NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE till sammanträde

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Tisdag 17 januari 2017 kl. 09:00.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Ordföranden informerar.

4.

Kommunchefen informerar.

5.

Verksamhetsbesök: Bollebergets förskola.

6.

Information från ledningsutskottets verksamheter.

7.

Information från utbildningsutskottets verksamheter.

8.

Information från omsorgsutskottets verksamheter.

9.

Kommunstyrelsens mål 2017.

10.

Strategi för jämställdhetsintegrering i Nordanstigs
kommun.

11.

Försäljning del av fastigheten Trösten 5:10 i Bergsjö.

12.

Rapport om Nya Översiktsplanen.

13.

Rapport om fiskevårdsprojektet.

14.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Johan Norrby (SD).

15.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Elisabeth Lundin (S).

16.

Avsägelse från politiskt uppdrag, Leena Lindblom (M).

17.

Redovisning av delegationsbeslut.

Kl. 09:30

18.

Delgivningar.

19.

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: Sven-Erik Sjölund (S).

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

ÄRENDE 3
Ordföranden informerar.
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) informerar om
aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 5

Kl. 09:30

Verksamhetsbesök: Bollebergets förskola.
Kommunstyrelsen besöker Bollebergets förskola.

ÄRENDE 6
Information från ledningsutskottets verksamheter.
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om aktuella ärenden.
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ÄRENDE 7
Information från utbildningsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Eva Fors informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 8
Information från omsorgsutskottets verksamheter.
Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 9
Kommunstyrelsens mål 2017.
Kommunstyrelsen har att fastställa mål för verksamheten för 2017.

ÄRENDE 10
Strategi för jämställdhetsintegrering i Nordanstigs kommun.
Nordanstigs kommun undertecknade 2007 den europeiska
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och
regional nivå. En deklaration som uppmanar Europas kommuner och
regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå
jämställdhet för sina invånare. Deklarationen är upprättad och stöttad
av The Counsil of European Municipalitis and Regions (CEMR).
Som ett hjälpmedel i genomförandet av åtgärder enligt deklarationen
förbinder sig varje undertecknare att upprätta en handlingsplan för
jämställdhet där prioriteringar, åtgärder och de resurser som ska
tilldelas respektive ändamål anges. Vidare förbinder sig varje
undertecknare att samarbeta med alla institutioner och organisationer
inom sin kommun eller region för att främja att reell jämställdhet skapas
i praktiken.
Den lokala handlingsplanen till Strategi för jämställdhetsintegrering i
Nordanstigs kommun samt medföljande checklista för uppföljning är
framtagen utifrån strategin för Gävleborgs län 2014-2016.
Revidering av handlingsplanen samt uppföljning av åtgärder ska ske
årligen och delges den funktion som har övergripande ansvar.
Kvalitet- och utveckling har sammanställt ett förslag till lokal
handlingsplan och checklista för uppföljning för Strategi för
jämställdhetsintegrering i Nordanstigs kommun.
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FORTS. ÄRENDE 10
Beslutsunderlag
Kvalitet- och utveckling föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta lokal
handlingsplan till Strategi för jämställdhetsintegrering i Nordanstigs kommun
(Britt Sjöbergs tjänsteutlåtande 2016-12-16).

Yrkanden
Monica Olsson (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner
det antaget.
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta lokal handlingsplan till Strategi för jämställdhetsintegrering i Nordanstigs
kommun.

