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Dnr 28/2006

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.
Pernilla Ellert-Berglund, Strömsbruk har lämnat frågor till fullmäktige.
Frågorna berör det så kallade Stallet, varför man ska bo i Strömsbruk
samt om skolskjutsar av barnen till Harmånger vid en eventuell
nedläggning av Strömsbruks skola.
Stig Eng (c) besvarar frågorna. Han redogör bland annat för Stallet där
en överenskommelse om användning kommer att ske under 2007, om
beräkningarna på besparingar vid en eventuell nedläggning av
Strömsbruks skola, planering av skolskjutsar samt politikernas strävan
att se helheten för kommunens bästa, att använda resurserna och se
till kvalitén.
Fullmäktiges beslut
Frågorna anses besvarade.
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Dnr 519/2006

Budget 2007 och verksamhetsplan 2008-2009.
Budgetberedningen, ekonomikontoret, kommunstyrelsen, omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden och utbildnings- och kulturnämnden har
utarbetat förslag till budget 2007 och verksamhetsplan för 2008-2009.
Stig Eng (c) föredrar ärendet.
Ärendets handlingar
1. Förslag till budget 2007 och verksamhetsplan 2008-2009
sammanställning.
2. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens protokoll § 123/2006.
3. Utbildnings- och kulturnämndens protokoll § 133/2006.
4. Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordbergs kommentarer till UKnämndens budgetförslag och beredningens budgetförslag.
5. Revisorernas anslagsäskande för år 2007.
6. Kommunstyrelsens protokoll § 219/2006.
7. Protokoll fört vid centrala samverkansgruppen 2006-11-29.
8. Budgetberedningens protokoll § 34/2006.
9. Kommunstyrelsens protokoll § 235/2006.
Yrkanden
Yrkandena ställs mot kommunstyrelsens förslag punkterna 1-14.
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag i samtliga punkter.
4. Utbildnings- och kulturnämnden
Sven-Erik Sjölund (s) yrkar att Strömsbruks skola behålls, 400 tkr.
Monica Olsson (s) yrkar att natt- och helgbarnomsorgen behålls,
350 tkr.
Åke Bertils (s) yrkar att skola och barnomsorg i övrigt tilldelas 1,9 mkr.
5. Kommunstyrelsen
Åke Bertils (s) yrkar att en översyn görs av hela kommunens
administration för att minska kostnaderna med 1 mkr.
6. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Monica Olsson (s) yrkar att
fler ska få möjlighet till feriearbeten, 350 tkr,
särskilt demensboende inrättas, 500 tkr,
äldreomsorg i övrigt tilldelas 500 tkr, samt att
utvärdering en av arbetsmiljön inom äldreomsorgen ska vra genomförd
senast vid halvårsskiftet 2007.
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7. Finansiella mål för fullmäktige
7.1 Åke Bertils (s) yrkar att det finansiella målet ska vara 3 %.
7.1 Stefan Haglund (fp) att det finansiella målet ska vara 4 %.
7.6 Åke Bertils (s) yrkar att kommunen skall amortera låneskulden med
minst 5 % per år.
Ove Wallberg (m) yrkar att det under 2007 införs ett
interndebiteringssystem där faktiska tjänster debiteras som den
centrala administrationen utför åt förvaltningarna.
Åke Bertils (s) föreslår att fullmäktige bjuder in Anders Wimo för att
informera om sin verksamhet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition utifrån punkterna 1-14 i
kommunstyrelsens förslag.
1. Beräkningsgrund invånarantal.
2. Höjning av taxor.
3. Övergripande verksamhetsmål för fullmäktige.
Ordföranden ställer proposition på punkterna 1,2 och 3 och finner dem
antagna.
4. Utbildnings- och kulturnämnden
Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds (s) yrkande att
Strömsbruks skola ska vara kvar mot kommunstyrelsens förslag att den
ska läggas ner och finner att Strömsbruks skola ska läggas ner.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som vill att Strömsbruks skola ska läggas ner röstar Ja.
Den som vill att Strömsbruks skola ska vara kvar röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 16 Ja-röster för nedläggning mot 14 Nej-röster för att skola ska
vara kvar beslutar fullmäktige att Strömsbruks skola ska läggas ner (se
omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons (s) yrkande att
möjlighet till natt- och helgbarnomsorg ska vara kvar mot
kommunstyrelsens förslag att den ska tas bort och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
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Den som stöder kommunstyrelsens förslag om nedläggning röstar Ja.
Den som vill behålla helg- och nattbarnomsorgen röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 15 Ja-röster för nedläggning mot 13 Nej-röster för att behålla nattoch helgbarnomsorgen beslutar fullmäktige att lägga ner natt- och
helgbarnomsorgen. Två ledamöter avstod från att rösta (se
omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Åke
Bertils (s) yrkande att tilldela skola och barnomsorg i övrigt 1,9 mkr och
finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag till ekonomisk ram röstar
Ja.
Den som stöder Åke Bertils yrkande om utökning med 1,9 mkr röstar
Nej.
Omröstningsresultat
Med 17 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 13 Ja-röster för
utökning med 1,9 mkr beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens
förslag (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
5. Kommunstyrelsen
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot Åke
Bertils (s) yrkande att en översyn görs av hela kommunens
administration för att minska kostnaderna med 1 mkr och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
6. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Monica Olssons (s) yrkande om utökad ram för feriearbeten och finner
kommunstyrelsens förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Monica Olssons (s) yrkande om inrättande av särskilt demensboende
och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Monica Olssons (s) yrkande om att äldreomsorgen i övrigt tilldelas
500 tkr och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
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Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons (s) yrkande om att
utvärderingen av arbetsmiljön inom äldreomsorgen ska vara genomförd
senast vid halvårsskiftet 2007 och finner det antaget.
Yrkanden
Åke Bertils (s) återtar sina yrkanden om att finansiella målet ska vara 3
% och att kommunen skall amortera låneskulden med minst 5 % per år
då s-gruppen inte fått igenom sina tidigare yrkanden.
Propositionsordning
7. Finansiella mål för fullmäktige.
7.1 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag mot
Stefan Haglunds (fp) yrkande att det finansiella målet ska vara 4 % och
finner kommunstyrelsens förslag antaget.
7.2-6 Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsen förslag och
finner dem antagna.
8. Verksamhetsplaner 2008-2009.
9. Ansvarsfördelning i budget 2007 samt verksamhetsplaner 2008-009.
10. Investeringsbudget 2007.
11. Investeringsutrymme 2008-2009.
12. Revisionens anslag.
13. Flytta Stiftelsen Ersk-Matsgårdens anslag till kommunstyrelsen.
Ordföranden ställer proposition på punkterna 8-13 och finner dem
antagna.
Ordföranden ställer proposition på Ove Wallbergs (m) yrkande om
införande av interndebiteringssystem och finner det antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Ove Wallbergs yrkande röstar Ja.
Den som det ej vill röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 7 Ja-röster för Ove Wallbergs yrkande mot 22 Nej-röster beslutar
fullmäktige att avslå Ove Wallbergs yrkande. En ledamot avstod från
att rösta (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils (s) förslag att fullmäktige
bjuder in Anders Wimo för att informera om sin verksamhet och finner
det antaget.
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14. I övrigt anta budget 2007 och verksamhetsplan för 2008-2009.
Ordföranden ställer slutligen proposition på punkten 14 och finner den
antagen.
Fullmäktiges beslut
1. Anta att beräkningsgrunden för 2007 – 2009 års skatteintäkter och
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal
1 nov 2006
9800
1 nov 2007
9800
1 nov 2008
9800
dock reserveras i verksamhetsplanerna 2008 – 2009 2 000 tkr
vardera åren för eventuella förändringar i invånarantalet.
2. Anta följande förslag till taxor:
1. Höja taxan för måltidsabonnemang för boende vid servicehusen
till 90 kr/dag from 070101.
2. Höja avfallstaxan för deponiverksamheten på Homotippen med
8 % from 070101.
3. Höja taxan för slamtömning av externa brunnar med 12 %
from 070101.
4. Höja grundavgiften för vatten- och avloppsavgifterna med 200 kr
+ moms from 070101.
5. Höja taxan för anslutningsavgiften för vatten- och avlopps till
60 000 kr + moms from 070101.
6. Höja taxan för endera anslutningsavgiften för vatten- och avlopp
till 40 000 kr + moms from 070101.
7. Ändra beslut i kommunfullmäktige antaget § 40 2006-06-12 till att
hospicevård i eget boende är avgiftsfri.
8. Anta följande avgifter för utskänkningstillstånd att gälla från och
med 1 januari 2007:
Förslag till nya tillsynsavgifter 2007
Årsomsättning
0 - 10000
10000 - 100000
100000- 250000
250000 - 500000
500000 - 1000000
1000000 - 2000000
2000000 - 3000000
3000000 - 4000000
4000000 - 5000000
5000000 - 6000000
6000000 -
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0 kr
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Tillsynsavgift öl/tobaksförsäljning
Tillsynsavgift automatspelstillstånd

