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§ 34
Information.
Kommunsekreterare Eva Engström informerar om de nya reglerna vid
fullmäktiges prövning av ansvar i samband med bokslut.
Från 2007 har kraven på fullmäktiges ansvarsprövning skärpts.
Fullmäktige måste vara tydliga i sina ställningstaganden och motivera
sina beslut.
Förändringarna i korthet:
•
•
•
•
•
•

Fullmäktigs beslut skall motiveras, om det inte är uppenbart
obehövligt.
Fullmäktige skall ta ställning till om en anmärkning från revisorerna
även skall framställas från fullmäktiges sida. Beslutet skall
motiveras.
Fullmäktige får rikta egen anmärkning, även om inte revisorerna
gjort det. Beslutet skall motiveras.
Fullmäktige skall inhämta förklaring över framställd anmärkning och
uttalande att ansvarsfrihet inte tillstyrks i revisionsberättelsen.
Revisorerna skall alltid ges tillfälle att yttra sig vid fullmäktiges
behandling av revisionsberättelsen.
Fullmäktiges ordförande ansvarar för att motiveringarna är
tillräckliga och fyller lagstiftningens krav.

Fullmäktiges beslut
Godkänna informationen.
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§ 35

Dnr 192/2008

Årsredovisning 2007 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisning och
koncernredovisning för år 2007 för Nordanstigs kommun.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar årsredovisning och
koncernredovisning.
Kommunen visar ett positivt resultat med 13 629 tkr vilket är 3 769 tkr
mer än budgeterat.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar årsredovisningen.
Revisionens ordförande Lennart Holmsten (s) föredrar
revisionsberättelsen. Revisionen riktar en anmärkning mot utbildningsoch kulturnämnden. Revisionen föreslår att fullmäktige beviljar
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa
organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar ett ge möjlighet att lämna synpunkter på
årsredovisningens sidor 1-22 (arbetsutskottets protokoll § 68/2008).
2. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning 2007 och koncernredovisning 2007 för
Nordanstigs kommun (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2008-03-28).
3. Kommunstyrelsen beslutar ändra texten på sidan 14, högra spalten,
andra stycket, tredje medningen i årsredovisningen till följande
lydelse:
MittSverige Vatten AB har i uppdrag att upprätta ett förslag till
verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden, Gnarp.
I övrigt godkänna redaktionella ändringar på sidorna 21, 34, 57 i
årsredovisningen (kommunstyrelsens protokoll § 64/2008).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2007 och koncernredovisning 2007 för Nordanstigs kommun
(kommunstyrelsens protokoll § 64/2008).
5. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2007 och koncernredovisning 2007 för Nordanstigs kommun
(kommunstyrelsens protokoll § 64).
6. Revisionen riktar en anmärkning mot utbildnings- och
kulturnämnden. Revisionen föreslår att fullmäktige beviljar
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda förtroendevalda i
dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2007 (Revisionens
berättelse 2008-04-16).
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Forts. § 35
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Charlotte Klötz (fp) yrkar att fullmäktige ska rikta anmärkning mot
kommunstyrelsen med motivering enligt bilaga 1.
Charlotte Klötz (fp) yrkar vidare att fullmäktige nekar utbildnings- och
kulturnämndens ordförande Hans Betulander (c) ansvarsfrihet med
motivering enligt bilaga 1.
Yvonne Kardell (c) yrkar bifall till presidiets förslag att
kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda ledamöterna beviljas
ansvarsfrihet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Klötz yrkande att
fullmäktige nekar utbildnings- och kulturnämndens ordförande
Hans Betulander (c) ansvarsfrihet, och presidiets förslag att bevilja
ansvarsfrihet, och finner att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet.
Sluten omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder att ansvarsfrihet beviljas röstar Ja.
Den som stöder Charlotte Klötz yrkande om avstyrkt ansvarsfrihet
röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med elva Ja-röster för beviljad ansvarsfrihet mot sju Nej-röster för
avstyrkt ansvarsfrihet, beslutar fullmäktige att bevilja utbildnings- och
kulturnämndens ordförande Hans Betulander (c) ansvarsfrihet. Sju
ledamöter avstod från att rösta.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ansvarsfrihet ska beviljas övriga
ledamöter och ersättare i utbildnings- och kulturnämnden och
finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag att instämma i
revisorernas anmärkning mot utbildnings- och kulturnämnden och
finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden beviljas ansvarsfrihet och finner det antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (23)
2008-05-05

