NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Måndag 1 juli 2013 kl. 08:15.
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Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Kommunchefen informerar.

4.

Ekonomirapport.

5.

Utskottens arbetsformer.

6.

Kommunstyrelsens ledningsutskott.

7.

Kommunstyrelsens utbildningsutskott.

8.

Kommunstyrelsens omsorgsutskott.

9.

Kommunstyrelsens myndighetsutskott.

10.

Val av ledningsutskott.

11.

Val av utbildningsutskott.

12.

Val av omsorgsutskott.

13.

Val av myndighetsutskott.

14.

Utskottens sammanträdesdagar.

15.

Ny arbets- och delegationsordning för
kommunstyrelsen.

16.

Samkraft AB:s begäran om aktieägartillskott.

17.

Detaljplan för Ås 1:20 och del av Gnarps Masugn 1:39,
Klasudden i Sörfjärden.

18.

Komplettering överlåtelseavtal VA-anläggningar i
Nordanstigs Ekoteknik KB.

19.

Behörighet för utanordning av medel.

20.

Avsägelse från politiskt uppdrag i BRÅ- och
folkhälsorådet. Nyval. Petra Modée (V)

21.

Uppföljande redovisning av projekt Nya Bållebo.

22.

Delgivningar.

23.

Redovisning av delegationsbeslut.

24.

Information 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.

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

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

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Tommy Staaf informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret presenterar en ekonomirapport per april 2013 för
kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet.

ÄRENDE 5
Utskottens arbetsformer.
Kommunstyrelsen har i § 77/2013 beslutat att tillsätta fyra utskott i den
nya politiska organisationen:


Ledningsutskott



Omsorgsutskott



Utbildningsutskott



Myndighetsutskott
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FORTS. ÄRENDE 5
Med anledning av ovanstående beslut och efter direktiv från
kommunstyrelsens presidium lämnar ledningskontoret följande förslag
till beslut:
Fastställa föreslagen arbetsform för kommunstyrelsens utskott.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret förslår att kommunstyrelsen fastställer föreslagen
arbetsform för kommunstyrelsens utskott (kommunsekreterare Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2013-06-24).

ÄRENDE 6
Kommunstyrelsens ledningsutskott.
Fullmäktige har i § 102/2012beslutat om ny politisk organisation att
gälla från och med 1 juli 2013. Den nya organisationen innebär att
omsorgs- och lärandenämndens och utbildnings- och kulturnämndens
uppdrag upphör och överförs till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 26 ersättare. Nytt
reglemente för kommunstyrelsen är fastställt i fullmäktige, § 22/2013.
Kommunstyrelsen har i § 77/2013 beslutat att tillsätta fyra utskott:


Ledningsutskott



Omsorgsutskott



Utbildningsutskott



Myndighetsutskott

Med anledning av ovanstående beslut och efter direktiv från
kommunstyrelsens presidium föreslår ledningskontoret att
kommunstyrelsen fastställer utskottets antal ledamöter och ersättare
samt utskottets verksamhet och uppgifter.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Eva Engströms tjänsteutlåtande 2013-06-24.
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ÄRENDE 7
Kommunstyrelsens utbildningsutskott.
Fullmäktige har i § 102/2012 beslutat om ny politisk organisation att
gälla från och med 1 juli 2013. Den nya organisationen innebär att
omsorgs- och lärandenämndens och utbildnings- och kulturnämndens
uppdrag upphör och överförs till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 26 ersättare. Nytt
reglemente för kommunstyrelsen är fastställt i fullmäktige, § 22/2013.
Kommunstyrelsen har i § 77/2013 beslutat att tillsätta fyra utskott:


Ledningsutskott



Omsorgsutskott



Utbildningsutskott



Myndighetsutskott

Med anledning av ovanstående beslut och efter direktiv från
kommunstyrelsens presidium föreslår ledningskontoret att
kommunstyrelsen fastställer utskottets antal ledamöter och ersättare
samt utskottets verksamhet och uppgifter.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Eva Engströms tjänsteutlåtande 2013-06-24.

ÄRENDE 8
Kommunstyrelsens omsorgsutskott.
Fullmäktige har i § 102/2012 beslutat om ny politisk organisation att
gälla från och med 1 juli 2013. Den nya organisationen innebär att
omsorgs- och lärandenämndens och utbildnings- och kulturnämndens
uppdrag upphör och överförs till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 26 ersättare. Nytt
reglemente för kommunstyrelsen är fastställt i fullmäktige, § 22/2013.
Kommunstyrelsen har i § 77/2013 beslutat att tillsätta fyra utskott:


Ledningsutskott



Omsorgsutskott



Utbildningsutskott



Myndighetsutskott
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FORTS. ÄRENDE 8

Med anledning av ovanstående beslut och efter direktiv från
kommunstyrelsens presidium föreslår ledningskontoret att
kommunstyrelsen fastställer utskottets antal ledamöter och ersättare
samt utskottets verksamhet och uppgifter.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Eva Engströms tjänsteutlåtande 2013-06-24.