2 000 kr/år
1 200 kr/år

Förslag till avgifter för 2007
Händelse

Avgift/st

Nyansökan/ägarskifte

8 000 kr

Utvidgat serveringstillstånd

4 000 kr

Utökade serveringstider

3 000 kr

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten/
flyttad verksamhet/permanent serveringstillstånd
Fler än ett datum på samma blankett medför en
tilläggsavgift
Ansökan/ tillfälligt serveringstillstånd som avser
krögare utan permanent serveringstillstånd
Fler än ett datum på samma blankett medför en
tilläggsavgift + fast tillsynsavgift
Krögare från annan kommun / tillfälligt tillstånd/
allmänheten + fast tillsynsavgift
Tillfälligt utvidgat tillstånd/ yta, tid osv.
Tillfälligt serveringstillstånd/slutet sällskap/
näringsidkare i tillfällig lokal
Tillfälligt serveringstillstånd/slutet
sällskap/personalfester/
föreningsfester i egen regi

4 000 kr
1 000 kr
5 000 kr

2 000 kr

2000 kr/ datum
6 000 kr

2 000 kr

3 000 kr
2 000 kr

1 500 kr

3. Anta övergripande verksamhetsmål för fullmäktige:
1. Alla verksamheter, som kommunen ansvarar för, skall arbeta
för att ge medborgarna trygghet och visa respekt för individens
behov och önskemål.
2. Befolkningsutvecklingen skall vändas i positiv riktning.
3. Alla elever skall lämna grundskolan med godkända betyg.
4. Sjukfrånvaron skall minskas på kommunens arbetsplatser.
5. Kommunen ska arbeta för att Nordanstig ska ingå som en
kommun i en framtida Norrlandsregion.
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4. Tilldela utbildnings- och kulturnämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid. 25-28 i Budget 2007. Det innebär
8 051 tkr i intäkter, 192 913 tkr i kostnader inklusive
kapitalkostnader, summa 184 862 tkr i nettokostnader. Behålla
Jättendals skola. Lägga ner Strömsbruks skola hösten 2007. Lägga
ner natt- och helgbarnomsorgen. Upphäva fullmäktiges tidigare
beslut § 66/2004 punkt 15, om F-3 skolor på alla skolorter.
5. Tilldela kommunstyrelsen som nämnd uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid. 20-24 i Budget 2007. Det innebär 42
559 tkr i intäkter, 111 501 tkr i kostnader inklusive kapitalkostnader,
summa 68 942 tkr i nettokostnader.
6. Tilldela omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden uppdrag, mål samt
resurstilldelning enligt sid. 29-31 i Budget 2007. Det innebär 80
174 tkr i intäkter, 241 583 tkr i kostnader inklusive kapitalkostnader,
summa 161 409 tkr i nettokostnader. Utvärderingen av arbetsmiljön
inom äldreomsorgen ska vara genomförd senast vid halvårsskiftet
2007.
7. Anta finansiella mål för fullmäktige:
1. Resultatet för 2007 skall budgeteras så att resultat före
finansnettot skall vara 3,5 % av skatteintäkter samt generella
statsbidrag. 2008 och därpå följande år skall resultatet
budgeteras så att resultat före finansnettot skall vara 4,0 % av
skatteintäkter samt generella statsbidrag
2. Investeringsvolymen skall ökas successivt för att år 2007 vara
lägst i samma nivå som avskrivningarna.
3. Soliditeten exklusive ansvarsförbindelsen skall successivt
förbättras för att vara lägst 20 %.
4. Likviditeten skall vara lägst 90 % 2007. 2008 och därpå följande
år ska likviditeten skall vara lägst 100 % dvs.
omsättningstillgångarna skall vara högre än de kortfristiga
skulderna.
5. Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel.
6. Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.
8. Anta Verksamhetsplaner 2008-2009.
9. Anta ansvarsfördelning i Budget 2007 samt Verksamhetsplaner
2008-2009:
1. Kommunfullmäktige beslutar om respektive nämnds
uppdrag/mål samt resurstilldelning.
2. Nämnden fördelar uppdrag/mål samt resurser på
programpunkter. Nämnden kan under löpande budgetår
omfördela uppdrag samt resurser inom nämndens
ansvarsområde om så krävs för att uppfylla fullmäktiges
uttalade uppdrag.
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3. Förvaltningschefen kan inom löpande budgetår omfördela
uppdrag samt resurser inom respektive programpunkt om så
krävs för att uppfylla nämndens uttalade uppdrag.
10. Anta investeringsbudget 2007 till nämnderna att fördela:
Kommunstyrelsen
15 968 tkr
Utbildnings- och kulturnämnden
1 000 tkr
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
1 032 tkr
Summa
18 000 tkr
11. Anta investeringsutrymme på 15 000 tkr vardera för åren 2008 –
2009.
12. Utöka revisionens anslag med 81 tkr till 725 tkr för 2007.
13. Flytta anslaget till Stiftelsen Ersk-Matsgården från utbildnings- och
kulturnämnden till kommunstyrelsen.
14. Bjuda in Anders Wimo till fullmäktiges sammanträde för att
informera om sin verksamhet.
15. I övrigt anta förslag till budget 2007 och verksamhetsplan för
2008-2009 (budgetberedningens protokoll § 34/2006).
Reservation
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna, Hans-Åke Bergman (c),
Yvonne Kardell (c) och Kjell Bergström (mp) reserverar sig mot beslutet
om nedläggning av Strömsbruks skola under punkten 4.
Stefan Haglund (fp) och Charlotte Klötz (fp) reserverar sig mot beslutet
i punkten 7.1 till förmån för Stefan Haglunds yrkande.
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Dnr 496/2005