Forts. § 35
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Klötz yrkande om
anmärkning mot kommunstyrelsen och finner det avslaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som inte vill lämna anmärkning på kommunstyrelsen röstar Ja.
Den som stöder Charlotte Klötz yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster mot fem Nej-röster beslutar fullmäktige att inte
lämna anmärkning på kommunstyrelsen. Två ledamöter avstod från att
rösta (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag att bevilja
kommunstyrelsen ansvarsfrihet och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag att bevilja
byggnadsnämnden ansvarsfrihet och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på presidiets förslag att bevilja
Nordanstigs kommuns ledamöter i Norrhälsinge miljö- och
räddningsnämnd ansvarsfrihet och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att
godkänna årsredovisningen för 2007 och koncernredovisning 2007 och
finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Rikta en anmärkning mot utbildnings- och kulturnämnden då de
allvarligt brustit i sin ledning, styrning och uppföljning av sin
verksamhet. Nämnden har inte agerat i enlighet med fullmäktigs
beslut om mål och riktlinjer när det gäller att anpassa verksamheten
till tilldelad ram.
2. Bevilja utbildnings- och kulturnämndens ledamöter och ersättare
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.
3. Bevilja omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ledamöter och
ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.
4. Bevilja kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2007.
5. Bevilja byggnadsnämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2007.
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Forts. § 35
6. Bevilja Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2007.
7. Godkänna årsredovisning 2007 och koncernredovisning 2007 för
Nordanstigs kommun.
Reservation
Charlotte Klötz (fp), Barbro Larsson (m), Petra Frelin-Dahlgren (m),
Karl-Gustaf Kjellin (m) och Jan-Ola Hall reserverar sig mot beslutet att
bevilja utbildnings- och kulturnämndens ordförande Hans Betulander
ansvarsfrihet. Charlotte Klötz lämnar en skriftlig reservation, bilaga 2.
Charlotte Klötz (fp) och Börje Lindblom (fp) reserverar sig mot beslutet
att inte lämna anmärkning på kommunstyrelsen. Charlotte Klötz lämnar
en skriftlig reservation, bilaga 3.
Jäv
Vid prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen och nämnderna
anmäler sig flera ledamöter som jäviga och deltar inte i beslutet (se
närvaro- och omröstningslista uppdelad per styrelsen och nämnd).
Vid prövning av Nordanstigs kommuns ledamöter i Norrhälsinglands
miljö- och räddningsnämnd anmäler sig Karl-Gustaf Kjellin (m),
Christina Hedström (c) och Anne-Maj Falk (s) sig som jäviga och deltar
inte i beslutet.
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§ 36

Dnr 193/2008

Årsredovisning 2007 för Nordanstigs Bostäder.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har sammanställt och godkänt
årsredovisning för verksamhetsåret 2007.
Bolaget redovisar ett positivt resultat med 2 938 774 kronor.
Årsredovisningen är granskad av bolagets revisorer som tillstyrker att
årsredovisningen godkänns och att bolagets styrelse beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning för år 2007 för Nordanstigs Bostäder AB
(arbetsutskottets protokoll § 69/2008).
2. Revisionen tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret
(revisionsberättelse 2008-03-05).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
för år 2007 för Nordanstigs Bostäder AB (kommunstyrelsens
protokoll § 65/2008).
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning för år 2007 för Nordanstigs Bostäder AB.
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§ 37

