NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunstyrelsen

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Kommunkontoret i Bergsjö.

Tid:

Torsdag 28 januari 2010 kl. 08:15.

1.

Val av justerare.

2.

Godkännande av dagordning.

3.

Kommunchefen informerar.

4.

Tematiskt tillägg för vindkraft i Översiktsplan 2004.

5.

Ekonomirapport.

6.

Fördelning av investeringsbudget 2010.

7.

Tillskjuta medel för bemanning vid
Räddningstjänsten i Hassela.

8.

Attestreglemente för Nordanstigs kommun.

9.

Ansökan om omfördelning av borgen Nordanstig
Vatten AB.

10.

Granskningsrapport Årsredovisning 2008 för
Nordanstigs kommun.

11.

Granskningsrapport av det kommunala
uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år.

12.

Granskningsrapport av utbildnings- och
kulturnämndens styrning, uppföljning och kontroll
av arbetet med barn i behov av särskilt stöd.

13.

Information om Lex Sarah-anmälan på
Hagängsgården.

14.

Införande av lagen om valfrihet inom hemtjänsten.

15.

Motion om vargfri kommun.

16.

Redovisning av plan för tillgänglighetsanpassning.

17.

Fördelningsdirektiv för utvecklingsmedel till
förenings- och ungdomsverksamhet.

18.

Ansökan om bidrag från Föreningen
Bergsjögården.

19.

Direktivdiskussion om bidrag till bygglovsavgifter.

20.

Ansökan om bidrag till bygglovsavgift, Högens
samhällsförening.

21.

Ansökan om bidrag till bygglovsavgift,
Strömfacklan.

22.

Ansökan om bidrag till bygglovsavgift,
Mellanfjärdens fiskehamnförening.

23.

Ansökan om medfinansiering projekt Äventyrsland
i Hassela.

24.

Val av ny ordförande i BRÅ- och folkhälsorådet.

25.

Plan för kommunstyrelsen 2010.

26.

Redovisning delegationsbeslut.

27.

Delgivningar.

28.

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.
Stig Eng
Ordförande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

FÖREDRAGNINGSLISTA
2010-01-21

3 (15)

ÄRENDE 1
Val av justerare.
Förslag: Katarina Bylin (S).

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

ÄRENDE 3
Kommunchefen informerar.
Kommunchef Kerstin Oremark informerar om aktuella ärenden.

ÄRENDE 4
Tematiskt tillägg för vindkraft i Översiktsplan 2004.
Riksdagen föreslår i sin proposition ”En sammanhållen klimat- och
energipolitik” (2008/09:163) att en nationell planeringsram för vindkraft
fastställs till motsvarande en årlig produktionskapacitet på 30 TWh år
2020 varav 20 TWh till lands och 10 TWh till havs.
Detta innebär att Sverige kommer att producera ett överskott av el som
är avsett att säljas till främst den europeiska marknaden.
För den fysiska planeringen innebär planeringsramen att
planeringsberedskap skapas i de kommunala översiktsplanerna genom
att kommunerna identifierar och lägger fast lämpliga områden för
vindkraft.
Planens syfte är att ange förutsättningarna för en framtida strukturerad
utbyggnad av vindkraften i Nordanstigs kommun.
Ambitionen är också att planen ska ge en så bra analys av
förutsättningar och motstående intressen att arbetet med
tillståndsgivningen kan underlättas.
Planberedningen föredrar ärendet utifrån det avslutade samrådet.
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FORTS. ÄRENDE 4
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutade att tillägget till översiktsplan 2004 ställs
ut för samråd efter att en del mindre korrigeringar gjorts
(kommunstyrelsens protokoll § 124/2009).
2. Kommunstyrelsen beslutar att riktlinjer för utställningsförslaget ska
vara begränsad utbyggnad med vissa tillägg. Minska de prioriterade
områdena i Hassela för att i stället utöka med två nya områden,
Ulvberget i Gnarp och Månberget i Jättendal. Ställa ut förslaget på
nytt samråd. Höjden på vindkraftverken ska regleras och de får inte
byggas närmare än 1,5 km från fast boende (kommunstyrelsens
protokoll § 172/2009).
3. Kommunstyrelsen beslutat ställa ut förslaget för nytt samråd under
tiden 6 november – 7 december 2009 (kommunstyrelsens protokoll
§ 186/2009).