ÄRENDE 11
Försäljning del av fastigheten Trösten 5:10 i Bergsjö.
Cajsa Lindh och Linus Long, Bergsjö, har lämnat in en ansökan om att
få köpa del av Trösten 5:10 i Bergsjö.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att fullmäktige säljer del av
fastigheten Trösten 5:10 enligt skiss till Cajsa Lindh och Linus Long
efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen, godkänna
upprättat köpekontrakt samt fastställa priset till 80 kronor/m2 (Mats
Widoffs tjänsteutlåtande 2016-03-03).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av
fastigheten Trösten 5:10 enligt skiss till Cajsa Lindh och Linus Long
efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen. Fastställa
köpeskilling till 80 kronor/m2. Godkänna upprättat köpeavtal.
Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna
(ledningsutskottets protokoll § 78/2016).
3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för tydligare kartor
i beslutsunderlaget (kommunstyrelsens protokoll § 127/2016).
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FORTS. ÄRENDE 11
4. Plan och byggenheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
kartunderlaget, sälja del av fastigheten Trösten 5:10, enligt skiss till
Cajsa Lindh och Linus Long efter Lantmäteriverkets godkännande
av förrättningen. Fastställa köpeskillingen till 80 kronor per m2.
Godkänna upprättat köpeavtal. Uppdra till firmatecknarna att
underteckna köpehandlingarna (Ola Tollins tjänsteutlåtande
2016-12-12).
Ledningsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja del av fastigheten Trösten 5:10, enligt skiss till Cajsa Lindh
och Linus Long efter Lantmäteriverkets godkännande av
förrättningen.
2. Fastställa köpeskillingen till 80 kronor per m2.
3. Godkänna upprättat köpeavtal.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

ÄRENDE 12
Rapport om Nya Översiktsplanen.
Tf stadsarkitekt Ola Tollin informerar om det pågående arbetet med att
utarbeta ett förslag till ny Översiktsplan.

ÄRENDE 13
Rapport om fiskevårdsprojektet.
Teknik och miljöhandläggare Andreas Johansson informerar om
aktuella händelser i fiskevårdsprojektet.
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ÄRENDE 14
Avsägelse från politiskt uppdrag, Johan Norrby (SD).
Johan Norrby (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
utbildningsutskottet.
Kommunstyrelsen har att godkänna avsägelsen samt välja ny ersättare
i utbildningsutskottet för återstoden av mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 15
Avsägelse från politiskt uppdrag, Elisabeth Lundin (S).
Elisabeth Lundin (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
omsorgsutskottet.
Kommunstyrelsen har att godkänna avsägelsen samt välja ny ersättare
i omsorgsutskottet för återstoden av mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 16
Avsägelse från politiskt uppdrag, Leena Lindblom (M).
Leena Lindblom (M) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i BRÅoch Folkhälsorådet och som ersättare i NSFG (Nätverk för strategiskt
folkhälsoarbete i Gävleborg).
Kommunstyrelsens har att godkänna avsägelsen samt välja ny ledamot
i BRÅ- och Folkhälsorådet och som ersättare i NSFG (Nätverk för
strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg) för återstoden av
mandatperioden 2015-2018.

ÄRENDE 17
Redovisning av delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Ekonomichef Margareta Tamm Persson:
Ny upplåning nr 2016/3.
Verksamhetschef Eva Fors:
Läsårstider 2017/2018.
Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för december 2016.
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FORTS. ÄRENDE 17
Ledningsutskottets protokoll §§ 233-254/2016.
Myndighetsutskottets protokoll §§ 311-329/2016.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 18
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Protokoll
Hälsingerådet 2016-12-07.
Överförmyndarnämnden Mitt: 2016-12-16.
Pensionärs- och Handikapprådet 2016-12-08.
Nordanstig Vatten AB 2016-11-04.
Samordningsförbundet Gävleborg 2016-11-25.
Nordanstigs Näringslivsråd 2016-10-17.
Gemensam nämnd för FoU Välfärd, Hjälpmedel Sam, RegNet och
HelGe 2016-11-11.
Pensionärsrådet 2016-09-22.
Handikapprådet 2016-09-22.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2016-12-14.
Övrigt
SCB: Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utfall, år 2017.
Studieförbundet Bilda Mitt: Verksamhetsplan 2017.
MSB: Räddningstjänst i siffror 2015.
Skrivelse om rivning av regleringsdammar i Baståsen.
Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.
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ÄRENDE 19
Information och övriga ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika
ärenden.
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden.