Dnr 194/2008

Årsredovisning 2007 för Nordanstigs Fastighets AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har sammanställt och godkänt
årsredovisning för verksamhetsåret 2007.
Bolaget redovisar ett positivt resultat med 56 771 kronor.
Årsredovisningen är granskad av bolagets revisorer som tillstyrker att
årsredovisningen godkänns och att bolagets styrelse beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning för
år 2007 för Nordanstigs Fastighets AB (arbetsutskottets protokoll
§ 70/2008).
2. Revisionen tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
för år 2007 för Nordanstigs Fastighets AB (kommunstyrelsens
protokoll § 66/2008).
Fullmäktiges beslut
Godkänna årsredovisning för år 2007 för Nordanstigs Fastighets AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (23)
2008-05-05

§ 38

Dnr 195/2008

Årsredovisning 2007 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Stiftelsen Ersk-Matsgården har sammanställt årsredovisning och
verksamhetsberättelse för år 2007.
Stiftelsen visar ett positivt resultat med 31 256 kronor.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning för år 2007 för Stiftelsen Ersk-Matsgården
(arbetsutskottets protokoll § 71/2008).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
för år 2007 för Stiftelsen Ersk-Matsgården (kommunstyrelsens
protokoll § 69/2008).
Yttrande
Jan-Ola Hall (sd) berömmer styrelsens ordförande Boerje Bohlin (s) för
sitt engagemang och sitt ideella arbete på Ersk-Matsgården.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna årsredovisning för år 2007 för Stiftelsen ErskMatsgården.
2. Bevilja styrelsen för Ersk-Matsgården ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2007.
3. Framföra ett tack till styrelsens ordförande Boerje Bohlin för sitt
engagemang och sitt ideella arbete på Ersk-Matsgården.
Jäv
Boerje Bohlin (s) och Bengt Alm (m) anmäler sig jäviga och deltar inte i
beslutet.
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§ 39

Dnr 190/2008

Årsredovisning 2007 för Inköp Hälsingland.
Kommunförbundet Inköp Hälsingland har inkommit med årsredovisning
för perioden 2007-01-01 – 2007-08-31 med begäran om ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret. Från 1 september 2007 har
verksamheten övergått till Kommunalförbundet Inköp Gävleborg.
Förbundet redovisar ett negativt resultat med 1 837,8 tkr.
Årsredovisningen är granskad av medlemskommunernas revisorer som
tillstyrker att årsredovisningen godkänns och att förbundsdirektionen
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar beviljar
Kommunalförbundet Inköp Hälsinglands förbundsdirektion
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007. Godkänna årsredovisning
2007 för Kommunalförbundet Inköp Hälsingland (arbetsutskottets
protokoll § 65/2008).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar
Kommunalförbundet Inköp Hälsinglands förbundsdirektion
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007 samt godkänner
årsredovisning 2007 för Kommunalförbundet Inköp Hälsingland
(kommunstyrelsens protokoll § 68/2008).
Fullmäktiges beslut
1. Bevilja Kommunalförbundet Inköp Hälsinglands förbundsdirektion
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2007.
2. Godkänna årsredovisning 2007 för Kommunalförbundet Inköp
Hälsingland.
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§ 40