VA-samverkan. Överlåtelseavtal samt upptagande av lån.
Fullmäktige har i § 24/2006 beslutat om VA-samverkan i bolagsform
mellan Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner att gälla från och
med § januari 2007.
Beslutet innebär bland annat att kommunen ska bilda ett bolag med
uppgift att äga eller hyra de allmänna vatten- och
avloppsanläggningarna samt att vara huvudman för den allmänna
vatten- och avloppsverksamheten i Nordanstig.
Bolaget Nordanstig Vatten AB är nu under bildande.
Beslutet innebär även att kommunstyrelsen ska träffa avtal med
Nordanstig Vatten AB om överlåtelse av fastigheter och delar av
fastigheter samt anläggningar och ledningar för VA-verksamhet m.m.
Kommunstyrelsen ska även verkställa slutliga uppgörelser mellan
kommunen och Nordanstig Vatten AB och i övrigt träffa de avtal och
vidta de åtgärder som erfordras vid överförande av VA-verksamheten
till Nordanstig Vatten AB och MittSverige Vatten AB.
Beslutsunderlag
1. Godkänna upprättat förslag till överlåtelseavtal mellan Nordanstigs
kommun och Nordanstig Vatten AB avseende överlåtelse av
fastigheter, anläggning, utrustning, inventarier och fordon m.m. från
kommunen till bolaget. Bifalla Nordanstig Vatten AB:s begäran om
öppnande av konto i Nordanstigs kommuns koncernkontostruktur i
Nordea inklusive en checkkredit om 5 mkr kopplat till ovannämnda
konto. Bifalla Nordanstig Vatten AB:s begäran om möjlighet att
uppta lån hos Nordanstigs kommun. I första hand vid övertagandet
av anläggningstillgångar och inventarier från Nordanstigs kommun
(kommunchef Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2006-10-09).
2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till va-chef Kaj Engström att till
kommunstyrelsens möte 30 november komplettera avtalet med
kommunens åtaganden mot Nordisk Renting, samt övertagande av
kommunförrådet i Bergsjö (arbetsutskottets protokoll § 18/2006).
3. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna
upprättat förslag till överlåtelseavtal mellan Nordanstigs kommun
och Nordanstig Vatten AB avseende överlåtelse av fastigheter,
anläggning, utrustning, inventarier och fordon m.m. från kommunen
till bolaget. Bifalla Nordanstig Vatten AB:s begäran om öppnande av
konto i Nordanstigs kommuns koncernkontostruktur i Nordea
inklusive en checkkredit om 5 mkr kopplat till ovannämnda konto.
Bifalla Nordanstig Vatten AB:s begäran om möjlighet att uppta lån
hos Nordanstigs kommun. I första hand vid övertagandet av
anläggningstillgångar och inventarier från Nordanstigs kommun.
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4. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att
kommunstyrelsen beslutar ansöka om en checkkredit på 5 000 tkr
för Nordanstigs Vatten AB inom Nordanstigs kommuns
koncernkonto i Nordea. Nordanstigs Vatten AB medges borgen för
checkkredit i Nordanstigs kommuns koncernkontostruktur i Nordea
med 5 000 tkr i det fall detta krävs. Uppdra till firmatecknarna att
underteckna handlingarna. Formulera lånevillkoren enligt punkt 3
Köpeskilling i Överlåtelseavtal med tillägg ett påslag för Nordanstigs
kommuns administrativa kostnader i likhet med avtalet mellan Timrå
kommun och Timrå Vatten AB. Förtydligande under punkt 1c i
Överlåtelseavtal. Nordanstigs kommun fakturerar Nordanstigs
Vatten AB kapitalkostnader (avskrivning samt av fullmäktige
fastställd internränta) på den del av Nordanstigs Ekoteknik KB:s
ägande av övriga va-anläggningar och därtill hörande utrustning,
inventarier etc. enligt bilaga 2 (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2006-11-22).
5. Kommunstyrelsen beslutat att formulera lånevillkoren enligt punkt 3
Köpeskilling i Överlåtelseavtal med tillägg ett påslag för Nordanstigs
kommuns administrativa kostnader i likhet med avtalet mellan Timrå
kommun och Timrå Vatten AB. Förtydligande under punkt 1c i
Överlåtelseavtal. Nordanstigs kommun fakturerar Nordanstigs
Vatten AB kapitalkostnader (avskrivning samt av fullmäktige
fastställd internränta) på den del av Nordanstigs Ekoteknik KB:s
ägande av övriga va-anläggningar och därtill hörande utrustning,
inventarier etc. enligt bilaga 2. Tillägga i överlåtelseavtalet under
punkten 3.3 e) …vart tredje år framtill… samt förslag till beslut till
fullmäktige (kommunstyrelsens protokoll § 238/2006).
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna upprättat förslag till överlåtelseavtal mellan Nordanstigs
kommun och Nordanstig Vatten AB avseende överlåtelse av
fastigheter, anläggning, utrustning, inventarier och fordon m.m. från
kommunen till bolaget.
2. Bifalla Nordanstig Vatten AB:s begäran om öppnande av konto i
Nordanstigs kommuns koncernkontostruktur i Nordea inklusive en
checkkredit om 5 mkr kopplat till ovannämnda konto.
3. Nordanstigs Vatten AB medges borgen för checkkredit i
Nordanstigs kommuns koncernkontostruktur i Nordea med 5 000 tkr
i det fall detta krävs.
4. Bifalla Nordanstig Vatten AB:s begäran om möjlighet att uppta lån
hos Nordanstigs kommun. I första hand vid övertagandet av
anläggningstillgångar och inventarier från Nordanstigs kommun.
5. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL13 (13)
2006-12-18

