NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 14 maj 2009 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Begäran om anslag till Varselakuten.

3.

Förslag till nya färdtjänstregler.

4.

Medborgarundersökning.

5.

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för
Nordanstigs kommun.

6.

Revidering av kommunstyrelsens
delegationsordning.

7.

Granskningsrapport av Årsredovisning 2008 för
Nordanstigs kommun.

8.

Remiss - Trygg med vad du äter - nya myndigheter
för säkra livsmedel och hållbar produktion.

9.

Ansökan om handikappanpassning av
badstranden i Sörfjärden.

10.

Ansökan om bidrag till bygglovsavgift.

11.

Ansökan om bidrag ur Sundins minnesfond.

12.

Budgetramar och fullmäktiges mål för 2010.

13.

Omfördelning investeringsbudget.

14.

Informationer och övriga ärenden.

Kl. 13:00

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: Monica Olsson (S).

ÄRENDE 2
Begäran om anslag till Varselakuten.
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att kommunstyrelsen anslår
250 tkr till programpunkt 32 AMA för Varselakuten, ny verksamhet från
2009.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 38/2009.

ÄRENDE 3
Förslag till nya färdtjänstregler.
X-Trafik AB har utarbetat förslag till länsgemensamma
tillämpningsanvisningar för färdtjänst. Förslaget har lämnats till
kommunen på remiss och yttrande ska lämnas senast 1 juni 2009.

ÄRENDE 4
Medborgarundersökning.
Ledningskontoret har genomfört en medborgarundersökning – Vad
tycker du om din kommun?
Utvecklingssamordnare Mona Franzén-Lundin föredrar en
sammanställning av enkätsvaren.

ÄRENDE 5
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun.
Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till Allmänna lokala
ordningsföreskrifter för kommunen.
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ÄRENDE 6
Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning.
Ledningskontoret har utarbetat ett förslag till revidering av
kommunstyrelsens delegationsordning.

ÄRENDE 7
Gransksningsrapport av Årsredovisning 2008 för Nordanstigs
kommun.
Revisionen har genomfört en granskning av Årsredovisning 2008 för
Nordanstigs kommun. Rapporten lämnas till kommunstyrelsen för
kommentarer samt till fullmäktiges presidium för kännedom.
Kommentarer till rapporten ska lämnas senast 2009-08-31.

ÄRENDE 8
Remiss – Trygg med vad du äter – nya myndigheter för säkra
livsmedel och hållbar produktion.
Jordbruksdepartementet har lämnat betänkandet Trygg med vad du
äter – nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion, till
kommunen för yttrande. Nordanstigs kommun är enda remissinstansen
bland kommunerna i Gävleborgs län. Yttrande över betänkandet ska
lämnas senast 2009-06-01.

ÄRENDE 9
Ansökan om handikappanpassning av badstranden i Sörfjärden.
Styrelsen för Intresseföreningen i Sörfjärden föreslår att kommunen
anordnar en handikappramp på badstranden i Sörfjärden för att erbjuda
handikappade en möjlighet att nå stranden. En ramp skulle även
underlätta framkomligheten för barnvagnar, rullstolar och rullatorer.
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ÄRENDE 10
Ansökan om bidrag till bygglovsavgift och sopcontainer.
Mellanfjärdens fiskehamnförening ansöker om bidrag till
bygglovsavgiften samt bidrag till hyra av sopcontainer.
Bygglovsavgiften på 2 940 kronor avser tillbyggnad av hygienutrymmet
i det redan befintliga servicehuset till båtgästhamnen.
Föreningen ansöker även om bidrag till hyra av sopcontainer som står
uppställd vid gästhamnen. Containern är avsedd till gästhamnens
båtgäster men används även av andra sommarboende samt bilburna
turister.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar remittera ärendet till renhållningen för
yttrande över ansökan om bidrag till sopcontainer samt remittera
ärendet till ledningskontoret för yttrande över bidrag till
bygglovsavgiften (arbetsutskottets protokoll § 117/2008).
2. Arbetsutskottet beslutar återremittera ärendet till renhållningen för
utredning av sommarhushållens avfallsmöjligheter på öarna.
Rapport på arbetsutskottets möte 19 maj 2009 (arbetsutskottets
protokoll § 6/2009).
3. Arbetsutskottet förslår att kommunstyrelsen beslutar bevilja bidrag
till bygglovsavgiften på 2 940 kronor då byggnationen tillgodoser
kommunens turistiska verksamhet (arbetsutskottets protokoll
§ 6/2009).
4. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till arbetsutskottet
med uppdraget att utarbeta principer för turistisk verksamhet
(kommunstyrelsens protokoll § 11/2009).
5. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att lämna förslag
på justerad delegationsordning för kommunstyrelsen
(arbetsutskottets protokoll § 25/2009).

ÄRENDE 11
Ansökan om bidrag ur Sundins minnesfond.
Frida Lööf ansöker om bidrag ur Per och Anna Sundins fond för sina
studier vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala där hon läser till
husdjursagronom.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsens arbetsutskott

FÖREDRAGNINGSLISTA
2009-05-07

6 (6)

FORTS. ÄRENDE 11
Per och Anna Sundins fond utdelar bidrag till ungdomar boende inom
Harmångers socken som bedriver studier inom skogs- och
jordbruksnäringen.
Frida har tidigare beviljats bidrag.
Förslag till beslut
Bevilja Frida Lööf bidrag med 5 000 kronor per termin under läsåret
2008/2009 mot uppvisande av studieintyg.

ÄRENDE 12

Kl. 13:00

Budgetramar och fullmäktiges mål för 2010.
Arbetet fortsätter utifrån arbetsutskottets sammanträde 7 maj.
Förslag till budgetramar och fullmäktigemål för 2010 lämnas till
kommunstyrelsen 4 juni för antagande i fullmäktige 22 juni 2009.

ÄRENDE 13
Omfördelning investeringsbudget.
Arbetsutskottet beslutade 7 maj 2009 uppdra till ledningsgruppen att
utarbeta förslag till eventuell omfördelning eller tillägg i
investeringsbudgeten för 2009 samt sammanställa förvaltningarnas
investeringsäskanden inför 2010-2012.

ÄRENDE 14
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.
Informationer
Rapport om vindkraft.