Dnr 138/2008

Verksamhetsområde för vatten och spillvatten i Sörfjärden.
Nordanstigs kommun har uppdragit till MittSverige Vatten AB att
upprätta ett förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
Sörfjärden, Gnarp. Bakgrunden är de problem som finns i området med
i första hand sanitära förhållanden men även med vattenförsörjning
inom området.
Kostnaderna för projektet beräknas till totalt 30 mkr. Projekteringen kan
påbörjas vid årsskiftet 2008/2009 och beräknas pågå i tre år.
Micael Löfqvist, vd i MittSverige Vatten AB besöker fullmäktige och
besvarar ledamöternas frågor.
Historik
Arbetsutskottet uppdrar till Nordanstig Vatten AB och kommunens
ekonomikontor att utarbeta en långsiktig finansieringskalkyl för den
kommunala kostnadsdelen. Kalkylen ska redovisas på
kommunstyrelsens sammanträde 10 april 2008 (arbetsutskottets
protokoll § 41/2008).
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar att ärendet behandlas på
kommunstyrelsens möte 10 april 2008 (arbetsutskottets protokoll
§ 74/2008).
2. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2008-04-03.
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta upprättat
förslag till verksamhetsområde för vatten och spillvatten i
Sörfjärden, Nordanstigs kommun.
Nordanstigs kommun rekommenderar Nordanstig Vatten AB att
externt upplåna behoven för reinvesteringar i befintliga
anläggningar.
Checkkrediten på koncernnivå bibehålls på 5 000 tkr.
Bevilja villkorat aktieägartillskott på 10 000 tkr som återbetalas till
kommunen i takt med att exploateringen sker och
anslutningsavgifter inkommer till Nordanstig Vatten AB att utbetalas
år 2009.
Bevilja exploateringsbidrag på 3 000 tkr med anledning av
finansiering av Sörfjärden projektet att utbetalas år 2009.
Kommunen fortsätter nuvarande strategi att bolagen själva
upphandlar sina lån externt (kommunstyrelsens protokoll
§ 74/2008).
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Forts. § 40
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Anta upprättat förslag till verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Sörfjärden, Nordanstigs kommun.
2. Nordanstigs kommun rekommenderar Nordanstig Vatten AB att
externt upplåna behoven för reinvesteringar i befintliga
anläggningar.
3. Checkkrediten på koncernnivå bibehålls på 5 000 tkr.
4. Bevilja villkorat aktieägartillskott på 10 000 tkr som återbetalas till
kommunen i takt med att exploateringen sker och
anslutningsavgifter inkommer till Nordanstig Vatten AB att utbetalas
år 2009.
5. Bevilja exploateringsbidrag på 3 000 tkr med anledning av
finansiering av Sörfjärden projektet att utbetalas år 2009.
6. Kommunen fortsätter nuvarande strategi att bolagen själva
upphandlar sina lån externt.
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§ 41

