NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 27 november 2006 kl. 19:00.

1.

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

2.

Val av fullmäktiges presidium.

3.

Allmänhetens frågestund.

4.

Bestämmelser om pension och avgångsersättning
för förtroendevalda.

5.

Gemensam inköpsorganisation i Gävleborgs län.

6.

Antal ledamöter i valberedningsnämnden.

7.

Val av valberedningsnämnd.

8.

Avsägelse från politiskt uppdrag. Ove Wallberg

9.

Avsägelse från politiskt uppdrag i fullmäktige.
Inger Enros

10.

Begäran om ny sammanräkning till fullmäktige.

11.

Fullmäktiges sammanträdesdatum 2007.

517/2005

471/2006

OBSERVERA!
I anslutning till sammanträdet genomförs Nordanstigs kommuns
medverkan i val av ombud till Sveriges kommuners och Landstings
kongress, se bilaga.
Närradion direktsänder sammanträdet på 97,6 Mhz.
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.

Om du har frågor om ärenden eller bilagor kontakta Eva Engström,
tfn 0652-36103 eller e-post eva.engstrom@nordanstig.se

Stig Eng
Ålderman i fullmäktige
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare jämte tid och plats för protokollets
justering.
Förslag på justerare: Bengt Alm (m) och Katarina Bylin (s).

ÄRENDE 2
Val av fullmäktiges presidium.
Fullmäktige ska välja en ordförande, förste vice ordförande och andre
vice ordförande i fullmäktige för mandatperioden 1 november 2006 till
31 oktober 2010.

ÄRENDE 3
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 4
Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda.
Enligt av fullmäktige antagna arvodesbestämmelser för förtroendevalda
gäller bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda (PBF).
Dessa bestämmelser skall kompletteras med vissa beslut.
Personalchefen har i tjänsteutlåtande 2006-09-25 upprättat förslag till
beslut i dessa frågor.
Beslutsunderlag
Personalutskottet föreslår att fullmäktige beslutar utse
kommunstyrelsen till kommunens pensionsmyndighet. För
tillämpningen av PBF § 10 mom.3 gäller att talet x skall utgöra
2 prisbasbelopp (personalutskottets protokoll § 28/2006).
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FORTS. ÄRENDE 4
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (c) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Utse kommunstyrelsen till kommunens pensionsmyndighet.
2. För tillämpningen av PBF § 10 mom.3 gäller att talet x skall utgöra
2 prisbasbelopp.

ÄRENDE 5

517/2005

Gemensam inköpsorganisation i Gävleborgs län.
Diskussioner har förts om en gemensam inköpsorganisation i länet. En
analys av för- och nackdelar med ett samgående eller fördjupat
samarbete mellan kommunalförbunden Inköp Hälsingland och Gästrike
Inköp har genomförts. Rapporten förordar att en sammanläggning av
de båda inköpsförbunden i Gästrikland och Hälsingland genomförs.
Skriftlig och muntlig information har delgetts kommunstyrelserna i
ägarkommunerna. Kommunstyrelsen har tidigare ställt sig positiv till en
sammanslagning av inköpsorganisationerna Inköp Hälsingland och
Inköp Gästrikland. En ny förbundsordning har nu lagts fram till
fullmäktige i respektive kommun för antagande.
Beslutsunderlag
1. Ett nytt kommunalförbund, Kommunalförbundet Inköp Gävleborg,
bildas och ersätter Kommunalförbunden Gästrike Inköp och Inköp
Hälsingland genom att förbundsordning och tolkningsdokument
godkännes i respektive fullmäktige. För år 2007 finansieras det nya
förbundet enligt den budget som fastställt av Gästrike Inköp och
Inköp Hälsingland. Denna budget finansierar även avvecklingen av
nuvarande förbund (Skrivelse med förslag från Inköp Hälsingland
och Gästrike Inköp).
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FORTS. ÄRENDE 5
2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att
ett nytt kommunalförbund, Kommunalförbundet Inköp Gävleborg,
bildas och ersätter Kommunalförbunden Gästrike Inköp och Inköp
Hälsingland genom att förbundsordning och tolkningsdokument
godkännes i respektive fullmäktige. För år 2007 finansieras det nya
förbundet enligt den budget som fastställt av Gästrike Inköp och
Inköp Hälsingland. Denna budget finansierar även avvecklingen av
nuvarande förbund (arbetsutskottets protokoll § 16/2006).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Ett nytt kommunalförbund, Kommunalförbundet Inköp Gävleborg,
bildas och ersätter Kommunalförbunden Gästrike Inköp och Inköp
Hälsingland genom att förbundsordning och tolkningsdokument
godkännes i respektive fullmäktige.
2. För år 2007 finansieras det nya förbundet enligt den budget som
fastställt av Gästrike Inköp och Inköp Hälsingland. Denna budget
finansierar även avvecklingen av nuvarande förbund.