ÄRENDE 9
Kommunstyrelsens myndighetsutskott.
Fullmäktige har i § 102/2012 beslutat om ny politisk organisation att
gälla från och med 1 juli 2013. Den nya organisationen innebär att
omsorgs- och lärandenämndens och utbildnings- och kulturnämndens
uppdrag upphör och överförs till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 26 ersättare. Nytt
reglemente för kommunstyrelsen är fastställt i fullmäktige, § 22/2013.
Kommunstyrelsen har i § 77/2013 beslutat att tillsätta fyra utskott:


Ledningsutskott



Omsorgsutskott



Utbildningsutskott



Myndighetsutskott

Med anledning av ovanstående beslut och efter direktiv från
kommunstyrelsens presidium föreslår ledningskontoret att
kommunstyrelsen fastställer utskottets antal ledamöter samt utskottets
verksamhet och uppgifter.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterare Eva Engströms tjänsteutlåtande 2013-06-24.
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ÄRENDE 10
Val av ledningsutskott.
Kommunstyrelsen har att välja fem ledamöter och fem ersättare till
kommunstyrelsen ledningsutskott.
Bland utskottets ledamöter ska kommunstyrelsen välja en ordförande
och en vice ordförande.
Valen avser perioden 1 juli 2013 – 31 december 2014.

ÄRENDE 11
Val av utbildningsutskott.
Kommunstyrelsen har att välja sju ledamöter och sju ersättare till
kommunstyrelsen utbildningsutskott.
Bland utskottets ledamöter ska kommunstyrelsen välja en ordförande
och en vice ordförande.
Valen avser perioden 1 juli 2013 – 31 december 2014.

ÄRENDE 12
Val av omsorgsutskott.
Kommunstyrelsen har att välja sjyu ledamöter och sju ersättare till
kommunstyrelsen omsorgsutskott.
Bland utskottets ledamöter ska kommunstyrelsen välja en ordförande
och en vice ordförande.
Valen avser perioden 1 juli 2013 – 31 december 2014.

ÄRENDE 13
Val av myndighetsutskott.
Kommunstyrelsen har att välja fem ledamöter till kommunstyrelsen
myndighetsutskott.
Bland utskottets ledamöter ska kommunstyrelsen välja en ordförande
och en vice ordförande.
Valen avser perioden 1 juli 2013 – 31 december 2014.
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ÄRENDE 14
Utskottens sammanträdesdagar.
Som första sammanträdesdag för utskotten fastställa följande dagar:
Ledningsutskottet
Utbildningsutskottet
Omsorgsutskottet
Myndighetsutskottet

29 augusti 2013
19 augusti 2013
20 augusti 2013
14 augusti 2013

ÄRENDE 15
Ny arbets- och delegationsordning för kommunstyrelsen.
Fullmäktige har i § 102/2012beslutat om ny politisk organisation att
gälla från och med 1 juli 2013. Den nya organisationen innebär att
omsorgs- och lärandenämndens och utbildnings- och kulturnämndens
uppdrag upphör och överförs till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter och 26 ersättare. Nytt
reglemente för kommunstyrelsen är fastställt i fullmäktige, § 22/2013.
Kommunstyrelsen har i § 77/2013 beslutat att tillsätta fyra utskott:


Ledningsutskott



Omsorgsutskott



Utbildningsutskott



Myndighetsutskott

Med anledning av ovanstående beslut och efter direktiv från
kommunstyrelsens presidium lämnar ledningskontoret ett förslag till ny
arbets- och delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från 1 juli
2013.
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till ny
arbets- och delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från och
med 1 juli 2013 (kommunsekreterare Eva Engströms tjänsteutlåtande
2013-06-24).
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ÄRENDE 16
Samkraft AB:s begäran om aktieägartillskott.
Samkraft AB har under de senaste fem åren genomfört förvärv av tio
stycken vindkraftverk i Gävleborgsregionen, samtliga i bra nivåer i
förhållande till för stunden rådande förutsättningar. Dock har den
kraftigt minskade intäktsnivån gjort att de tidigare projekten inte når upp
till positiva resultat vilket i sin tur påverkar hela bolaget.
Samkraft AB har nu inkommit till bolagets samtliga ägare med en
begäran om aktieägartillskott. För Nordanstigs kommun uppgår
aktieägartillskottet till 500 tkr.
Svar behöver lämnas senast 30 juni 2013.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet och föreslår att
kommunen inväntar det inplanerade samrådsmötet 25 juni 2013 innan
beslut i ärendet fattas.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar delegera till
kommunstyrelsen att besluta om eventuellt aktieägartillskott till
Samkraft AB med högst 500 tkr (arbetsutskottets protokoll
§ 56/2013).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar delegera till
kommunstyrelsen att besluta om eventuellt aktieägartillskott till
Samkraft AB med högst 500 tkr (kommunstyrelsens protokoll
§ 111/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) med flera yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Kajsa Gladh (M) med flera yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Kajsa Gladhs
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Kajsa Gladhs yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 16 Ja-röster för Stig Engs yrkande mot tio Nej-röster för Kajsa
Gladhs yrkande beslutar fullmäktige enligt Stig Engs yrkande. Tre
ledamöter avstod från att rösta.
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FORTS. ÄRENDE 16

Fullmäktiges beslut
Delegera till kommunstyrelsen att besluta om eventuellt
aktieägartillskott till Samkraft AB med högst 500 tkr.

