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Godkännande av dagordning.
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Kommunchefen informerar.
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Budget 2012 för kommunstyrelsens verksamheter.
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Budget 2012 för Nordanstigs kommun,
verksamhetsplan 2013-2014.

6.

Överföring av va-anläggningar från Nordanstigs
Ekoteknik KB.

7.

Reviderat va-verksamhetsområde i Nordanstigs
kommun.
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Reviderad va-taxa för 2012.
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Upphävande av detaljplan för Åkern 11:1 i Bergsjö.

10.

Remiss: Handlingsprogram enligt lag om skydd
mot olyckor.

11.

Remiss: Gemensamma utgångspunkter för att
förbättra befolkningens hälsa.

12.

Debatt om bildande av en regionkommun.

13.

Förslag till ny grafisk profil för Nordanstigs
kommun.

14.

Förslag om förvärv av vindkraftanläggning
Brännåsen/Mörkåsen.

15.

Redovisning av ej avslutade motioner.

16.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Petra Modée (V)

17.

Sammanträdestider 2012 för kommunstyrelsen och
fullmäktige.

18.

Koncernbildning Nordanstigs kommun.

19.

Rapport Fiberstaden AB.

20.

Rapport Nordanstigs Fjärrvärme AB.

21.

Redovisning av delegationsbeslut.

22.

Delgivningar.

23

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.

Monica Olsson
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
Kommunchefen informerar.
Tf kommunchef Tommy Staaf informerar in aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Budget 2012 för kommunstyrelsens verksamheter.
Budget 2012 ska fastställas för kommunstyrelsens verksamheter.

ÄRENDE 5
Budget 2012 för Nordanstigs kommun, verksamhetsplan 20132014.
Ekonomikontoret har sammanställt budget 2012 för Nordanstigs
kommun med verksamhetsplan för 2013-2014 och investeringsbudget
för 2012.

ÄRENDE 6
Överföring av va-anläggningar från Nordanstigs Ekoteknik KB.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med förslag att VA-anläggninganra
från Nordanstigs Ekoteknik KB överförs till Nordanstig Vatten AB samt
ansöker om borgen till ett värde som motsvarar köpeskillingen.
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ÄRENDE 7
Reviderat va-verksamhetsområde i Nordanstigs kommun.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med förslag till
verksamhetsområden för vatten och spillvatten i Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 8
Reviderad va-taxa för 2012.
Nordanstig Vatten AB har inkommit med förslag till reviderad va-taxa
för 2012 samt förlusttäckningsgaranti.

ÄRENDE 9
Upphävande av detaljplan för Åkern 11:1.
Arkitekt Christina Englund har utarbetat ett förslag till upphävande av
detaljplan för Åkern 11:1 m.m. Förslaget överlämnas till
kommunstyrelsen för beslut.

ÄRENDE 10
Remiss: Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.
Norrhälsinge räddningstjänst har utarbetat ett förslag till
handlingsprogram som beskriver målen för kommunens förebyggande
verksamhet samt ett program för räddningsinsats.
Handlingsprogrammet har remitterats till Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner och är nu överlämnats för antagande.

ÄRENDE 11
Remiss: Gemensamma utgångspunkter för att förbättra
befolkningens hälsa.
Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg har gemensamt
utarbetat ett förslag till länsgemensamma utgångspunkter för arbetet
med att förbättra befolkningens hälsa i Gävleborg.
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FORTS. ÄRENDE 11
Förslaget har skickats på remiss till länets kommunstyrelser,
landstingsstyrelsen, Länsstyrelsen Gävleborg och styrelsen för Region
Gävleborg.
Folkhälsosamordnare Christin Hübenette har sammanställt BRÅ- och
folkhälsorådets synpunkter.
Stig Eng (C) påtalar att förkortningarna i yttrande ska skrivas ut.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna BRÅ- och folkhälsorådets förslag till yttrande.

ÄRENDE 12
Debatt om bildande av en regionkommun.
Ansvarskommittén föreslog 2007 att landstingen ska ersättas av större
och mer kraftfulla regionkommuner. Regeringen meddelade i januari
2009 att Sverige i framtiden ska ha tre politiska nivåer med
beskattningsrätt – staten, regionkommuner och primärkommuner. Den
1 januari 2011 bildades de första fyra regionkommunerna, och runt om
i landet pågår arbetet med att bilda nya.
Fullmäktige ges tillfälle att ta del av den senaste utvecklingen i ärendet
och debattera bildandet av en regionkommun.
Regiondirektör Mats Törnqvist deltar i sammanträdet och redogör för
pågående diskussioner om nya regionindelningar i landet.
Ett förslag finns om att Gävleborgs län bildar en regionkommun.
Gävleborgs regionfullmäktige kommer att ta ställning i ärendet
18 november 2011. Landstinget Gävleborg är den instans som slutligen
beslutar i ärendet.
Håkan Larsson (M), ledamot i kommunstyrelsen föredrar en möjlig
regionindelning tillsammans med Dalarnas, Jämtlands och
Västernorrlands län.
Vice ordföranden i Region Mittsverige Reinhold Hellgren föredrar
regionens arbete och inriktning i regionindelningsprocessen.
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FORTS. ÄRENDE 12
Yttranden från fullmäktige
Stig Eng (C):
Uppdra till kommunstyrelsen att bereda ärendet med inriktningen att en
regionindelning inte ska splittra Gävleborgs län.
Ove Wallberg (FP):
Efterfrågar en redovisning av för- och nackdelar för nordanstigsborna
med ett samgående med län norrut respektive söderut.
Ställer sig positiv till att tillhöra Region Mittsverige.
Föreslår en bred remissrunda samt utgivning av informationsblad.
Jan-Ola Hall (SD):
Föreslår att Nordanstigs kommun uttrycker sig positiv till att tillhöra
Region Mittsverige.
Monica Olsson (S):
Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta ett förslag till inriktningsbeslut.
Kajsa Gladh (M):
Ställer sig positiv till att tillhöra Region Mittsverige.
Maria Karström (KD):
Ställer sig positiv till att tillhöra Region Mittsverige.
Yvonne Kardell (C):
Föreslår att informationsarbetet i stor utsträckning ska inriktas på
ungdomar, förslagsvis genom ungdomsrådet.
Fullmäktiges beslut
Uppdra till kommunstyrelsen att bereda ärendet utifrån fullmäktiges
yttranden.

