verksamhetsuppföljning: Skogen.

11:00

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: Bengt-Ola Olsson (S).

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

ÄRENDE 3
Information från kommunchef.
Kommunchef Kerstin Oremark informerar.

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

ÄRENDE 5
Rapport från företagsbesök.
På kommunstyrelsens sammanträde 4 juni 2009 beslutades att
ledamöterna skulle besöka företag i kommunen sommaren 2009. Som
stöd hade näringslivschef Anders Nordén utarbetat ett antal frågor.
Rapport skulle lämnas vid kommunstyrelsens möte i augusti.
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ÄRENDE 6
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).
Yrkanden
Ove Wallberg (M) yrkar att ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för
en direktivdiskussion.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs yrkande och finner
det antaget.
Arbetsutskottets beslut
1. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för direktivdiskussion.
2. Uppdra till kommunchef Kerstin Oremark att inför
kommunstyrelsens sammanträde 20 augusti utarbeta ett
diskussionsunderlag.

ÄRENDE 7
Va-verksamhetsområde i Sörfjärden, Gnarp.
På arbetsutskottets sammanträde 6 augusti lämnade Stig Eng (C) en
rapport från informationsmötet om vatten och avlopp i Sörfjärden som
hölls i Gnarpsviljan i Gnarp 22 juli 2009. Inbjudna till informationen var
fastighetsägare som berörs av det nya verksamhetsområdet för vatten
och spillvatten i Sörfjärden.
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FORTS. ÄRENDE 7
Vid mötet utlovades att en utredning ska genomföras om möjligheterna
till andra va-lösningar i området. Kravspecifikationen ska utarbetas i
samarbete med representanter från Sörfjärden.
Yrkanden
Ove Wallberg (M) yrkar att fullmäktigs beslut att införa
verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden
(kf § 40/2008) upphävs.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar avslag på Ove Wallbergs yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs och Sven-Åke
Erikssons yrkande och finner Sven-Åke Erikssons yrkande antaget.
Omröstning begärs. Arbetsutskottet godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Sven-Åke Erikssons avslagsyrkande röstar Ja.
Den som stöder Ove Wallbergs yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med två Ja-röster för Sven-Åke Erikssons avslagsyrkande mot en röst
för Ove Wallbergs yrkande antar arbetsutskottet Sven-Åke Erikssons
yrkande. Två ledamöter avstod från att rösta.
Sven-Åke Eriksson (C)
Ove Wallberg (M)
Monica Olsson (S)
Bengt-Ola Olsson (S)
Stig Eng (C)

Ja
Nej
Avstod
Avstod
Ja

Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Informera kommunstyrelsen från informationsmötet 22 juni 2009
samt den utredning som ska genomföras.
2. Uppdra till kommunchef Kerstin Oremark att bereda finansiering av
utredningen.
3. Uppdra till samhällsbyggnadschef Thord Wannberg att utarbeta ett
förslag till kravspecifikation inför upphandlingen.
Kravspecifikationen ska utarbetas i samarbete med representanter
från Sörfjärden.
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ÄRENDE 8
Remiss: Fördjupad översiktsplan för Norra Kajen i Sundsvall.
Sundsvalls kommun har inkommit med ett förslag till Fördjupad
översiktsplan för Norra Kajen i Sundsvall. Förslaget finns för utställning
och information under tiden 8 juni – 31 augusti 2009.
Målet med planen är att skapa en attraktiv, ekologisk och hållbar
stadsdel med ca 2 500 lägenheter och kommersiella lokaler.
Synpunkter på planförslaget och miljökonsekvensbeskrivningen kan
lämnas senast 31 augusti 2009.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg föreslår att kommunstyrelsen
lämnar följande yttrande:
Nordanstigs kommun välkomnar förslaget som en del i
Sundsvallsregionutvecklingen. Förslagets genomförande stödjer de sex
kommunernas gemensamma ambition att få ett starkare regionalt
samarbete, gemensam arbets-, boende-, och utbildningsmarknad.
Nordanstigs kommun har inga övriga synpunkter på förslagets innehåll.
(Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2009-08-12).