§ 83

Dnr 518/2006

Timtaxa för livsmedel- och foderkontroll.
Den 1 januari 2006 trädde ett antal EG-förordningar ikraft som är
grunden i den nya europeiska livsmedelslagstiftningen. Därefter har en
ny livsmedelslag (2006:804) och en ny lag om foder och animaliska
biprodukter (2006:805)trätt i kraft, som kompletterar EG-förordningarna
på området. EG-förordningarna kräver att varje medlemsland skall ha
en finansiering av foder-och livsmedelskontrollen, som innebär att
tillräckliga finansiella resurser tillsätts. Varje medlemsland får välja om
finansieringen skall ske genom skatter eller avgifter. Sverige har valt att
finansieringen skall ske genom avgifter.
Bestämmelserna innebär att varje kommun måste fatta beslut om
timtaxa för foder- och livsmedelskontrollen och för att taxan skall kunna
tillämpas från årsskiftet 2006/07 måste kommunfullmäktige ha fastställt
timtaxan före årsskiftet.
Beslutsunderlag
1. Miljö- och hälsoskyddschef Uno Norberg föreslår att fullmäktige
antar förslag till taxa samt att timtaxan vid tillämpningen av taxan
skall vara 630 kronor per timme kontrolltid (Uno Norbergs
tjänsteutlåtande 2006-11-17).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
taxa samt att timtaxan vid tillämpningen av taxan skall vara 630
kronor per timme kontrolltid (kommunstyrelsens protokoll
§ 236/2006).
Fullmäktiges beslut
Anta förslag till taxa samt att timtaxan vid tillämpningen av taxan skall
vara 630 kronor per timme kontrolltid.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL14 (14)
2006-12-18

§ 84

Dnr 328/2005

Anpassning av fjärrvärmetaxan.
Kommunstyrelsen beslutade i § 214/2006 att uppdra till kommunchef
Thord Wannberg att inkomma med förslag till hur fjärrvärmetaxan skall
följa förändrade priser på bränsleråvaran i våra fjärrvärmeanläggningar.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Thord Wannberg och teknisk samordnare Göran
Norling föreslår att kommunstyrelsen antar framtagna Allmänna
avtalsvillkor att gälla vid ny avtalsskrivning och vid omförhandling av
tidigare ingångna avtal (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 200611-23).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta framtagna
Allmänna avtalsvillkor att gälla vid ny avtalsskrivning och vid
omförhandling av tidigare ingångna avtal (kommunstyrelsens
protokoll § 240/2006).
Yrkanden
Carina Malmborg (v) yrkar återremiss.
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag
och finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
Anta framtagna Allmänna avtalsvillkor att gälla vid ny avtalsskrivning
och vid omförhandling av tidigare ingångna avtal.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL15 (15)
2006-12-18

§ 85

Dnr 564/2006

Förlängd borgen Morängsvikens Hamn ek. för.
Morängsvikens Hamn ekonomisk förening har snart genomfört
projektet att upprusta Morängsviken i Stocka. Projektets finansiering
via EU-medel avslutas 2006-12-31. Föreningen har efter detta ett
upplåningsbehov på 250 tkr. Lånet är beviljat, dock med reservation att
föreningen kan säkerställa lånet i borgen. Med anledning av detta
lånebehov vill föreningen diskutera möjligheten att överta äganderätten
till den mark de disponerar i Morängsviken.
Kommunfullmäktige har tidigare beviljat Morängsvikens Hamn
ekonomisk förening tidsbegränsad kommunal borgen för en
checkräkningskredit på 400 tkr under tiden 2005-01-01 – 2006-12-31.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet uppdrar till ekonomichef Margareta Tamm Persson
att upprätta borgenshandlingar (arbetsutskottets protokoll
§ 23/2006).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beviljar Morängsvikens Hamn
ekonomisk förening ekonomisk borgen med 250 tkr under fem år.
Borgensåtagandet ska minska med 50 tkr per år (arbetsutskottets
protokoll § 23/2006).
3. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att Morängsvikens
Hamn ekonomisk förening beviljas förlänga redan beviljad borgen
på 250 tkr under tiden 2007-01-01 – 2011-12-31 samt att
borgensåtagandet ska minska med 50 tkr per år. Uppdra till
firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen (Margareta
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2006-11-21).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beviljar Morängsvikens
Hamn ekonomisk förening förlängd redan beviljad borgen på 250 tkr
under tiden 2007-01-01 – 2011-12-31 samt att borgensåtagandet
ska minska med 50 tkr per år samt uppdrar till firmatecknarna att
underteckna borgensförbindelsen (kommunstyrelsens protokoll
§ 234/2006).
Fullmäktiges beslut
1. Bevilja Morängsvikens Hamn ekonomisk förening förlängd redan
beviljad borgen på 250 tkr under tiden 2007-01-01 – 2011-12-31
samt att borgensåtagandet ska minska med 50 tkr per år.
2. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL16 (16)
2006-12-18

§ 86

Dnr 517/2006

Revisionsreglemente för revisorerna i Nordanstigs kommun.
Revisionen har utarbetat ett förslag till nytt reglemente för revisorerna i
Nordanstigs kommun.
Beslutsunderlag
1. Revisionens förslag till revisionsreglemente.
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
nytt reglemente för revisorerna i Nordanstigs kommun att gälla från
1 januari 2007 (kommunstyrelsens protokoll § 237/2006).
Fullmäktiges beslut
Anta förslag till nytt reglemente för revisorerna i Nordanstigs kommun
att gälla från 1 januari 2007.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL17 (17)
2006-12-18

§ 87
Val av revisorer.
Fullmäktige har att välja fem revisorer varav en ordförande och en vice
ordförande för mandatperioden 2007-2010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 1/2006.
Yrkanden
Åke Bertils (s) yrkar att även Ulf Hånell (s) väljs som revisor
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningsnämndens förslag och
Åke Bertils yrkande och finner dem antagna.
Fullmäktiges beslut
1. Till revisorer välja
Anders Jonsson (c)
Görgen Ahlin (m)
Lennart Holmsten (s)
Jimmy Näsström (s)
Ulf Hånell (s)
2. Som ordförande välja Lennart Holmsten med Anders Jonsson som
vice ordförande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL18 (18)
2006-12-18

§ 88
Val av kommunstyrelse.
Fullmäktige har att välja 13 ledamöter och 13 ersättare, en ordförande
och en vice ordförande till kommunstyrelsen för mandatperioden 20072010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 2/2006.
Yrkanden
Charlotte Klötz (fp) yrkar att sammanträdet avslutas och återupptas en
annan dag.
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar att Stig Hogebrandt (c) väljs som ledamot.
Åke Bertils (s) yrkar att kommunstyrelsens ledamöter ska väljas
proportionellt.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Charlotte Klötz yrkande att
sammanträdet avslutas och finner det avslaget. Sammanträdet
fortsätter.
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils (s) yrkande om
proportionellt val och finner att det begärs av tillräckligt antal ledamöter,
vilket avgörs genom handuppräckning.
Justerarna utses att biträda ordföranden vid valförrättningen.
Blanka valsedlar delas ut.
Fullmäktige upplyses om innehållet i lagen om proportionellt val och de
krav som ställs på valsedlarna.
Sammanträdet ajourneras i 10 minuter för överläggningar.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 30. Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna ordnas därefter i gruppen, så att sedlar med samma
gruppbeteckning bildar en valsedelsgrupp. Följande valsedelsgrupper,
antal röster och föreslagna namn inom varje valsedelsgrupp föreligger:
Valsedelsgruppen c,m,kd har fått 15 röster.
Valsedelsgruppen s,mp,v har fått 13 röster.
Valsedelsgruppen folkpartiet har fått 2 röster.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL19 (19)
2006-12-18

