NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 28 februari 2011 kl. 18:00.

1.

Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och
plats för protokollets justering.

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Yttrande över ansökan om vindkraftverk på
Mörkåsen, Nyvallsåsen och Brännåsen.

4.

Försäljning av del av fastigheten Östanå 3:58 i
Ilsbo.

5.

Försäljning av del av fastigheten Nordanbro 2:7 i
Hassela.

6.

Förändring av pris på lunchrätt för externa gäster.

7.

Ägardirektiv för Norrsken AB.

8.

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.

9.

Val av styrelse för Nordanstigs Bostäder AB.

10.

Val av styrelse för Nordanstigs Fastighets AB.

11.

Val av styrelse för Nordanstig Vatten AB.

12.

Val till styrelse för MittSverige Vatten AB.

13.

Val till styrelse för Fiberstaden AB.

14.

Val av styrelse för Nordanstigs Fjärrvärme AB.

15.

Avsägelse från politiskt uppdrag i fulläktige.
Angelica Äng (MP)

16.

Avsägelse från politiskt uppdrag.
Kajsa Gladh (M)

17.

Plan för fullmäktige 2011.
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 Jonsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Anders Broberg (C) och Ove Wallberg (M).

ÄRENDE 2
Allmänhetens frågestund.
Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter,
ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder,
bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och ledande
tjänstemän.

ÄRENDE 3
Yttrande över ansökan om vindkraftverk på Mörkåsen,
Nyvallsåsen och Brännåsen.
En ansökan om att uppföra tre gruppstationer om 3 vindkraftverk på
Mörkåsen, 4 vindkraftverk på Brännåsen och 3 vindkraftverk på
Nyvallsåsen, ca 11 km norr om Bergsjö centrum, har inkommit till
Länsstyrelsen Gävleborg. Dessa berg ligger i skogsområdet norr om
Bergsjö. Samtliga verk avser en maxhöjd på 149,99 m och en maximal
effekt på 2 MW per verk.
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Stadsarkitekt Christina Englund föreslår att kommunstyrelsen
tillstyrker uppförande av sammanlagt tio stycken vindkraftverk på
Mörkåsen, Nyvallsåsen och Brännåsen (Christina Englunds
tjänsteutlåtande 2011-01-19).
2. Utvecklingsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar tillstyrka
uppförande av sammanlagt tio stycken vindkraftverk på Mörkåsen,
Nyvallsåsen och Brännåsen (arbetsutskottets protokoll § 4/2011).
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FORTS. ÄRENDE 3
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till utvecklingsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Tillstyrka uppförande av sammanlagt tio stycken vindkraftverk på
Mörkåsen, Nyvallsåsen och Brännåsen.
Jäv
Per-Åke Kardell (C) anmäler sig jävig och deltar inte i beslutet.

ÄRENDE 4
Försäljning av del av fastigheten Östanå 3:58 i Ilsbo.
Teknisk samordnare Tommy Staaf föredrar en fastighetsreglering och
föreslår att Otto och Siv Bornemann, genom fastighetsreglering, får
förvärva del av Östanå 3:58.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av fastigheten
Östanå 3:58 i Ilsbo genom fastighetsreglering till Otto och Siv
Bornemann. Fastställa köpesumman till 70 000 kronor. Godkänna
upprättat avtal om fastighetsreglering. Uppdra till firmatecknarna att
underteckna avtalen (arbetsutskottets protokoll § 10/2011).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 4
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja del av fastigheten Östanå 3:58 i Ilsbo genom
fastighetsreglering till Otto och Siv Bornemann.
2. Fastställa köpesumman till 70 000 kronor.
3. Godkänna upprättat avtal om fastighetsreglering.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna avtalen.