Dnr 436/2007

Överföra bredbandsverksamheten till bolagsform.
Kommunstyrelsen har i § 26/2008 beslutat att framställa till Fiberstaden
AB att Nordanstigs kommun blir delägare med 20 % av aktierna.
Nordanstigs kommuns stadsnätverksamhet och IT-drift går in i det
samägda bolaget Fiberstaden.
Nordanstigs kommun utser en (av fem) styrelseledamöter och en
ersättare till den opolitiska styrelsen i Fiberstaden. Nordanstigs
kommun äger fortsättningsvis infrastrukturen och Fiberstaden betalar
en årlig näthyra enligt särskild överenskommelse. Del av personalen
inom Nordanstigs kommuns bredbandsverksamhet anställs i
Fiberstaden. Fiberstaden tar över avtal med tjänsteleverantörer och
andra stadsnätskunder.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottets protokoll § 73/2007.
2. Kommunstyrelsens protokoll § 63/2008).
Fullmäktiges beslut
1. Nordanstigs kommun går in som delägare i Fiberstaden AB med
20 % av aktierna.
2. Nordanstigs kommuns stadsnätverksamhet och IT-drift går in i det
samägda bolaget Fiberstaden AB.
3. Nordanstigs kommun utser en (av fem) styrelseledamöter och en
ersättare till den opolitiska styrelsen i Fiberstaden AB.
4. Nordanstigs kommun äger fortsättningsvis infrastrukturen och
Fiberstaden AB betalar en årlig näthyra enligt särskild
överenskommelse.
5. Del av personalen inom Nordanstigs kommuns
bredbandsverksamhet anställs i Fiberstaden AB.
6. Fiberstaden tar över avtal med tjänsteleverantörer och andra
stadsnätskunder.
7. Godkänna förslag till aktieägaravtal.
8. Godkänna förslag till bolagsordning.
9. Godkänna förslag till ägardirektiv.
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§ 42
Val av ledamot i Fiberstaden AB samt ombud till bolagsstämma.
Fullmäktige beslutat att gå in som delägare i Fiberstaden AB, enligt
fullmäktiges § 41/2008. Fullmäktige ska därmed utse en
styrelseledamot med ersättare samt kommunens representant vid
bolagsstämmor.
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar att Håkan Larsson (m) väljs som ledamot i styrelsen
samt att ersättare väljs vid fullmäktiges nästa sammanträde.
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att Stig Eng (c) väljs som kommunens
representant vid Fiberstadens bolagsstämmor med Yvonne Kardell (c)
som ersättare.
Carina Malmborg (v) yrkar att Sven Qviberg väljs som ersättare i
styrelsen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande om att välja
Håkan Larsson som ledamot i styrelsen och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på om valet av ersättare till styrelsen
ska väljas vid dagen sammanträde eller behandlas på fullmäktiges
nästa sammanträde och finner att det ska behandlas på fullmäktiges
nästa sammanträde.
Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande propositionsordning:
Den som vill att ersättare väljs på nästa sammanträde röstar Ja.
Den som vill att ersättare väljs vid dagens sammanträde röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 16 Ja-röster mot 14 Ja-röster beslutar fullmäktige att välja
ersättare på fullmäktiges nästa sammanträde (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer därefter proposition på Sven-Åke Erikssons
yrkande om kommunen representant vid bolagsstämma och finner det
antaget.
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Forts. § 42
Fullmäktiges beslut
1. Välja Håkan Larsson (m) som ledamot i Fiberstadens styrelse för
återstoden av mandatperioden 2007-2010.
2. Ersätta väljs på fullmäktiges nästa sammanträde.
3. Välja Stig Eng (c) som kommunens representant vid Fiberstadens
bolagsstämmor med Yvonne Kardell (c) som ersättare. Valet gäller
för återstoden av mandatperioden 2007-2010.
Ajournering
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 20:25-20:30 för politiska
överläggningar.
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§ 43

Dn r187/2008

Ny taxa för slamtömning av externa brunnar.
I december 2007 togs ett beslut på kommunfullmäktige om att höja
taxan för slamtömningar från 1 april 2008. Verksamheten meddelade
att andra utredning pågick om andra alternativ, vilket kan innebära att
taxan kan komma att sänkas.
Alternativen är nu utredda och resultatet blev att kommunstyrelsen har
delegerat till Inköp Gävleborg att förhandla med SITA om en
avtalsförändring som innebär att SITA ska köra med en
slamavvattnade bil inom kommunen.
Taxan kan därför ändras enligt bifogade förslag. Förslaget innehåller
även en förändring av taxeuppbyggnaden med färre nivåer på taxan.
Anledningen till förändringen på taxeintervallet är bland annat att
förenkla och minska risken för konflikter.

Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottets protokoll § 61/2008.
2. Kommunstyrelsens protokoll § 70/2008.

Fullmäktiges beslut
Fastställa nya taxor från och med 1 april 2008 för tömning av
slambrunnar och tankar:
1. Nya taxor slambrunnar
Exkl moms

0-4 m3

900

1125

4,1-6 m3

1400

1750

6,1-9 m3

2300

2875

230
216
960
52

288
270
1200
65

Tillägg per m3 över 9
Tillägg budning inom 1 vecka
Tillägg budning inom 24 tim
Tillägg för varje 10 m slang över 20 m

Justerandes signatur
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Forts. § 43
2. Nya taxor tankar (SEK)
Exkl moms

0-4 m3

900

1125

4,1-6 m3

1400

1750

6,1-9 m3

2300

2875

230
216
960
52

288
270
1200
65

Tillägg per m3 över 9
Tillägg budning inom 1 vecka
Tillägg budning inom 24 tim
Tillägg för varje 10 m slang över 20 m