Forts. § 88
Fördelning av platser
Platserna som ska tillsättas i kommunstyrelsen fördelas mellan de olika
valsedelsgrupperna i enlighet med Lagen om proportionellt valsätt.
Uträkningen visar att valsedelsgruppen c,m,kd får sju platser och
valsedelsgrupen s,mp,v får sex platser. Valsedelsgruppen folkpartiet
får ingen plats.
C, M, KD
Valsedelsgruppen c,m,kd har fått 15 röster. Efter uträkning väljs de i
följande ordning:
Stig Eng (c)
Sven-Åke Eriksson (c)
Ove Wallberg (m)
Helena Bikoff (c)
Håkan Larsson(m)
Anders Broberg (c)
Stig Hogebrandt (c)
Bengt Alm (m)
Charlotte Klötz (fp)
Stefan Haglund (fp)
Karl-Gustaf Kjellin (m)
Hans-Åke Bergman (c)
S, MP, V
Valsedelsgruppen s, mp,v har fått 13 röster. Efter uträkning väljs de i
följande ordning:
Sven-Erik Sjölund (s)
Katarina Bylin (s)
Bengt-Ola Olsson (s)
Ulf Lövgren (s)
Stig Jonsson (s)
Monica Olsson (s)
Åke Bertils (s)
Dick Lindkvist (s)
Annelee Larsson (s)
Anne-Maij Falk (s)
Kjell Bergström (mp)
Petra Modée (v)
Carina Malmborg (v)
Per Wetter (s)
Monica Eriksson (v)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL20 (20)
2006-12-18

Forts. § 88
Platserna fördelas inom respektive valsedelsgrupp enligt följande:
Första platsen går till valsedelsgruppen c, m, kd: Stig Eng (c).
Andra platsen går till valsedelsgruppen s, mp, v: Sven-Erik Sjölund (s).
Tredje platsen går till valsedelsgruppen c, m, kd: Sven-Åke Eriksson(c).
Fjärde platsen går till valsedelsgruppen s, mp, v: Katarina Bylin (s).
Femte platsen går till valsedelsgruppen c, m, kd: Ove Wallberg (m).
Sjätte platsen går till valsedelsgruppen s, mp, v: Bengt-Ola Olsson (s).
Sjunde platsen går till valsedelsgruppen c, m, kd: Helena Bikoff (c).
Åttonde platsen går till valsedelsgruppen s, mp, v: Ulf Lövgren (s).
Nionde platsen går till valsedelsgruppen c, m, kd: Håkan Larsson (m).
Tionde platsen går till valsedelsgruppen s, mp, v: Stig Jonsson (s).
Elfte platsen går till valsedelsgruppen c, m, kd: Anders Broberg (c).
Tolfte platsen går till valsedelsgruppen s, mp, v: Monica Olsson (s).
Trettonde platsen går till valsedelsgruppen c, m, kd: Stig
Hogebrandt (c).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningsnämndens förslag på
ersättare och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på valberedningsnämndens förslag på
ordförande och finner det antaget.
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar att Sven-Åke Eriksson (c) väljs som vice ordförande.
Åke Bertils (s) yrkar att Monica Olsson (s) väljs som vice ordförande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Åke Bertils yrkanden
och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Det blir sluten omröstning eftersom ärendet avser
val. Justerarna utses som rösträknare.
Fullmäktige upplyses om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 30. Samtliga valsedlar är giltiga.
Med 16 röster för Monica Olsson (s) mot 14 röster för Sven-Åke
Eriksson (c) beslutar fullmäktige välja Monica Olsson som vice
ordförande.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL21 (21)
2006-12-18

Forts. § 88
Fullmäktiges beslut
1. Som ledamöter välja
Stig Eng (c)
Sven-Åke Eriksson (c)
Helena Bikoff (c)
Anders Broberg (c)
Stig Hogebrandt (c)
Ove Wallberg (m)
Håkan Larsson (m)
Monica Olsson (s)
Sven-Erik Sjölund (s)
Katarina Bylin (s)
Bengt-Ola Olsson (s)
Ulf Lövgren (s)
Stig Jonsson (s)
2. Som ersättare välja
Hans-Åke Bergman (c)
Britt-Inger Olsson-Mangseth (c)
Per-Åke Kardell (c)
Peter Fagerhov (kd)
Stefan Haglund (fp)
Sten-Olof Kardell (m)
Bengt Alm (m)
Åke Bertils (s)
Dick Lindkvist (s)
Annelee Larsson (s)
Anne-Maij Falk (s)
Kjell Bergström (mp)
Petra Modée (v)
3. Som ordförande välja Stig Eng (c).
4. Som vice ordförande välja Monica Olsson (s).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL22 (22)
2006-12-18

§ 89
Val av byggnadsnämnd.
Fullmäktige har att välja 5 ledamöter och 5 ersättare, en ordförande
och en vice ordförande till byggnadsnämnden för mandatperioden
2007-2010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 3/2006.
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till valberedningsnämndens förslag.
Charlotte Klötz (fp) yrkar att Sven-Erik Norlin (fp) väljs som ledamot.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Charlotte Klötz
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Som ledamöter välja
Rolf Colling (c)
Christina Hedström (c)
Bengt Alm (m)
Bengt-Ola Olsson (s)
Dan Larsson (s)
2. Som ersättare välja
Örjan Lönnberg (c)
Stefan Nord (m)
Ann-Christine Frisk-Berglund (kd)
Bengt Falk (s)
Gun Forssell Spång (s)
3. Som ordförande välja Rolf Colling och som vice ordförande välja
Bengt Alm.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL23 (23)
2006-12-18