ÄRENDE 13
Förslag till ny grafisk profil.
En arbetsgrupp har tillsats med uppdraget att genomföra en total
översyn av kommunens grafiska profil och kommunikation i kommunen
för ett enhetligt utseende i all kommunikation med användarmanualer
och mallar.
Projektets mål är att utarbeta tydliga regler och anvisningar för hur vår
grafiska profil ska användas i vår kommunikation med medborgare,
leverantörer, besökare, kunder och företagare, d.v.s. i kommunens alla
kontakter.
Reglerna ska vara kända och lätta att använda för samtliga behöriga
användare inom samtliga verksamheter.
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FORTS. ÄRENDE 13
Beslutsunderlag
Arbetsgruppen för Grafisk profil föreslår att arbetsutskottet föreslår
fullmäktige att anta förslag till ny grafisk profil.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall.
Stig Eng (C) yrkar att frasen ”Här förverkligar du dina livsdrömmar” ska
vara med.
Sven-Erik Sjölund (S) yrkar att fler förslag till bild på visitkorten tas
fram.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner dem antagna.
Arbetsutskottets beslut
Uppdra till förvaltningen att inför kommunstyrelsens sammanträde
utarbeta förslag där frasen ”Här förverkligar du dina livsdrömmar” ingår
samt fler förslag till bild på visitkorten.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till ny grafisk profil för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 14
Förslag till förvärv av vindkraftanläggning Brännåsen/Mörkåsen.
Samkraft AB har inkommit med förslag till förvärv av nyckelfärdiga
vindkraftverk på Brännåsen/Mörkåsen inom Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 15
Redovisning av ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.
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FORTS. ÄRENDE 15
Beslutsunderlag
Ledningskontoret föreslår att redovisningen av ej avslutade motioner
godkänns.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen av ej avslutade motioner.

ÄRENDE 16
Avsägelse från politiskt uppdrag.
Petra Modée (V) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i
kommunstyrelsens budgetutskott.
Kommunstyrelsen har att godkänna Petra Modées avsägelse samt
välja ny ersättare i budgetutskottet för återstoden av mandatperioden
2011-2014.

ÄRENDE 17
Sammanträdestider 2012 för kommunstyrelsen och fullmäktige.
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider 2012 för
kommunstyrelsen och fullmäktige.

ÄRENDE 18
Koncernbildning Nordanstigs kommun.
Vid presidieträffen 15 november 2011 väcktes frågan om bildande av
en aktiebolagsrättslig koncernbildning i kommunen, ett så kallat
moderbolag.
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ÄRENDE 19
Rapport Fiberstaden AB.
Vd Magnus Larsson besöker kommunstyrelsen för en lägesrapport för
Fiberstaden AB.

ÄRENDE 20
Rapport Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Vd Stig Eng (C) lämnar en lägesrapport för Nordanstigs Fjärrvärme AB:

ÄRENDE 21
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens utvecklingsutskott §§ 15-20/2011.
Kommunstyrelsens arbetsutskott §§ 128-144/2011.
Kommunstyrelsens budgetutskott § 11/2011.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 22
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
11:46 Rapport till vägledning vid införandet av e-tjänster.
Protokoll
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2011-11-03.
Nordanstig Vatten AB: 2011-09-27 och 2011-11-11.
MittSverige Vatten AB: 2011-09-29.
Nordanstigs Bostäder AB: 2011-10-03.
Kollektivtrafikberedningen: 2011-10-19.
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FORTS. ÄRENDE 22
Övrigt:
Förvaltningsrätten i Falun: Dom i överklagat ärende, jäv i
vindkraftbeslut.
Revisionen: Om Nordanstigs Fastighets AB ev avveckling.
Gävleborgs fäbodförening: Grunder för ställningstagande i frågor om
vindkraft.
Leader Hälsingebygden: Beslut Digitalprojekt Bio Nordanstig.
Länsstyrelsen Gävleborg: Tillsynsbesök inom alkohol- och
tobaksområdet.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 23
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.
Information
Information om överenskommelse mellan Nordanstigs kommun och
Nordanstigs företagarförening.