ÄRENDE 6
Antal ledamöter i valberedningsnämnden.
Fullmäktige har att utse ledamöter och ersättare till
valberedningsnämnden. Idag består valberedningsnämnden av sju
ledamöter och sju ersättare.
Valberedningsnämnden har tidigare bestått av en ledamot från varje
parti. Den kommande mandatperioden består fullmäktige av åtta partier
i stället för dagens sju partier.
Yrkanden
Monica Olsson (s) yrkar att valberedningsnämnden utökas till nio
ledamöter.
Bengt-Ola Olsson (s) yrkar avslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons och Bengt-Ola
Olssons yrkanden och finner Monica Olssons yrkande antaget.
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FORTS. ÄRENDE 6
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Utöka valberedningsnämnden till nio ledamöter och nio ersättare.

ÄRENDE 7
Val av valberedningsnämnd.
Fullmäktige ska utse ledamöter och ersättare till
valberedningsnämnden för mandatperioden 1 november 2006 till
31 oktober 2010.

ÄRENDE 8

471/2006

Avsägelse från politiskt uppdrag. Ove Wallberg
Ove Wallberg (m) avsäger sig sitt uppdrag som ordförande i
utbildnings- och kulturnämnden. Ove Wallberg avsäger sig inte
uppdraget som ledamot.
Fullmäktige har att godkänna Ove Wallbergs avsägelse som
ordförande i utbildnings- och kulturnämnden.

ÄRENDE 9
Avsägelse från politiskt uppdrag i fullmäktige. Inger Enros
Inger Enros (fp) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna Inger Enros avsägelse från uppdrag som
ersättare i fullmäktige samt hos Länsstyrelsen begära sammanräkning
för att utse ny ersättare i fullmäktige för folkpartiet liberalerna för
mandatperioden 1 november 2006 till 31 oktober 2010.
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ÄRENDE 10
Begäran om ny sammanräkning till fullmäktige.
Fullmäktige har att begära sammanräkning hos Länsstyrelsen för att
utse ny ledamot i fullmäktige för centerpartiet, efter avlidne Olle
Andersson, för mandatperioden 1 november 2006 till 31 oktober 2010.

ÄRENDE 11
Fullmäktiges sammanträdesdatum 2007.
Fullmäktige ska fastställa sammanträdesdagar för 2007.
Ledningskontoret har sammanställt ett förslag till sammanträdesdagar
för kommunstyrelsen och fullmäktige.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag § 15/2006.
Yrkanden
Bengt-Ola Olsson (s) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag.
Ove Wallberg (m) yrkar återremiss för att samordna
sammanträdesdagarna med Sundsvalls och Hudiksvalls kommuner.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras vid dagens sammanträde och finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer därefter proposition på Bengt-Ola Olssons yrkande
och finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Fastställa följande datum för sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
under 2007:
18 januari
22 februari
15 mars
19 april
24 maj
14 juni
13 september
11 oktober
8 november
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FORTS. ÄRENDE 11
22 november
13 december
14 juni och 13 december planeras halva dagen för styrning, ledning
och uppföljning.
Uppdra till kommunstyrelsens presidium att upprätta planering för
kommunstyrelsens verksamhetsår 2007.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa följande datum för sammanträdesdagar för fullmäktige under
2007:
5 februari
2 april
7 maj
11 juni
1 oktober
29 oktober
26 november
10 december
Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning och
Sundsvalls Tidning.
Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2007.