§ 90
Fortsatt sammanträde.
Fullmäktiges ordföranden uppmärksammar att sammanträdet inte
hinner slutföras på den utsatta sammanträdesdagen.
Ordföranden frågar om fullmäktige kan förlänga tiden för sammanträde
in på 19 december 2006 och finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
Förlänga sammanträdet in på 19 december 2006.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
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§ 91
Val av omsorgs- och arbetsmarknadsnämnd.
Fullmäktige har att välja 7 ledamöter och 7 ersättare, en ordförande
och en vice ordförande till omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden för
mandatperioden 2007-2010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 4/2006.
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till valberedningens förslag.
Stefan Haglund (fp) yrkar att Charlotte Klötz (fp) väljs som ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande om ledamöter
och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Stefan Haglunds
yrkanden om ersättare och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs enligt lagen om proportionellt val. Ordföranden
finner att proportionellt val begärs av tillräckligt antal ledamöter, vilket
avgörs genom handuppräckning.
Justerarna utses att biträda ordföranden vid valförrättningen.
Blanka valsedlar delas ut.
Fullmäktige upplyses om innehållet i lagen om proportionellt val och de
krav som ställs på valsedlarna.
Sammanträdet ajourneras i 10 minuter för överläggningar.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 30. Samtliga valsedlar är giltiga.
Valsedlarna ordnas därefter i gruppen, så att sedlar med samma
gruppbeteckning bildar en valsedelsgrupp. Följande valsedelsgrupper,
antal röster och föreslagna namn inom varje valsedelsgrupp föreligger:
Valsedelsgruppen c,m,kd har fått 15 röster.
Valsedelsgruppen s,mp,v har fått 13 röster.
Valsedelsgruppen folkpartiet har fått 2 röster.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL25 (25)
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Forts. § 91
Fördelning av platser
Platserna som ersättare i omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden som
ska tillsättas fördelas mellan de olika valsedelsgrupperna i enlighet
med Lagen om proportionellt valsätt. Uträkningen visar att
valsedelsgruppen c,m,kd får fyra platser och valsedelsgruppen s,mp,v
får tre platser. Valsedelsgruppen folkpartiet får ingen plats.
C, M, KD
Valsedelsgruppen c, m, kd har 15 röster. Efter uträkning väljs de i
följande ordning:
Leena Lindblom (m)
Monika Larsson (c)
Maria Karström (kd)
Eva Morsk (c)
Charlotte Klötz (fp)
Per Wetter (s)
Monica Olsson (s)
S, MP, V
Valsedelsgruppen s, mp, v har 13 röster. Efter uträkning väljs de i
följande ordning:
Per Wetter (s)
Monica Olsson (s)
Tommy Engberg (v)
Charlotte Klötz (fp)
Carina Malmborg (v)
Monika Larsson (c)
Eva Morsk (c)
Maria Karström (kd)
Leena Lindblom (m)
Platserna fördelas inom respektive valsedelsgrupp enligt följande:
Första platsen går till valsedelsgruppen c, m, kd: Lena Lindblom (m).
Andra platsen går till valsedelsgruppen s, mp, v: Per Wetter (s)
Tredje platsen går till valsedelsgruppen c, m, kd: Monika Larsson (c).
Fjärde platsen går till valsedelsgruppen s, mp, v: Monica Olsson (s).
Femte platsen går till valsedelsgruppen c, m, kd: Maria Karström (kd).
Sjätte platsen går till valsedelsgruppen s, mp, v: Tommy Engberg (v).
Sjunde platsen går till valsedelsgruppen c, m, kd: Eva Morsk (c).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proportion på valberedningsnämndens förslag om
ordförande och vice ordförande och finner det antaget.

Justerandes signatur
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Forts. § 91
Fullmäktiges beslut
1. Som ledamöter välja
Sven-Åke Eriksson (c)
Barbro Högström-Larsson (c)
Ellis Hägg (c)
Petra Frelin-Dahlgren (m)
Urban Rohlin (s)
Gun Forssell Spång (s)
Kjell Flodin (s)
2. Som ersättare välja
Monica Larsson (c)
Eva Morsk (c)
Maria Karström (kd)
Leena Lindblom (m)
Per Wetter (s)
Monica Olsson (s)
Tommy Engberg (v)
3. Som ordförande välja Sven-Åke Eriksson (c) och som vice
ordförande välja Ellis Hägg (c).

Justerandes signatur
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§ 92
Val av utbildnings- och kulturnämnd.
Fullmäktige har att välja 7 ledamöter och 7 ersättare, en ordförande
och en vice ordförande till utbildnings- och kulturnämnden för
mandatperioden 2007-2010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 5/2006.
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till valberedningsnämndens protokoll.
Stefan Haglund (fp) yrkar att Boerje Bohlin (s) väljs som vice
ordförande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande om ledamöter
och ersättare och finner dem antagna.
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande om ordförande
och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Stefan Haglunds
yrkande om vice ordförande och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Det blir sluten omröstning eftersom ärendet avser
val. Justerarna utses som rösträknare.
Fullmäktige upplyses om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 30. Samtliga valsedlar är giltiga.
Med 16 röster för Boerje Bohlin (s) mot 14 röster för Pernilla Kardell (c)
beslutar fullmäktige att välja Boerje Bohlin som vice ordförande.
Fullmäktiges beslut
1. Som ledamöter välja
Hans Betulander (c)
Tomas von Wachenfeldt (c)
Pernilla Kardell (c)
Ove Wallberg (m)
Annelee Larsson (s)
Boerje Bohlin (s)
Britt Sjöberg (s)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL28 (28)
2006-12-18

Forts. § 92
2. Som ersättare välja
Carina Gustavsson (c)
Ann-Chatrine Åsåker (c)
Sten-Olof Kardell (m)
Nils Sundström (kd)
Sven-Erik Sjölund (s)
Katarina Byhlin (s)
Carina Malmborg (v)
3. Som ordförande välja Hans Betulander och som vice ordförande
välja Boerje Bohlin.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL29 (29)
2006-12-18

§ 93
Val av valnämnd.
Fullmäktige har att välja 5 ledamöter och 3 ersättare, en ordförande
och en vice ordförande till valnämnden för mandatperioden 2007-2010.
Beredande organ
Valberedningsnämndens protokoll § 6/2006.
Fullmäktiges beslut
1. Som ledamöter välja
Hans-Åke Bergman (c)
Börje Berglöf (c)
Jussi Rissanen (fp)
Elvy Norlin (s)
Märta Jawneh (s)
2. Som ersättare välja
Åke Bertils (s)
Katarina Olausson (s)
Siv Bergström (kd)
3. Som ordförande välja Hans-Åke Bergman och som vice ordförande
välja Jussi Rissanen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL30 (30)
2006-12-18

§ 94
Val av överförmyndare.
Fullmäktige har att välja en överförmyndare med en ersättare för
mandatperioden 2007-2010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 7/2006.
Fullmäktiges beslut
Som överförmyndare välja Hans-Åke Bergman (c) med Boerje
Bohlin (s) som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL31 (31)
2006-12-18

§ 95
Val av revisorer för Stiftelsen Nordanstigs Bostäder.
Fullmäktige har att välja två revisorer och två ersättare, för Stiftelsen
Nordanstigs Bostäder för mandatperioden 2007-2010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 8/2006.
Fullmäktiges beslut
1. Som revisorer välja
Lennart Holmsten (s)
Anders Jonsson (c)
2. Som ersättare välja
Jimmy Näsström (s)
Görgen Ahlin (m)
3. Som ordförande välja Lennart Holmsten och som vice ordförande
välja Anders Jonsson.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL32 (32)
2006-12-18