ÄRENDE 5
Ekonomirapport.
Ekonomikontoret föredrar en prognos över det ekonomiska utfallet per
december 2009 för kommunstyrelsens verksamheter och för
kommunen som helhet.

ÄRENDE 6
Fördelning av investeringsbudget 2010.

ÄRENDE 7
Tillskjuta medel för bemanning vid Räddningstjänsten i Hassela.
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har beslutat dra ner
bemanningen vid Hassela deltidsbrandkår. Detta innebär att kåren inte
kan genomföra räddningsarbete med rökdykning.
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FORTS. ÄRENDE 7
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att kommunen tillskjuter 75 tkr till
norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd om det behövs för att
upprätthålla bemanningen för att klara rökdykning i Hassela.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att föra dialog med
Hudiksvalls kommun om neddragningarna inom Hasselas
deltidsbrandkår (arbetsutskottets protokoll § 177/2009).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Tillskjuta 75 tkr till norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, om det
behövs, för att upprätthålla bemanningen för att klara rökdykning i
Hassela.

ÄRENDE 8
Attestreglemente för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har uppdaterat och sammanställt nytt
attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar för
Nordanstigs kommun.
Uppdateringen har föranletts av att nya rutiner har införts, bl. a
scanning av leverantörsfakturor, samt att förtydliganden har
efterfrågats för att göra reglementet enklare att tyda och följa för
verksamheterna.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att kommunstyrelsen
antar tillämpningsanvisningar till Attestreglemente för Nordanstigs
kommun samt att fullmäktige antar Attestreglemente för Nordanstigs
kommun (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2010-01-07).
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FORTS. ÄRENDE 8
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta tillämpningsanvisningar till Attestreglemente för Nordanstigs
kommun.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
Anta Attestreglemente för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 9
Ansökan om omfördelning av borgen Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB ansöker om omfördelning av befintlig
borgensram för Nordanstig Vatten AB. Ansökan gäller omfördelning av
befintlig borgensram för nytt verksamhetsområde Sörfjärden för
nyttjande vid reinvesteringar i befintliga anläggningar.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
omfördelar beviljad borgensram på 7 000 tkr avseende nytt
verksamhetsområde Sörfjärden med hela beloppet 7 000 tkr till
reinvesteringar i befintliga anläggningar. Kvarstår därmed 0 kr i borgen
avseende nytt verksamhetsområde Sörfjärden.
Nordanstigs Vatten AB skall hålla investeringar med borgensåtagande
försäkrade under hela den tid borgen gäller (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2010-01-07).
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Omfördela beviljad borgensram på 7 000 tkr avseende nytt
verksamhetsområde Sörfjärden med hela beloppet 7 000 tkr till
reinvesteringar i befintliga anläggningar. Kvarstår därmed 0 kr i
borgen avseende nytt verksamhetsområde Sörfjärden.
2. Nordanstigs Vatten AB skall hålla investeringar med
borgensåtagande försäkrade under hela den tid borgen gäller.
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ÄRENDE 10
Granskningsrapport 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.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet beslutar uppdra till ekonomichef Margareta Tamm
Persson att utarbeta ett förslag till yttrande över rapporten
(arbetsutskottets protokoll § 79/2009).
Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2010-01-07.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till yttrande över granskningsrapport Årsredovisning 2008
för Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 11
Granskningsrapport av det kommunala uppföljningsansvaret för
ungdomar 16-20 år.
Revisionen har genomfört en rapport Granskning av det kommunala
uppföljningsansvaret för ungdomar 16-20 år.
Rapporten har översänts till omsorgs- och lärandenämnden för
kommentarer och till kommunstyrelsen och fullmäktiges presidium för
kännedom.

