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ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Monica Olsson (S).

ÄRENDE 2
Vision 2020 Nordanstigs kommun.
En arbetsgrupp bestående av representanter från näringslivet,
ungdomar, tjänstemän, politiker och föreningslivet, kallad
Visionsgruppen, har utarbetat ett förslag till Vision 2020 för Nordanstigs
kommun.
Förslaget har redovisats i kommunstyrelsen och i fullmäktige under
våren och är nu klart för antagande.
Förslag till beslut
Fullmäktige beslutar
Anta följande som Vision 2020 för Nordanstigs kommun:
Nordanstig Naturligtvis
Här förverkligar du dina livsdrömmar.
Vision 2020
I Nordanstig kan du skapa det liv du vill. Här finns valfrihet, närhet till
natur och människor, fantastiska möjligheter till aktiv fritid och ett rikt
kulturliv.
Nordanstigsandan ger tillväxt och gör att företagande, skola, omsorg
och föreningsliv ständigt utvecklas och blommar.
Attraktiv boendemiljö finns mitt i den vackra naturen, från kust till berg
som vårdas ömt för framtida generationer.

ÄRENDE 3
Delårsbokslut per 30 juni 2009.
Ledningskontoret har sammanställt delårsbokslut per 2009-06-30 samt
helårsprognos.
Helårsprognosen visar sammantaget för alla verksamheter inkl
affärsdrivande en avvikelse mot budget med + 393 tkr.
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FORTS. ÄRENDE 3
De största negativa avvikelserna gentemot budget härrör sig ifrån
följande verksamheter;
Vägar, vägbelysning samt Bygg- och plan.
Av de affärsdrivande verksamheterna är det När- och fjärrvärmen som
beräknas visa 100 tkr sämre plusresultat mot det budgeterade.
Beslutsunderlag
Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att kommunstyrelsen godkänner
delårsbokslut per 2009-06-30 samt helårsprognos (Kerstin Oremarks
tjänsteutlåtande 2009-08-19).

ÄRENDE 4
Förslag till Influensapandemiplan för Nordanstigs kommun.
Erfarenheter från tidigare influensapandemier talar för att alla
samhällssektorer riskerar att drabbas av en pandemi och därigenom
omfattande sjukfrånvaro bland anställda. Alla arbetsgivare, framförallt
inom viktiga samhällsfunktioner, bör ha beredskap och plan för hur
verksamheten skall bedrivas vid den typ av påfrestning som en
pandemi kan utgöra. Länsstyrelsen har även efterfrågat vilken
beredskap kommunerna har inför en ev pandemi.
Influensapandemiplanen har tagits fram under ledning av
säkerhetssamordnare Göran Bergsman respektive handläggare risk
och sårbarhetsanalyser Tomas Persson.
Beslutsunderlag
Kommunchef Kerstin Oremark och förvaltningschef Mats Collin föreslår
att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta
Influensapandemiplan för Nordanstigs kommun (Mats Collins
tjänsteutlåtande 2009-07-31).

ÄRENDE 5
Klimat- och strategiplan för Nordanstigs kommun.
Nordanstigs kommun arbetar med att ta fram en
klimatstrategi/energiplan för kommunen. Arbetsutskottet har tidigare
valt Stig Jonsson (s) och Helena Bikoff (c) att ingå i arbetsgruppen.
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FORTS. ÄRENDE 5
Arbetsgruppen har utarbetat ett förslag tillklimatstrategi med energiplan
för 2009-2014. Planen har remitterats och yttranden har inkommit från
Länsstyrelsen Gävleborg och Naturskyddsföreningen Nordanstig.
Arbetsgruppen har inarbetat de inkomna yttrandena i planen.
Förslag till beslut
Föreslå att fullmäktige antar förslag till Klimatstrategi med energiplan
för Nordanstigs kommun 2009-2014.