§ 96
Val av styrelse för Stiftelsen Nordanstigs Bostäder.
Fullmäktige har att välja fem ledamöter och fem ersättare, en
ordförande och en vice ordförande till styrelsen för Stiftelsen för
Nordanstigs Bostäder för mandatperioden 2007-2010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 9/2006.
Fullmäktiges beslut
1. Som ledamöter välja
Hans-Åke Bergman (c)
Ove Wallberg (m)
Börje Berglöf (c)
Ulf Lövgren (s)
Dick Lindkvist (s)
2. Som ersättare välja
Britt-Inger Olsson-Mangseth (c)
Peter Fagerhov (kd)
Jussi Rissanen (fp)
Åke Bertils (s)
Håkan Ström (s)
3. Som ordförande välja Hans-Åke Bergman och som vice ordförande
välja Ove Wallberg.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL33 (33)
2006-12-18

§ 97
Val av revisorer för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Fullmäktige har att välja tre revisorer och tre ersättare, en ordförande
och en vice ordförande till revisorer för Stiftelsen Ersk-Matsgården för
mandatperioden 2007-2010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 10/2006.
Yrkanden
Åke Bertils (s) föreslår att förslag på ytterligare en ersättare lämnas på
fullmäktiges nästa sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner dem antagna.
Fullmäktiges beslut
1. Som ledamöter välja
Lennart Holmsten (s)
Jimmy Näsström (s)
Anders Jonsson (c)
2. Som ersättare välja
Vanja Wallin (s)
Görgen Ahlin (m)
3. Förslag på ytterligare en ersättare lämnas på fullmäktiges nästa
sammanträde.
4. Som ordförande välja Lennart Holmsten och som vice ordförande
välja Anders Jonsson.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL34 (34)
2006-12-18

§ 98
Val av styrelse för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Fullmäktige har att välja fem ledamöter och fem ersättare till styrelsen
för Stiftelsen Ersk-Matsgården för mandatperioden 2007-2010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 11/2006.
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till valberedningsnämndens protokoll.
Charlotte Klötz (fp) yrkar att Stefan Haglund (fp) väljs som ledamot.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Charlotte Klötz
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Det blir sluten omröstning eftersom ärendet avser
val. Justerarna utses som rösträknare.
Fullmäktige upplyses om vilka krav som gäller för valsedlarna.
De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna.
Omröstningsresultat
Antalet avgivna röster är 30. Samtliga valsedlar är giltiga. Efter
rösträkning redovisas följande:
Boerje Bohlin (s) 30 röster
Örjan Lönnberg (c) 30 röster
Bo Norling (c) 27 röster
Annelee Larsson (s) 24 röster
Stefan Haglund (fp) 20 röster
Tomas von Wachenfeldt (c) 17 röster
Urban Rohlin (s) 1 röst
Fullmäktige beslutar därmed välja Boerje Bohlin (s), Örjan
Lönnberg (c), Bo Norling (c), Annelee Larsson (s) och Stefan
Haglund (fp) som ledamöter.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningsnämndens förslag till
ersättare och finner det antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL35 (35)
2006-12-18

Forts. § 98
Fullmäktiges beslut
1. Som ledamöter välja
Boerje Bohlin (s)
Annelee Larsson (s)
Örjan Lönnberg (c)
Bo Norling (c)
Stefan Haglund (fp)
2. Som ersättare välja
Urban Rohlin (s)
Lage Bergvik
Margita Hamid (kd)
Bengt Alm (m)
Kerstin Westin (c)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL36 (36)
2006-12-18

§ 99
Val av Godemän Jordbruk.
Fullmäktige har att välja fyra ledamöter till Godemän Jordbruk för
mandatperioden 2007-2010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 12/2006.
Fullmäktiges beslut
Som ledamöter välja
Arne Möller (s)
Lennart Holmsten (s)
Staffan Larsson (c)
Tord Andersson (c)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL37 (37)
2006-12-18

§ 100
Val av Godemän Tätort.
Fullmäktige har att välja fyra ledamöter till Godemän Tätort för
mandatperioden 2007-2010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 13/2006.
Fullmäktiges beslut
Som ledamöter välja
Arne Möller (s)
Lennart Holmsten (s)
Staffan Larsson (c)
Tord Andersson (c)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL38 (38)
2006-12-18

§ 101
Val av vänortskommitté.
Fullmäktige har att välja tre ledamöter till vänortskommittén för
mandatperioden 2007-2010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 14/2006.
Fullmäktiges beslut
Som ledamöter välja
Stig Eng (c)
Yvonne Kardell (c)
Boerje Bohlin (s)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL39 (39)
2006-12-18

§ 102
Val av beredning för översiktsplan.
Fullmäktige har att välja fem ledamöter med en beredningsledare till
beredningen för översiktsplan för mandatperioden 2007-2010.
Förslag finns att namnet på beredningen ändras till Planberedningen.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 102/2006.
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till valberedningsnämndens förslag.
Åke Bertils (s) yrkar att Bengt-Ola Olsson (s) väljs som ledamot.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Åke Bertils yrkanden
och finner dem antagna.
Fullmäktiges beslut
1. Som ledamöter välja
Stig Eng (c)
Rolf Colling (c)
Bengt Alm (m)
Dan Larsson (s)
Bengt-Ola Olsson (s)
2. Som beredningsledare välja Stig Eng (c).
3. Ändra namnet på beredningen till Planberedningen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL40 (40)
2006-12-18

§ 103
Val till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
Fullmäktige har att välja tre ledamöter och tre ersättare till
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för mandatperioden 20072010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 16/2006.
Fullmäktiges beslut
1. Som ledamöter välja
Rolf Colling (c)
Karl-Gustaf Kjellin (m)
Dan Larsson (s)
2. Som ersättare välja
Christina Hedström (c)
Kenny Hansson (kd)
Bengt Falk (s)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL41 (41)
2006-12-18

§ 104
Val av revisor Nordanstig Vatten AB.
Fullmäktige har att välja en revisorer och en ersättare till Nordanstig
Vatten AB för tiden från en ordinarie bolagsstämma som följer närmast
efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 17/2006.
Fullmäktiges beslut
Som revisor välja Lennart Holmsten (s) med Anders Jonsson (c) som
ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL42 (42)
2006-12-18

§ 105
Val av styrelse Nordanstig Vatten AB.
Fullmäktige har att välja tre ledamöter varav en ordförande och en vice
ordförande till styrelsen för Nordanstig Vatten AB för tiden från en
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det val till
kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma som
följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 18/2006.
Fullmäktiges beslut
1. Som ledamöter välja
Sven-Åke Eriksson (c)
Stig Jonsson (s)
Håkan Larsson (m)
2. Som ordförande välja Sven-Åke Eriksson och som vice ordförande
välja Stig Jonsson.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL43 (43)
2006-12-18

§ 106
Val av kommunens representant vid bolagsstämma för Nordanstig
Vatten AB.
Fullmäktige har att välja kommunens representant vid bolagsstämman
för Nordanstig Vatten AB under mandatperioden 2007-2010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 19/2006.
Fullmäktiges beslut
Som kommunens representant välja Yvonne Kardell (c) med Boerje
Bohlin (s) som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL44 (44)
2006-12-18