ÄRENDE 12
Granskningsrapport av utbildnings- och kulturnämndens styrning,
uppföljning och kontroll av arbetet med barn i behov av särskilt
stöd.
Revisionen har genomfört en rapport Granskning av utbildnings- och
kulturnämndens styrning, uppföljning och kontroll av arbetet med barn i
behov av särskilt stöd.
Rapporten har översänts till utbildnings- och kulturnämnden för
kommentarer och till kommunstyrelsen och fullmäktiges presidium för
kännedom.
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ÄRENDE 13
Information om Lex Sarah-anmälan på Hagängsgården.
Förvaltningschef Mats Collin och verksamhetschef Eva Gottvall-Bruno
informerar om en Lex Sarah-anmälan på omsorgsboendet
Hagängsgården i Harmånger. En utredning av ärendet är genomförd
som utbildnings- och omsorgsförvaltningen har under bearbetning.
Arbetsutskottets beslut
Godkänna informationen samt uppdra till förvaltningen att återkomma
med mer information i ärendet på kommunstyrelsen sammanträde
28 januari 2010.

ÄRENDE 14
Införande av lagen om valfrihet inom hemtjänsten.
Fullmäktige har lämnat ett uppdrag till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden (nu omsorgs- och lärandenämnden) att
pröva en form av alternativ driftsform inom äldreomsorgen, fullmäktiges
§ 71/2008.
1 juli 2009 antog riksdagen Lagen om valfrihet (LOV) som bl.a. innebär
rätten att välja utförare utifrån beviljat behov av stöd.
På omsorgs- och lärandenämndens uppdrag har ett projekt pågått
under 2009 där regler och rutiner har tagits fram för att möjliggöra
alternativa utförare inom hemtjänsten.
Ett av nämndens mål har varit att ”i början av år 2010 skall
valmöjligheten av andra utförare inom äldreomsorgen ha ökat”.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige i enlighet
med LOV-lagstiftningen, införa möjlighet för privata utförare inom
hemtjänsten. Detta ska ske senast 1 maj 2010 (omsorgs- och
lärandenämndens protokoll § 140/2009).
2. Protokoll från gemensam samverkan för omsorgs- och
lärandenämnden 2009-11-13.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 14
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Införa möjlighet för privata utförare att bedriva verksamhet inom
hemtjänsten enligt LOV-lagstiftningen.
2. Detta ska ske senast 1 maj 2010.

ÄRENDE 15
Motion om vargfri kommun.
Sven-Erik Sjölund (s) lämnar en motion där han föreslår att kommunen
ska verka för en vargfri kommun genom uttalanden samt vid kontakter
med länsstyrelse och andra myndigheter påtala kommunens inställning
i frågan.
Beslutsunderlag
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 10/2009).
2. Arbetsutskottet beslutar remittera motionen till Nordanstigs
Naturskyddsförening, Lantbrukarnas Riksförbund och Nordanstigs
jaktvårdsområdeskrets för yttrande (arbetsutskottets protokoll
§ 45/2009).
3. Naturskyddsföreningens yttrande 2009-05-04.
4. Stig Eng (C) yttrande 2010-01-12.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Arbetsutskottets förslag
Fullmäktige beslutar
1. Bifalla motionen med Stig Engs (C) yttrande som motivering.
2. Motionen är därmed avslutad.
Reservation
Ove Wallberg (M) reserverar sig mot beslutet.
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ÄRENDE 16
Redovisning av plan för tillgänglighetsanpassning.
En inventeringslista för åtgärder för att handikappanpassa kommunens
fastigheter är färdigställd. Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg
presenterar inventeringslistan.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Godkänna informationen.

ÄRENDE 17
Fördelningsdirektiv för utvecklingsmedel till förenings- och
ungdomsverksamhet.
I Nordanstigs kommuns budget för 2010 har fullmäktige beslutat att
tilldela kommunstyrelsen 1 300 tkr i utvecklingsmedel att användas till
förenings- och ungdomsverksamhet.
Kommunstyrelsen behöver utforma direktiv för fördelning av medlen.
Kommunchef Kerstin Oremark presenterar ett underlag för diskussion.
Vid diskussionen framkommer att en så kallad föreningarnas förening
är under bildande samt att formen för bidrag skulle kunna vara att
stödja föreningarna för drift, verksamhet och till investeringar.
Arbetsutskottets beslut
Överlämna följande förslag till fördelningsdirektiv till kommunstyrelsen
som diskussionsunderlag:
1. Bidragsberättigad är registrerad förening som bedriver verksamhet i
Nordanstigs kommun.
2. Bidrag utgår till verksamhet som bedrivs i Nordanstigs kommun.
3. Bidragets syfte är att stimulera utvecklingsinsatser som står i
samklang med Vision 2020 Nordanstig Naturligtvis – Här
förverkligar du dina livsdrömmar.
4. Prioriterade målgrupper är föreningar i samverkan och ungdomar.
(När det gäller insatser för ungdomsverksamhet samordnas
bidragsbedömningen mellan kommunstyrelsen och utbildnings- och
kulturnämnden.)
5. Bidragen kan användas kan användas för medfinansiering i olika
investeringsprojekt.
6. Utlysning av medel sker vid två tillfällen per år (vår/höst).
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ÄRENDE 18
Ansökan om bidrag från Föreningen Bergsjögården.
Föreningen Bergsjögården ansöker om bidrag 350 tkr under tre år.

