NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Fullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 7 maj 2007 kl. 19:00.

1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Årsredovisning 2006 samt koncernredovisning.

4.

Tilläggsbudget investeringar 2007.

5.

Årsredovisning 2006 för Nordanstigs Bostäder AB.

6.

Kommunal borgen för Nordanstigs Bostäder AB.

7.

Övergripande politisk inriktning.

8.

Arvode till styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB.

9.

Val av styrelse för Nordanstigs Bostäder AB.

10.

Val av styrelse för Nordanstigs Fastighets AB.

11.

Rättelse i Val av revisorer för Nordanstigs
Fastighets AB.

12.

Avsägelse från politiskt uppdrag som revisor,
Ulf Hånell (s). Nyval.

13.

Avsägelse från politiskt uppdrag som ledamot i
fullmäktige, Johanna Karlsson (sd).
Närradion direktsänder sammanträdet via internet.
www.radionordanstig.com
Om du har frågor om ärenden eller bilagor kontakta Eva Engström,
tfn 0652-36103 eller e-post eva.engstrom@nordanstig.se

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Yvonne Kardell
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets
justering.
Förslag på justerare: Barbro Högström-Larsson (c) och Sven-Erik
Sjölund (s).

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
Årsredovisning 2006 samt koncernredovisning.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsredovisning och
koncernredovisning för år 2006 för Nordanstigs kommun.
Kommunen redovisar ett positivt resultat med 24 934 tkr vilket är
14 015 tkr mer än budgeterat.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2006 och koncernredovisning 2006 för Nordanstigs kommun
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2007-03-27).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2006 och koncernredovisning 2006 för Nordanstigs kommun
(arbetsutskottets protokoll § 31/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2006 och koncernredovisning 2006 för
Nordanstigs kommun.
Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet.
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ÄRENDE 4
Tilläggsbudget investeringar 2007.
Verksamheterna har inkommit med äskanden om att överföra ej
nyttjade medel på beslutade investeringar 2006. en del projekt är
påbörjade med inte avslutade, en del är ännu inte påbörjade.
Beslutsunderlag
1. Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2007-03-27.
2. Arbetsutskottets protokoll § 33/2007.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Överföra följande projektmedel till 2007 års investeringsbudget som
beviljats 2006 men ännu inte avslutats:
Kommunstyrelsen som nämnd
4 175 757 kr
Reinvesteringar
50 427
Åtgärder enligt brandskyddsdokumentation
93 656
Backens skola varumottagning
69 805
Homotippen utökad miljöbyggnad
26 978
Brand och inbrottslarm Bergsjö skola
70 000
Bergsjö skola simhall
66146
Nytt lönesystem
142 000
Fortsatt utbyggnad bredband
2 486 333
IT infrastrukturutbyggnad eftersatta områden
44 869
Bredband Älgered-Hassela
721 063
Markinköp
120 000
Exploatering
284 480
Utbildnings- och kulturnämnden
Reinvesteringar västra RO
Gnarps skola, verksamhetsanpassning
Projektering Bållebergsskolan

173 300 kr
31 000
49 000
93 300

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 1 606 827 kr
IT-baserat verksamhetsstöd
1 343 197
Reinvesteringar
42 691
Carport MÅRD
20 939
Carport Äldreomsorg
200 000
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ÄRENDE 5
Årsredovisning 2006 för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har sammanställt och godkänt
årsredovisning för verksamhetsåret 2006.
Bolaget redovisar ett positivt resultat med 831 tkr.
Vd Helmer Wiklund föredrar årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning för år
2006 för Nordanstigs Bostäder AB (arbetsutskottets protokoll
§ 36/2007).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning för år 2006 för Nordanstigs Bostäder AB.

ÄRENDE 6
Kommunal borgen för Nordanstigs Bostäder AB.
Nordanstigs kommun har ett antal specifika beslut där kommunen
borgar för Nordanstigs Bostäder AB:s skulder såsom för egen skuld.
Bilagan specificerar lånebelopp vid årsskiftet 2006, paragraf och
beslutsdatum. För att förenkla hanteringen vid omsättning av lånen
föreslås att lånesumman 2006-12-31 sammanställs till ett totalt belopp
som utgör totalt högsta lånebelopp som Nordanstigs kommun ingår
med borgen för Nordanstigs Bostäder AB:s låneförpliktelser.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beslutar
att såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstigs Bostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 798 545 kr,
jämte löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet har
beräknats på aktuellt lånebelopp 2006-12-31 (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2007-04-10).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstigs Bostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 798 545 kr,
jämte löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet har
beräknats på aktuellt lånebelopp 2006-12-31.
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ÄRENDE 7
Övergripande politisk inriktning.
Fullmäktige har beslutat att arbeta efter dokumentet Politisk styrning
genom målstyrning i Nordanstigs kommun.
Fullmäktige har att anta en övergripande politiskt inriktning som
nämnderna sedan använder i sitt arbete med att utarbeta sina
nämndsmål.
Beslutsunderlag
Ledningsgruppen föreslår att fullmäktige antar förslag till övergripande
politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns
förvaltningar och helägda bolag att gälla till och med 2010.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till förvaltningen att redigera dokumentet utifrån
kommunstyrelsens diskussioner.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till övergripande politiska inriktningar och ambitioner för
Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag att gälla till och
med 2010.