Justerandes signatur
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§ 44
Renhållning – förändring av budgetvolym 2008.
Med anledning av att taxorna för slamtömning av externa brunnar och
tankar föreslås förändras fr o m 2008-04-01 blir budgetvolymen,
intäkter och kostnader förändrad enligt nedan, nettokostnaden blir
oförändrad.
(tkr)

Intäkter
Kostnader
*därav kapitalkostnader

Nettokostnad

NUVARANDE

BUDGET 2008

BUDGET 2008

efter TAXEJUSTERING

12 335
12 103

11 813
11 581

162

162

-232

-232

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att förändra budgetvolymen
för program 13. Renhållning till
- Intäkter
11 813 tkr
- Kostnader
11 581 tkr
- Nettokostnad
- 232 tkr
(Ekonom Barbro Gunsth Norlins tjänsteutlåtande 2008-03-19)
2. Arbetsutskottets protokoll § 62/2008.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 71/2008.
Fullmäktiges beslut
Förändra budgetvolymen för program 13. Renhållning till
- Intäkter
11 813 tkr
- Kostnader
11 581 tkr
- Nettokostnad
- 232 tkr
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§ 45

Dnr 198/2008

Tilläggsbudget investeringar 2008.
Verksamheterna har inkommit med äskanden om att överföra ej
nyttjade medel på beslutade investeringar 2007, en del projekt är
påbörjade med inte avslutade, en del är ännu inte påbörjade.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2008-03-28.
2. Kommunstyrelsen protokoll § 67/2008).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Överföra till 2008 års investeringsbudget projektmedel 10 864 141
kronor som beviljats 2007 men ännu inte avslutats:
Kommunstyrelsen som nämnd
Reinvesteringar
Nytt lönesystem
Ny kabel vägbelysning Vattlång
Bredband stadsnät
Bredband
Markinköp
Utvecklingsområden
Ny värmepanna närvärmecentralen i Bergsjö
och ombyggnad av samma central
Utbildnings- och kulturnämnden
Reinvesteringar
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
IT-baserat verksamhetsstöd
Reinvesteringar
Carport Äldreomsorg
Investeringsmedel OA ospecificerad
Hagängsgården matsalsmöbel
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

kr
90 991
142 000
68 287
603 440
395 615
120 000
5 000 000
2 488 541
kr
64 000
kr
1 500 000
142 596
122 607
100 000
90 000
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§ 46

Dnr 359/2006

Motion – Nordanstig handikappanpassat 2010?
Charlotte Klötz (fp) har lämnat en motion där hon föreslår att
kommunstyrelsen genomför en undersökning av handikappanpassning
i offentliga miljöer i Nordanstigs kommun, utifrån regeringens nationella
handlingsplan Från patient till medborgare.
Kommunstyrelsen kommer att genomföra en inventering av
åtgärdsbehov för att öka tillgängligheten i samhället för handikappade i
enlighet med riksdagens proposition samt utarbeta en kostnadskalkyl
för arbetet.
Historik
Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsens för
utredning (fullmäktiges beslut 58/2006).
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige anser att motionen är beviljad
då arbetet med en inventering kommer att genomföras under 2008.
Motionen är därmed besvarad (arbetsutskottets protokoll
§ 64/2008).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anser att motionen är
beviljad då arbetet med en inventering kommer att genomföras
under 2008. Motionen är därmed besvarad (kommunstyrelsens
protokoll § 73/2008).
Fullmäktiges beslut
1. Anse att motionen är beviljad då arbetet med en inventering
kommer att genomföras under 2008.
2. Motionen är därmed besvarad.
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§ 47

Dnr 185/2008

Interpellation om samverkan kring ungdomar med psykosocial
problematik och psykiska sjukdomstillstånd.
Charlotte Klötz (fp) har lämnat en interpellation till kommunalrådet Stig
Eng (c) angående samverkan kring ungdomar med psykosocial
problematik och psykiska sjukdomstillstånd.
Kommunstyrelsens ordförande Stig Eng (c) besvarar interpellationen.
Beslutsunderlag
Fulläktige beslutar att interpellationen besvaras vid fullmäktiges nästa
sammanträde (fullmäktiges protokoll § 31/2008).
Fullmäktiges beslut
Interpellationsdebatten förklaras avslutad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL22 (23)
2008-05-05