ÄRENDE 19
Direktivdiskussion om bidrag till bygglovsavgifter.
Föreningar i Nordanstig inkommer ibland med ansökan om bidrag till
bygglovsavgiften vid uppförande av en föreningsägd byggnad.
Tidigare har kommunstyrelsen endast beviljat bidrag när föreningen har
bedrivit ungdomsverksamhet.
Arbetsutskottet har tidigare diskuterat om det finns kriterier för att andra
föreningar skulle kunna beviljas liknande bidrag.
Samhällsbyggnadschef Thord Wannberg lämnar ett förslag till inriktning
för handläggning av dessa bidragsansökningar.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta följande kriterier för bidrag till bygglovsavgifter för föreningar:
1. Föreningar som utan enskilt vinstintresse arbetar med verksamhet
inriktat på ungdomar, kultur eller besöksnäring kan efter prövning i
varje enskilt fall beviljas bidrag till bygglovsavgifter eller
motsvarande avgifter med högst 5 000 kronor/ år.
2. Byggnadsverket skall vara utvecklande för verksamheten och inte
av underhållskaraktär.
3. Delegera beslutanderätten till arbetsutskottet.
4. Anslå 50 tkr för ändamålet ur kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

ÄRENDE 20
Ansökan om bidrag till bygglovsavgift, Högens Samhällsförening.
Högens Samhällsförening har ansökt om bygglov för att anlägga en
gästbrygga på kommunens mark i Sunne i Högen, Bergsjö. På platsen
har en brygga tidigare funnits som nu är raserad.
Högens Samhällsförening som är en ideell förening ansöker om bidrag
till bygglovsavgiften, 4 550 kronor.
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FORTS. ÄRENDE 20
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja Högens Samhällsförening bidrag med 4 550 kronor till
bygglovsavgiften.

ÄRENDE 21
Ansökan om bidrag till bygglovsavgift, Strömfacklan.
Föreningen Strömfacklan ansöker om bidrag till bygglovsavgiften för
nybyggnad av ett torrdass i anslutning till Björlingspaviljongen i
Strömsbruk.
Bygglovsavgiften och strandskyddsdispensen är tillsammans på
4 690 kronor.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja Föreningen Strömfacklan bidrag med 4 690 kronor till
bygglovsavgiften.

ÄRENDE 22
Ansökan om bidrag till bygglovsavgift, Mellanfjärdens
fiskehamnförening.
Mellanfjärdens fiskehamnförening har ansökt om bidrag till
bygglovsavgiften samt bidrag till hyra av sopcontainer.
Bygglovsavgiften på 2 940 kronor avser en tillbyggnad av
hygienutrymmet i det redan befintliga servicehuset till båtgästhamnen.
Kommunstyrelsen har tidigare beviljat föreningen 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.
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Bevilja Mellanfjärdens fiskehamnförening bidrag med 2 940 kronor till
bygglovsavgiften.
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ÄRENDE 23
Ansökan om medfinansiering projekt Äventyrsland i Hassela.
Hassela IF har inkommit med en ansökan om medfinansiering till
projekt Äventyrsland i Hassela.
Projektets idé är att ett Äventyrsland ska skapas riktat främst till barn 012 år med aktiviteter året runt. Projektet skulle ge en förlängning av
turistsäsongen och öka intäkterna från denna samt förstärka service
samt fritids- och kulturaktiviteter.
Föreningens ansökan till länsstyrelsen kräver en offentlig
medfinansiering med 20 %, vilket är 180 tkr.
Arbetsutskottets beslut
Med positiv inställning överlämna Hassela IF:s ansökan om
medfinansiering av projektet Äventyrsland i Hassela till
kommunstyrelsen för ställningstagande.