ÄRENDE 8
Arvode till styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB.
Det nuvarande arvodet till styrelsen i Nordanstigs Bostäder AB har varit
oförändrat sedan 1999. Det nuvarande arvodet är 30 tkr/år till
ordföranden, 15 tkr/år till vice ordföranden, 5 tkr/år till ledamöterna
samt sammanträdesersättning med 125 kronor/timme inkl. restid.
Arbetsutskottet diskuterar om arvodet bör revideras.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar rekommendera
Nordanstigs Bostäder AB:s styrelse att antarföljande:
35 tkr i årsarvode till ordföranden
6 tkr i årsarvode till varje ledamot
140 kronor/timme i sammanträdesersättning inkl. restid
(arbetsutskottets protokoll § 46/2007).
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FORTS. ÄRENDE 8
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Rekommendera att Nordanstigs Bostäder AB:s styrelse antar följande:
35 tkr i årsarvode till ordföranden
6 tkr i årsarvode till varje ledamot
140 kronor/timme i sammanträdesersättning inkl. restid.

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 2007-2010. Fullmäktige har även att välja ett
ombud med ersättare som företräder kommunen som ägare vid
bolagsstämma.
Historik
Fullmäktige beslutar remittera ärendet till valberedningsnämnden för
beredning (fullmäktiges protokoll § 28/2007).
Yrkanden
Åke Bertils yrkar Ulf Lövgren (s) och Sven Bergström (v) som
ledamöter med Dick Lindkvist (s) som ersättare.
Rolf Flodin (m) yrkar Ove Wallberg (m) som ledamot med Annika
Eng (m) som ersättare.
Stig Eng (c) yrkar Hans-Åke Bergman (c) och Stig Eng (c) som
ledamöter med Hans-Åke Bergman som ordförande samt Helena
Bikoff (c) som ersättare.
Siv Bergström (kd) yrkar Lennart Andersson (kd) som ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena om att välja Ulf Lövgren,
Sven Bergström, Ove Wallberg, Hans-Åke Bergman och Stig Eng som
ledamöter och finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på yrkanden om att välja Dick Lindkvist,
Annika Eng, Helena Bikoff och Lennart Andersson som ersättare och
finner Dick Lindkvist, Helena Bikoff och Lennart Andersson valda.
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om att välja Hans-Åke
Bergman som ordförande och finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 9
Valberedningsnämndens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Som ledamöter i styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB välja
Hans-Åke Bergman (c)
Stig Eng (c)
Ove Wallberg (m)
Ulf Lövgren (s)
Sven Bergström (v)
2. Som ersättare välja
Helena Bikoff (c)
Lennart Andersson (kd)
Dick Lindkvist (s)
3. Som ordförande välja Hans-Åke Bergman (c).
4. Förslag till vice ordförande lämnas på fullmäktiges sammanträde.

ÄRENDE 10
Val av styrelse för Nordanstigs Fastighets AB.
Fullmäktige har att välja tre ledamöter varav en ordförande och en vice
ordförande samt en ersättare till styrelsen för Nordanstigs
Fastighets AB för mandatperioden 2007-2010. Fullmäktige har även att
välja ett ombud med ersättare som företräder kommunen som ägare
vid bolagsstämma.
Historik
Fullmäktige beslutar remittera ärendet till valberedningsnämnden för
beredning (fullmäktiges protokoll § 29/2007).
Yrkanden
Åke Bertils (s) yrkar Ulf Lövgren (s) som ledamot med Sven
Bergström (v) som ersättare.
Stig Eng (c) yrkar sig själv som ledamot och ordförande samt HansÅke Bergman (c) som ledamot och vice ordförande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils och sitt eget yrkande och
finner dem antagna.
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FORTS. ÄRENDE 10
Valberedningsnämndens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Som ledamöter i styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB välja
Stig Eng (c)
Hans-Åke Bergman (c)
Ulf Lövgren (s)
2. Som ersättare välja
Sven Bergström (v)
3. Som ordförande välja Stig Eng (c) och som vice ordförande välja
Hans-Åke Bergman (c).

ÄRENDE 11
Rättelse i Val av revisorer för Nordanstigs Fastighets AB.
Fullmäktige beslutade i § 31/2007 att välja Lennart Holmsten (s) och
Anders Jonsson (c) som ordinarie revisorer med Jimmy Näsström (s)
som ersättare för Nordanstigs Fastighets AB för mandatperioden 20072010.
Enligt bolagsordningen för Nordanstigs Fastighets AB ska fullmäktige
utse en revisor och en ersättare.

ÄRENDE 12
Avsägelse från politiskt uppdrag som revisor. Nyval.
Ulf Hånell (s) avsäger sig sitt politiska uppdrag som revisor.
Fullmäktige har att godkänna Ulf Hånells avsägelse samt välja en ny
revisor för återstoden av mandatperioden 2007-2010.

ÄRENDE 13
Avsägelse från politiskt uppdrag som ledamot i fullmäktige.
Johanna Karlsson (sd) avsäger sig sitt politiska uppdrag som ledamot i
fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna Johanna Karlssons avsägelse samt hos
Länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna.

