NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

OBS! Extra möte.
Nästa möte för översiktsplanen planeras till
30 juni kl. 08:15. Kallelse skickas i vanlig
ordning.
Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Tisdag 16 juni 2009 kl. 13:00.

1.

Val av justerare.

2.

Tematiskt tillägg i översiktsplanen för vindkraft.

3.

Ansökan om bidrag till kulturprojekten Häktet –
konstcentrum i Norra Hälsingland samt Stocka
Filmfestival.

4.

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

ÄRENDE 2
Tematiskt tillägg i översiktsplanen för vindkraft.
Planberedningen är en beredning för planärenden underställd
kommunstyrelsen. Vid kommunstyrelsens möte 4 juni 2009 beslutades
att kommunstyrelsen tar över planberedningens arbete.
Planberedningsgruppen är dock inte avsatt. Deras arbete fortsätter
tillsammans med kommunstyrelsen.
Vid dagens sammanträde behandlas det tematiska tillägget i
översiktsplanen för vindkraft.

ÄRENDE 3
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.

ÄRENDE 4
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. 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.
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FORTS. ÄRENDE 4
Information
Kommunchef Kerstin Oremark informerar om det pågående
utredningsarbetet om gemensam överförmyndarnämnd för kommuner i
Västernorrland och delar av Hälsingland.