ÄRENDE 24
Val av ny ordförande i BRÅ- och folkhälsorådet.
Per-Åke Kardell (C) avsäger sig sitt uppdrag som ordförande för BRÅoch folkhälsorådet.
Kommunstyrelsen har att godkänna Per-Åke Kardells avsägelse samt
utse ny ordförande för återstoden av mandatperioden 2007-2010.
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna Per-Åke Kardells avsägelse.
2. Ny ordförande väljs på kommunstyrelsens nästa sammanträde.

ÄRENDE 25
Plan för kommunstyrelsen 2010.
Ordföranden presenterar förslag till årsplanering för kommunstyrelsens
arbete under 2010.
Efter överläggningar föreslår arbetsutskottet följande tillägg:


Genomgång av ägardirektiv för kommunens ägda bolag.



Besök i kommunens östra utvecklingsområden utmed kusten.



Besök vid kommunens anläggningar i Hassela.
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FORTS. ÄRENDE 25
Arbetsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar
Anta förslag till plan för kommunstyrelsen 2010.

ÄRENDE 26
Redovisning delegationsbeslut.
Följande delegationsbeslut redovisas:
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c):
Delegationsbeslut ej utövad förköpsrätt nr 83-87/2009.
Delegationsbeslut enligt hyresförvärvslagen nr 13-14/2009.
Kommunchef Kerstin Oremark:
Delegationsbeslut tillförordnad kommunchef 4-5 januari 2010.
Delegationsbeslut inköp av GIS-systemet Solen,2009-12-23.
Delegationsbeslut beslutsattestanter och ersättare 2010.
Delegationsbeslut avtal med Hitta.se
Ekonomichef Margareta Tamm Persson:
Delegationsbeslut omsättningar finansiella tillgångar nr 18-19/2009.
Delegationsbeslut nyupptaget lån nfr 1/2009.
Delegationsbeslut lösen av leasingavtal nr 1/2009.
Anställningar under perioden 2009-11-01 till 2009-12-31.
Arbetsutskottets protokoll §§ 157-177/2009.
Förslag till beslut
Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

ÄRENDE 27
Delgivningar.
Följande delgivningar redovisas:
Cirkulär Sveriges kommuner och landsting:
09:67 Ensamkommande barn och ungdomar.
09:72 Individuell lön i praktiken.
09:74 Kommunala pensioner och sänkt allmän pension –
kostnadseffekter.
09:77 Underskott i det allmänna pensionssystemet – konsekvenser för
kommuner och landsting.
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FORTS. ÄRENDE 27
09:84 Budgetförutsättningar för åren 2009-2013.
09:86 Etiska krav i offentlig upphandling.
09:87 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen.
10:3 Kommunal fastighetsavgift, prognos för 2009 års bokslut.
Protokoll
Kollektivtrafikberedningen 2009-11-19
Nordanstigs Bostäder AB 2009-12-17
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2009-12-10
Hälsingerådet 2009-12-02
MittSverige Vatten AB 2009-11-27
Nordanstig Vatten AB 2009-12-03
Övrigt
Statens folkhälsoinstitutet: Nationella tobaksuppdraget.
Region Gävleborg: Delårsbokslut 209-08-31.
Inköp Gävleborg: Delårsbokslut 2009-08-31.
Länsstyrelsen Gävleborg: Beslut om bidrag till projekt: Hälsingegårdar
– världsarv och utveckling.
Överenskommelse om IT-säkerhetssamordnare.
Länsrätten Gävleborg: Dom överklagat ärende VA-verksamhetsområde
Sörfjärden.
Stig Eng: Kommunen tar initiativet till att projektgrupp startas för att
minska de negativa effekterna av Trimas nedläggning.
Överenskommelse kring åtgärdsarbete för de regionala miljömålen.
Vägverket: Översyn av hastighetsgränser i Gävleborg.
Vågbrytaren: Öppet brev om utbyggnad av trådlöst bredband.

Förslag till beslut
Lägga delgivningarna till handlingarna.

ÄRENDE 28
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.