ÄRENDE 6
Remiss: Vägverkets förslag till nya hastighetsgränser.
Vägverket har utarbetat ett förslag till nya hastighetsgränser på det
statliga vägnätet i Dalarna, Gävleborgs, Västernorrlands och Jämtlands
län som ställts ut på remiss under tiden 17 augusti till 28 september
2009.
Beslutsunderlag
Trafik- och energisamordnare föreslår följande yttrande:
Tillstyrka upprättat förslag till nya hastighetsgränser med följande
undantag:
Väg 305, delsträckan Friggesund – 1900 m söder väg 307 föreslås
behålla nuvarande hastighetsgräns 90 km/tim.
Delsträckan Hassela – Västernorrlands länsgräns föreslås höjas till 80
km/tim.
Väg 307, delsträckan Hassela – Älgered föreslås behålla nuvarande
hastighetsgräns 90 km/tim.
Delsträckan Bergsjö Lindsta föreslås behålla nuvarande
hastighetsgräns 90 km/tim.
Väg 758, delsträckan Gia – Ilsbo föreslås behålla nuvarande
hastighetsgräns 90 km/tim.
Delsträckan Ilsbo – Bergsjö föreslås behålla nuvarande
hastighetsgräns 90 km/tim.
Delsträckan Bergsjö – Gnarp föreslås höjas till 80 km/tim.
(Hans Janssons tjänsteutlåtande 2009-08-19).
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ÄRENDE 7
Remiss: Förvaltningsplan för Bottenhavets vattendistrikt.
Vattenmyndigheten Bottenhavet och Länsstyrelsen Västernorrland har
ställt ut ett förslag till Förvaltningsplan Bottenhavets vattendistrikt.
Samrådmaterialet är ute på remiss under perioden 1 mars –
1 september 2009.
Sveriges Kommuner och Landsting har utarbetat ett förslag till yttrande
som de lämnat till kommunerna att ta del av.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar
Nordanstigs kommun ställer sig bakom Sveriges Kommuner och
Landstings förslag till yttrande över Förvaltningsplan Bottenhavets
vattendistrikt.

ÄRENDE 8
Motion om skolmat fri från genmanipulation.
Charlotte Klötz (FP) har lämnat en motion där hon föreslår att
fullmäktige beslutar att all mat som serveras i Nordanstigs skolor skall
vara ekologisk och fri från genmanipulation.
Arbetsutskottet har tidigare beslutat remittera motionen till Kost och
Städ för yttrande.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att kost och städchef Elisabeth
Engbergs yttrande antas (omsorgs- och lärandenämndens protokoll §
76/2009).

ÄRENDE 9
Motion om genmanipulerad mat.
Ove Wallberg (M) har lämnat en motion där han föreslår att Nordanstig
blir en GMO-fri kommun, det vill säga att Nordanstigs kommun endast
köper livsmedel som är certifierad med GMO-fri produktion. Alla
livsmedel som är Krav-märkta, ekomärkta eller märkta med svenskt
Sigill uppfyller detta krav.
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FORTS. ÄRENDE 9
Arbetsutskottet har tidigare beslutat remittera motionen till Kost och
Städ för yttrande.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att kost och städchef Elisabeth
Engbergs yttrande antas (omsorgs- och lärandenämndens protokoll
§ 75/2009).

ÄRENDE 10
Begäran om anslag till Vision 2020.
Visionsgruppen har utarbetat ett förslag till Vision 2020 för Nordanstigs
kommun enligt uppdrag från kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har
att anslå medel för kostnaderna för arbetet, 250 tkr.
Beslutsunderlag
Näringslivschef Anders Nordéns tjänsteutlåtande 2009-08-11.

ÄRENDE 11
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
1. Omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 38/2009.
2. Arbetsutskottet uppdrar till kommunchef Kerstin Oremark att bereda
ärendet (arbetsutskottets protokoll § 75/2009).
3. Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg föreslår att 60 tkr anslås
till omsorgs- och lärandenämndens AMA-verksamhet för 2009.
Omsorgs- och lärandenämnden förutsätts budgetera kostnaden
därefter (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2009-08-13).
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ÄRENDE 12
Ansökan om bidrag för bygglov, Sågtäktens hamnförening.
Sågtäktens hamnförening ansöker om bidrag till bygglovsavgiften för
muddrings- och bryggprojekt i Sågtäkten, Strömsbruk.
Sågtäktens hamnförening har sedan 2003 arbetat med ett projekt som
syftar till att säkerställa farbarhet och tillgång till havet samt ordna med
gemensamma bryggplatser till medlemmar och ortsboende.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg föreslår att kommunstyrelsen
beviljar 5 390 kronor i bidrag till Sågtäktens hamnförening (Thord
Wannbergs tjänsteutlåtande 2009-08-13).

ÄRENDE 13
Fullmäktiges sammanträde på cd.
Roger Wester som sköter sändningen av fullmäktiges sammanträden
via internet får ofta frågan om sammanträdena finns inspelade. Han
erbjuder nu kommunen fullmäktiges sammanträden inspelade på cd.
Kostnaden per sammanträde är 400 kronor.

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.