ÄRENDE 17
Detaljplan för Ås 1:20 och del av Gnarps Masugn 1:39, Klasudden
i Sörfjärden.
Plan- och byggkontoret har utarbetat ett förslag till samrådshandling
Detaljplan för fastigheten Ås 1:20 samt del av Gnarps masugn 1:39,
Klasudden i Gnarp.
Fysisk planerare Ola Tollin föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Utvecklingsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att inför
kommunstyrelsens sammanträde 11 april 2013 revidera förslaget
utifrån utvecklingsutskottets diskussioner (utvecklingsutskottets
protokoll § 20/2013).
2. Utvecklingsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
godkänna upprättat förslag till detaljplan för fastigheten Ås 1:20
samt del av Gnarps masugn 1:39 att ställas ut för samråd
(utvecklingsutskottets protokoll § 20/2013).
3. Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till detaljplan
för fastigheten Ås 1:20 samt del av Gnarps masugn 1:39att ställas
ut för samråd (kommunstyrelsens protokoll § 66/2013).
4. Plan- och byggenheten föreslår att de föreslagna ändringarna
godkänns och att detaljplaneförslaget ställs ut för granskning (Ola
Tollins tjänsteutlåtande 2013-06-10).
Yrkanden
Håkan Larsson (M) yrkar att i samband med grävningar för andra
ledningar erbjuder Nordanstigs kommun att kanalisation läggs i marken
för bredband.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner
det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 17

Utvecklingsutskottets beslut
I samband med grävningarna för andra ledningar erbjuder Nordanstigs
kommun att kanalisation läggs i marken för bredband.
Utvecklingsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna de föreslagna ändringarna och lägga ut detaljplaneförslaget
för granskning.

ÄRENDE 18
Komplettering överlåtelseavtal VA-anläggningar i Nordanstigs
Ekoteknik KB.
Nordanstigs kommun övertog 2010 Nordanstigs Ekoteknik KB,
Nordanstigs kommun är komplementär och Nordanstig Vatten är
kommanditdelägare.
Va-anläggningarna i Nordanstigs Ekoteknik beslutades, Kf §
65/2012,att försäljas till bokfört värde enligt den sidoordnade
redovisning som upprättades när anläggningarna såldes 1995 till
Nordisk Renting AB och Nordanstigs Ekoteknik KB bildades.
Det föreslagna överlåtelseavtalet och lånevillkorsbilaga är uppställda
lika som det överlåtelseavtal som upprättades då kommunen sålde de i
kommunen bokförda va-anläggningar till Nordanstig Vatten AB i
samband med att ansvaret för va-verksamheten överfördes till
bolagsform.
Vissa oklarheter framkom kring stämpelskatt vid tidpunkten för
undertecknandet av handlingarna vilket gjorde att transaktionen inte
kunde genomföras under 2012.
Förvaltningen föreslår att stämpelskatten betalas av köparen men att
köpeskillingen reduceras till motsvarande belopp från det bokförda
värdet 2013-06-30.
Beslutsunderlag
Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar reducera
köpeskillingen med stämpelskatten (kommunchef Tommy Staafs
tjänsteutlåtande 2013-05-30).
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ÄRENDE 19
Behörighet för utanordning av medel.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 13 juni 2013 frågade Sven-Åke
Eriksson (C) vem som beslutar att bevilja kostnader som uppkommer
utöver budget.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen beslutar att ärendet behandlas på
kommunstyrelsens nästa sammanträde (kommunstyrelsens protokoll
§ 123/2013).

ÄRENDE 20
Avsägelse från politiskt uppdrag i BRÅ- och folkhälsorådet. Nyval.
Petra Modée (V) har avsagt sig sitt uppdrag i BRÅ- och folkhälsorådet.
Kommunstyrelsen har att godkänna Petra Modées avsägelse och välja
ny ledamot i BRÅ- och folkhälsorådet för återstoden av
mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 21
Uppföljande redovisning av projekt Nya Bållebo.
Förvaltningen redovisar projektets fortgång.

ÄRENDE 22
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär från Sveriges kommuner och landsting
13:28 Kommunens skyldighet att besluta om belägenhetsadresser för
fritidshus senast 1 januari 2015.
13:31 Preliminär kostnadsutjämning för LSS år 2014.
Protokoll
Nordanstig Vatten AB: 2013-05-24.
Pensionsärsrådet: 2013-05-27.
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FORTS. ÄRENDE 22
Övrigt
Ekomålet nått av 100 kommuner och landsting.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 23
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunchef Tommy Staaf:
Förordnande av kommunchef under semester.
Arbetsutskottets protokoll §§ 56-64/2013.
Utvecklingsutskottets protokoll §§ 32-38/2013.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 24
Information 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.