§ 48
Diskussion om fullmäktiges mål 2009.
I samband med budget för 2008 beslutade fullmäktige anta följande
målområden:
1. Befolkningsutvecklingen skall vändas i positiv riktning.
2. Senarelägga debutåldern och minska bruket av tobak och alkohol
hos ungdomar.
3. Fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten i samhället för
handikappade i enlighet med riksdagens proposition.
4. Nordanstigs kommun ska verka för en region där Gävleborgs län
och Sundsvallsregionen ingår.
5. Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka
med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar
grundskolan.
6. Fortsätta arbetet med att utarbeta detaljplaner för kommunens
utvecklingsområden. Prioriterade områden är Morängsviken och
Sörfjärden.
7. Senast under 2008 skall energiförsörjningen på fjärrvärmenätet
produceras till minst 98 % av biobränsle.
8. Medverka till minst fem nya företagsetableringar samt till minst 50
nya arbetstillfällen under perioden 2008-2010.
9. God omsorg för dementa genomsyrad av respektfullt bemötande för
att ge de äldre trygghet.
10. Öka anslaget till kultur- och föreningsliv.
Fullmäktige diskuterar målen inför år 2009. Ska målen stå kvar, ska de
ändras och kan de formuleras på annat sätt.
Utifrån fullmäktiges diskussion kommer kommunstyrelsen att föreslå
mål för 2009 som fullmäktige beslutar om i samband med att
budgetramarna antas på fullmäktiges sammanträde 16 juni.
Fullmäktiges beslut
Uppdra till kommunstyrelsen att bereda ärendet.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
Datum: 2008-05-05

LEDAMÖTER

(m)
Ove Wallberg
(m)
Karl-Gustaf Kjellin
(m)
Petra Frelin Dahlgren
(m)
Bengt Alm
(s)
Stig Jonsson
(s)
Monica Olsson
(s)
Sven-Erik Sjölund
(s)
Katarina Bylin
(s)
Boerje Bohlin
(s)
Britt Sjöberg
(s)
Åke Bertils
(s)
Annelee Larsson
(s)
Ulf Lövgren
(s)
Bengt-Ola Olsson
(s)
Gun Forssell Spång
(fp)
Charlotte Klötz
(fp)
Börje Lindblom
(c)
Stig Eng
(c)
Sven-Åke Eriksson
(c)
Yvonne Kardell
(c)
Christina Hedström
(c)
Anders Broberg
(c)
Helena Bikoff
Thomas von Wachenfeldt (c)
Barbro Högström-Larsson (c)
(c)
Stig Hogebrandt
(c)
Hans-Åke Bergman
(v)
Carina Malmborg
(mp)
Sarah Faxby-Bjerner
(kd)
Peter Fagerhov
(sd)
Jan Ola Hall

Summa

TJÄNSTGÖRANDE
ERSÄTTARE
JA
X

NEJ

JA

§ 42
Nästa Idag
JA
NEJ
X

X

X

X

X

X

X

X
X

Närv tom kl 21:40.
X
X

X

X
X

Anne-Maj Falk

X

X

X

X
X

Dick Lindkvist

X

Närv tom kl 20:05 § 35.

X

X
X

Kjell Flodin

X

X

X

Närv tom kl 21:35.

X

X

X
X

Halbast Dilan

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Rolf Colling

X

X

X
X

X

X
X

Kjell Bergström

X

X

X
X

X

X

6

6

Närv tom kl 21:40.

X

X

25

ÄRENDE
NR
AVSTÅR JA NEJ
Närv tom kl 21:40.

16

14

Närv tom kl 21:15.

AVSTÅR

ÄRENDE
NR
JA
NEJ

Sida 23

AVSTÅR

ÄRENDE
NR
JA NEJ

AVSTÅR