ÄRENDE 5
Försäljning av del av fastigheten Nordanbro 2:7 i Hassela.
Teknisk samordnare Tommy Staaf föredrar en fastighetsförsäljning och
föreslår att kommunen säljer fastigheten Nordanbro 2:7 i Hassela till
Christer Kollberg och Eva Strååt.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av fastigheten
Nordanbro 2:7 i Hassela till Eva Strååt och Christer Kollberg. Fastställa
köpesumman till 70 500 kronor. Godkänna upprättat köpeavtal. Uppdra
till firmatecknarna att underteckna avtalen (arbetsutskottets protokoll
§ 10/2011).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja del av fastigheten Nordanbro 2:7 i Hassela till Eva Strååt och
Christer Kollberg.
2. Fastställa köpesumman till 70 500 kronor.
3. Godkänna upprättat köpeavtal.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna avtalen.
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ÄRENDE 6
Förändring av pris på lunchrätt för externa gäster.
Prishöjningen på råvaror utifrån fullmäktiges beslut om GMO-fria
livsmedel samt ökade kostnader för förbrukningsartiklar och löner
påverkar produktionskostnaden för måltiderna som serveras på
kommunens äldreboenden.
Kost och Städ tillhandahåller lunch till externa gäster på servicehusen. I
dagsläget kostar lunch på servicehusen 65 kronor.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden föreslår att fullmäktige beslutar höja
lunchpriset för externa gäster med 10 kronor till 75 kronor.
Kuponghäften innehållande 10 kuponger för 550 kronor föreslås
ligga kvar på samma nivå. Kuponghäftena skall enbart säljas till de
äldre gästerna (pensionärer) som regelbundet besöker
servicehusens lunchserveringar (omsorgs- och lärandenämndens
protokoll § 191/2010).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige höjer lunchpriset för externa
gäster med 10 kronor till 75 kronor. Kuponghäften innehållande 10
kuponger för 550 kronor föreslås ligga kvar på samma nivå.
Kuponghäftena skall enbart säljas till de äldre gästerna
(pensionärer) som regelbundet besöker servicehusens
lunchserveringar (arbetsutskottets protokoll § 5/2011).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att häften innehållande 10 kuponger kan säljas för
700 kronor samt att höjningarna ska gälla från och med 1 mars 2011.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Höja lunchpriset för externa gäster med 10 kronor till 75 kronor.
2. Kuponghäften innehållande 10 kuponger kan säljas för 700 kronor.
Kuponghäften innehållande 10 kuponger för 550 kronor kan enbart
säljas till de äldre gästerna (pensionärer) som regelbundet besöker
servicehusens lunchserveringar.
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ÄRENDE 7
Ägardirektiv för Norrsken AB.
Vid ägarmöte i samband med årsstämman i april 2010 förelåg
Norrskens ägare att ett ägardirektiv för bolaget skulle upprättas.
En arbetsgrupp utsågs som nu har utarbetat ett förslag till ägardirektiv
som överlämnas till ägarna att fastställa.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till ägardirektiv för
Norrsken AB (arbetsutskottets protokoll § 6/2011).
Yrkanden
Petra Modée (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Petra Modées yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till ägardirektiv för Norrsken AB.

ÄRENDE 8
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar enligt Socialtjänstlagen
(SoL) för 3:e kvartalet 2010 till fullmäktige enligt följande:
Finns gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum?
Svar: Nej gällande SoL IFO, individ- och familjeomsorg.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 3
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej gällande SoL IFO, individ- och familjeomsorg.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och lärandenämnden delger fullmäktige rapporten
(omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 172/2010).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(arbetsutskottets protokoll § 9/2011).
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FORTS. ÄRENDE 8
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 9
Val av styrelse för Nordanstigs Bostäder AB.
Fullmäktige har att välja fem ledamöter varar en ordförande och en vice
ordförande samt tre ersättare till styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB
för mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 10
Val av styrelse för Nordanstigs Fastighets AB.
Fullmäktige har att välja tre ledamöter varar en ordförande och en vice
ordförande samt en ersättare till styrelsen för Nordanstigs
Fastighets AB för mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 11
Val av styrelse för Nordanstig Vatten AB.
Fullmäktige har att välja tre ledamöter varar en ordförande och en vice
ordförande till styrelsen för Nordanstig Vatten AB för mandatperioden
2011-2014.

ÄRENDE 12
Val till styrelse för MittSverige Vatten AB.
Fullmäktige har att välja en ledamot med en ersättare till styrelsen för
MittSverige Vatten AB för mandatperioden 2011-2014.
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ÄRENDE 13
Val till styrelse för Fiberstaden AB.
Fullmäktige har att välja en ledamot med en ersättare till styrelsen för
Fiberstaden AB för mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 14
Val av styrelse till Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Fullmäktige har att välja fem ledamöter varar en ordförande och en vice
ordförande och tre ersättare till styrelsen för Nordanstig Fjärrvärme AB
för mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 15
Avsägelse från politiskt uppdrag i fullmäktige. Angelica Äng (mp).
Angelica Äng (MP) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna avsägelsen samt hos länsstyrelsen
begära ny sammanräkning för miljöpartiet för återstoden av
mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 16
Avsägelse från politiskt uppdrag, Kajsa Gladh (M).
Kajsa Gladh (M) avsäger sig sina uppdrag som ersättare i
Kommunalförbundet Region Gävleborg och som ersättare i styrelsen
för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Fullmäktige har att godkänna Kajsa Gladhs avsägelse och välja ny
ersättare i Kommunalförbundet Region Gävleborg och ny ersättare i
styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB för återstoden av
mandatperioden 2011-2014.
Yrkanden
Moderaterna föreslår att ärendet behandlas på fullmäktiges nästa
sammanträde.
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FORTS. ÄRENDE 16
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
Ärendet behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde.

ÄRENDE 17
Plan för fullmäktige 2011.
Fullmäktiges presidium har fått uppdraget att upprätta en planering för
fullmäktigs verksamhetsår 2011.
Förslag till beslut
Godkänna planen.