ÄRENDE 9
Förslag till alkohol- och drogpolicy.
En revision av gällande drogpolicy för kommunens anställda har
genomförts och resulterat i ett förslag till ny policy.
Beslutsunderlag
Personalstrateg Mats Dahl föreslår att kommunstyrelsen antar
föreslagen alkohol- och drogpolicy (Mats Dahls tjänsteutlåtande
2009-07-30).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till alkohol- och drogpolicy.
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ÄRENDE 10
Ansökan om medfinansiering av Hälsingland Turism.
Hälsingland Turism ansöker om finansiering till sin verksamhet.
Finansieringen på totalt 1,5 miljoner per år är i samma storleksordning
och fördelad på de sex hälsingekommunerna enligt
fördelningsmodellen för innevarande år.
Hälsingland Turism har för avsikt att för de tre kommande åren söka
projektmedel från bl.a. Region Gävleborg och Tillväxtverket. Del av
kommunens finansiering kommer att ingå som medfinansiering i
projektansökan.
Projektet syftar till att skapa tillväxt för verksamma företag inom
turistnäringen och det kommer då att finnas behov av rådgivning och
kontakt med flera funktioner och enheter inom kommunens
verksamheter.
Beslutsunderlag
Näringslivssekreterare Barbro Björklund föreslår att kommunstyrelsen
beviljar Hälsingland Turism ek. för. den föreslagna medfinansieringen
om 360 tkr under en treårsperiod i egen arbetsinsats samt 240 tkr
under en treårsperiod i kontanta medel. Total medfinansiering 600 tkr
(Barbro Björklunds tjänsteutlåtande 2009-08-11).

ÄRENDE 11
EU-projektet finnskogarna.com
Ludvika kommun har inkommit med en inbjudan att delta i EU-projekt
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.
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FORTS. ÄRENDE 11
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).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
1. Delta i projektet finnskogarna.com under tiden 2010-2012.
2. Kommunens kostnad 9 000 kronor, fördelat under perioden med
3 000 kronor per år, finansieras inom Nordanstigs Utvecklings
budgetram.

ÄRENDE 12
Anhållan om överföring av finansiering från Intryck Hälsingland
till Leader Hälsingebygden.
Den ideella förening Intryck Hälsinglands verksamhet har omfattat EU:s
programperiod åren 2000-2006. 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.
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.
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FORTS. ÄRENDE 12
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall till kommunchef Kerstin Oremarks
förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avslå ansökan om överföring av medel.

ÄRENDE 13
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).
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Avslå ansökan om bidrag till Mineraljaktens prispengar.

ÄRENDE 14
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 14
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 tillsättandefrågor 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).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna nya stadgar för Kommuninvest ekonomisk förening.

ÄRENDE 15
Ny vigselförrättare.
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 vigselförrättare.
Beredande organ
Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen
ansöka om att kommunchef Kerstin Oremark förordnas att tills vidare
vara behörig som vigselförrättare (Eva Engströms tjänsteutlåtande
2009-07-30).
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FORTS. ÄRENDE 15
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Ansöka hos Länsstyrelsen om att kommunchef Kerstin Oremark
förordnas att tills vidare vara behörig som vigselförrättare.

ÄRENDE 16
Redovisning delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 25-48/2009.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 5-8/2009
Arbetsutskottets protokoll §§ 86-97/2009.
Nya tillsvidareanställningar under maj-juli 2009.
Styrgruppen för Nordanstigs Utveckling: Protokoll från 2009-04-08 och
2009-06-02.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 17
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges Kommuner och Landsting:
09:22 Ny bygglovsblankett – förenklade rutiner för redovisning av
kommunernas uppgiftslämnande till statliga myndigheter samt blankett
för ajourhållning av lägenhetsregistret.
09:31 Rakel – vems ansvar?
09:42 Engångsutdelning från SKL till förbundets medlemmar.
09:43 Stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående – ändring i
SoL.
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FORTS. ÄRENDE 17
Protokoll:
Nordanstigs Bostäder AB: 2009-05-12, 2009-06-11 och 2009-07-08.
Nordanstig Vatten AB: 2009-04-24 samt från årsstämma samma dag,
2009-05-15 och 2009-06-08.
MittSverige Vatten AB: 2009-05-15.
Landstingets Kollektivtrafikberedning: 2009-06-04.
Kommunala pensionärsrådet: 2009-06-01.
Anteckningar från möte med Sundsvallsregionen 2009-06-11.
Länsstyrelsen Gävleborg: Verksamhetsplan 2009.
Socialstyrelsen: Socialtjänstens stöd till personer som vårdar eller
stödjer närstående.
NyföretagarCentrum Gästrikland: Nyföretagandet måste öka i
Gävleborgs län.
SKL, KFS och Pacta: Tillsammans för en tydlig och stark
arbetsgivarorganisation.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarn.

ÄRENDE 18
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.

ÄRENDE 19

11:00

Verksamhetsuppföljning: Skogen.
Kommunstyrelsen besöker verksamheten i sin roll att leda och
samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt att ha
uppsikt över övriga nämnders verksamhet.
Vid dagens sammanträde besöks delar av kommunens
skogsfastigheter.

OBS! Ta på lämplig klädsel.