§ 107
Val av revisor MittSverige Vatten AB.
Fullmäktige har att välja en revisor och en ersättare till MittSverige
Vatten AB för tiden från en ordinarie bolagsstämma som följer närmast
efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige,
mandatperioden 2007-2010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 20/2006.
Fullmäktiges beslut
Som revisor välja Lennart Holmsten (s) med Anders Jonsson (c) som
ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL45 (45)
2006-12-18

§ 108
Val till styrelse MittSverige Vatten AB.
Fullmäktige har att välja en ledamot till styrelsen för MittSverige Vatten
AB för tiden från ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det
val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige, mandatperioden 20072010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 21/2006.
Fullmäktiges beslut
Som ledamot välja Sven-Åke Eriksson (c) med Stig Jonsson (s) som
ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL46 (46)
2006-12-18

§ 109
Val till Hälsingeråd.
Fullmäktige har att välja sju ledamöter och sju ersättare till
Hälsingerådet för mandatperioden 2007-2010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 22/2006.
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till valberedningsnämndens förslag med
tillägget att Ove Wallberg (m) och Peter Fagerhov (kd) väljs som
ledamöter och Karl-Gustaf Kjellin (m) och Kenny Hansson (kd) som
ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkanden och finner dem
antagna.
Fullmäktiges beslut
1. Som ledamöter välja
Monica Olsson (s)
Stig Eng (c)
Stefan Haglund (fp)
Sarah Faxby-Bjerner (mp)
Sven Bergström (v)
Ove Wallberg (m)
Peter Fagerhov (kd)
2. Som ersättare välja
Ulf Lövgren (s)
Helena Bikoff (c)
Börje Lindblom (fp)
Kjell Bergström (mp)
Kristian Berggren (v)
Karl-Gustaf Kjellin (m)
Kenny Hansson (kd)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL47 (47)
2006-12-18

§ 110
Val till Inköp Hälsinglands förbundsdirektion.
Fullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare till Inköp
Hälsinglands förbundsdirektion för mandatperioden 2007-2010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 23/2006.
Fullmäktiges beslut
Som ledamot välja Ove Wallberg (m) med Monica Olsson (s) som
ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL48 (48)
2006-12-18

§ 111
Val till Gävleborgs kommuner och landsting.
Fullmäktige har att välja tre ledamöter och tre ersättare till Gävleborgs
kommuner och landsting samt till regionfullmäktige för mandatperioden
2007-2010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 24/2006.
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till valberedningsnämndens förslag med
tillägget att Håkan Larsson (m) väljs som ledamot och Ove
Wallberg (m) väljs som ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Som ledamöter välja
Stig Eng (c)
Monica Olsson (s)
Håkan Larsson (m)
2. Som ersättare välja
Helena Bikoff (c)
Stig Jonsson (s)
Ove Wallberg (m)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL49 (49)
2006-12-18

§ 112
Val av nämndemän.
Fullmäktige har att välja sex nämndemän för mandatperioden 20072010.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 25/2006.
Fullmäktiges beslut
Som nämndemän välja
Urban Rohlin (s)
Britt Sjöberg (s)
Eva Johansson (fp)
Per Danielsson (c)
Sven Bergström (v)
Barbro Larsson (m)

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL50 (50)
2006-12-18

§ 113
Val av ombud till Kommuninvest föreningsstämma.
Fullmäktige har att välja kommunens ombud med en ersättare till
Kommuninvest ekonomisk förenings föreningsstämma.
Beslutsunderlag
Valberedningsnämndens protokoll § 26/2006.
Fullmäktiges beslut
Som kommunens ombud välja Hans-Åke Bergman (c) med Monica
Olsson (s) som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL51 (51)
2006-12-18

§ 114
Delgivning.
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden har beslutat delge fullmäktige
rapportering enligt 16 kap 6 f SoL, gäller ej verkställda beslut enligt
4 kap 1 § SoL inom HO och ÄO = 3 ärenden. Rapport till Länsstyrelsen
samt kommunfullmäktige.
Fullmäktiges beslut
Lägga delgivningen till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL52 (52)
2006-12-18

§ 115
Interpellation om äldreomsorgspeng.
Charlotte Klötz (fp) lämnar en interpellation till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande Sven-Åke Eriksson (c) där hon
frågar hur utredningen genomförts om möjligheten att införa en så
kallad äldreomsorgspeng samt när en redovisning av resultatet
kommer att redovisas.
Fullmäktiges beslut
Interpellationen besvaras på fullmäktiges nästa sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL53 (53)
2006-12-18

§ 116
Motion om bidrag till prioriterade lokaler.
Hans-Åke Bergman (c) och Ulf Lövgren (s) lämnar en motion där de
föreslår att det indragna bidraget till de prioriterade lokalerna åter
införs. Bidraget bör vara utformat i ett aktivitetsstöd, där ersättning
utbetalas per antal uthyrningar.
Fullmäktiges beslut
Överlämna till fullmäktiges presidium att fördela motionen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
Datum: 2006-12-18

LEDAMÖTER

Ove Wallberg
Karl-Gustaf Kjellin
Petra Frelin Dahlgren
Bengt Alm
Stig Jonsson
Monica Olsson
Sven-Erik Sjölund
Katarina Bylin
Boerje Bohlin
Britt Sjöberg
Åke Bertils
Annelee Larsson
Ulf Lövgren
Bengt-Ola Olsson
Gun Forssell Spång
Charlotte Klötz
Börje Lindblom
Stig Eng
Sven-Åke Eriksson
Yvonne Kardell
Christina Hedström
Anders Broberg
Helena Bikoff
Britt-Inger OlssonMangseth
Barbro Högström-Larsson
Stig Hogebrandt
Hans-Åke Bergman
Carina Malmborg
Sarah Faxby-Bjerner
Peter Fagerhov
Johanna Karlsson

§ 81
Strömsb.

TJÄNSTGÖRANDE
ERSÄTTARE
(m)
(m)
(m)
(m)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(s)
(fp)
(fp)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(c)
(v)
(mp)
(kd)
(sd)

JA
X

NEJ

JA

Ks
JA
X

Kvar
NEJ

§ 81
nattis
AVSTÅR

Ks Kvar
JA NEJ
X

Sida 54

§ 81
1,9 mkr
AVSTÅR

Ks
JA
X

1,9
NEJ

§ 81

AVSTÅR

Interndeb.
Ove Avls
JA NEJ
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dick Lindkvist

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Stefan Haglund

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Tomas von
Wachenfeldt

X

X

X

X

X
X

Kjell Bergström

X

-

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

Summa
26 5
4 16 14
15 13 2
17
Peter Fagerhov är närvarande tom kl. 22:10 § 81. Ersättare Siv Bergström from kl. 22:10 § 82.

AVSTÅR

X
X
X

13

7
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1

