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§ 11

Dnr 38/2009

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.
En fråga har inkommit från Anna-Lena Arousell Berglund där hon
frågar varför de flyktingbarn som bor i Harmånger inte går i skolan i på
orten.
Frågan kommer att besvaras på fullmäktiges nästa sammanträde.

Justerandes signatur
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§ 12

Dnr 2009/102

Årsredovisning 2008 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsredovisning och
koncernredovisning för år 2008 för Nordanstigs kommun.
Bokslutet visar ett positivt resultat med 10 437 tkr.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar bokslutet inklusive
måluppfyllelsen av fullmäktiges övergripande mål.
Margareta Tamm Persson föredrar även några redaktionella ändringar i
bokslutet på sidorna 17, 38, 44 och 51.
Revisorernas ordförande Lennart Holmsten föredrar revisorernas
berättelse.
Ove Wallberg (m) lämnar en skriftlig kommentar över hur utbildningsoch kulturnämnden har handlagt och dokumenterat vissa ärenden inom
verksamheten.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning 2008 och koncernredovisning 2008 för
Nordanstigs kommun (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2009-03-17).
2. Kommunstyrelsen beslutar godkänna de redaktionella ändringar
som framkommit. Lägga Ove Wallbergs kommentarer till
handlingarna (kommunstyrelsens protokoll § 37/2009).
3. Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna, de
enskilda förtroendevalda i dessa organ och den gemensamma
nämnden beviljas ansvarsfrihet (revisionsberättelsen 2009-04-01).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
och koncernredovisning 2008 för Nordanstigs kommun
(kommunstyrelsens protokoll § 37/2009).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med de
redaktionella ändringar som noterats.
Propositionsordning
Ordföranden prövar ansvarsfriheten för varje nämnd var för sig.
Ordföranden ställer proposition på om utbildnings- och kulturnämndens
ledamöter och ersättare ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2008 och finner det antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 12
Ordföranden ställer proposition på om omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens ledamöter och ersättare ska beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008 och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på om kommunstyrelsens ledamöter
och ersättare ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008 och
finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på om byggnadsnämndens ledamöter
och ersättare ska beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008 och
finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på om Nordanstigs kommuns
ledamöter och ersättare i Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd ska
beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008 och finner det antaget.
Ordföranden ställer slutligen proposition på kommunstyrelsens förslag
att godkänna årsredovisning och koncernredovisning 2008 för
Nordanstigs kommun med de redaktionella ändringarna som noterats
och finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Bevilja utbildnings- och kulturnämndens ledamöter och ersättare
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.
2. Bevilja omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ledamöter och
ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2008.
3. Bevilja kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2008.
4. Bevilja byggnadsnämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2008.
5. Bevilja Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i
Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2008.
6. Godkänna årsredovisning 2008 och koncernredovisning 2008 för
Nordanstigs kommun med de redaktionella ändringarna som
noterats på sidorna 17, 38, 44 och 51.
Jäv
Vid prövning av ansvarsfrihet för utbildnings- och kulturnämnden
anmäler sig Sven-Erik Sjölund (s), Boerje Bohlin (s), Annelee
Larsson (s), Yvonne Kardell (c) och Pernilla Kardell (c) som jäviga och
deltar inte i beslutet.
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Forts. § 12
Vid prövning av ansvarsfrihet för omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden anmäler sig Monica Olsson (s), Gun Forssell
Spång (s), Sven-Åke Eriksson (c), Helena Bikoff (c) och Eva Morsk (c)
som jäviga och deltar inte i beslutet.
Vid prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen anmäler sig Ove
Wallberg (m), Håkan Larsson (m), Bengt Alm (m), Stig Jonsson (s),
Monica Olsson (s), Sven-Erik Sjölund (s), Katarina Bylin (s), Åke
Bertils (s), Annelee Larsson (s), Ulf Lövgren (s), Bengt-Ola Olsson (s),
Stefan Haglund (fp), Stig Eng (c), Sven-Erik Eriksson (c), Yvonne
Kardell (c), Anders Broberg (c), Helena Bikoff (c), Thomas von
Wachenfeldt (c), Pernilla Kardell (c) och Peter Fagerhov (kd) som
jäviga och deltar inte i beslutet.
Vid prövning av ansvarsfrihet för byggnadsnämnden anmäler sig Bengt
Alm (m), Bengt-Ola Olsson (s), Gun Forssell Spång (s), Christina
Hedström (c), Dan Larsson (s) och Rolf Colling (c) som jäviga och
deltar inte i beslutet.
Vid prövning av ansvarsfrihet för Nordanstigs kommuns ledamöter och
ersättare i Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd anmäler sig KarlGustaf Kjellin (m), Christina Hedström (c), Rolf Colling (c) och Dan
Larsson (s) som jäviga och deltar inte i beslutet.
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§ 13

Dnr 112/2009

Årsredovisning 2008 för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har sammanställt och godkänt
årsredovisning för verksamhetsåret 2008.
Bolaget redovisar ett positivt resultat med 2 648 506 kronor.
Diskussion uppkommer om bolagens årsstämma i tid ska ligga före
eller efter fullmäktiges behandling av årsredovisningen.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2008 för Nordanstigs Bostäder AB (arbetsutskottets protokoll
§ 37/2009).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2008 för Nordanstigs Bostäder AB (kommunstyrelsens protokoll
§ 27/2008).
Yrkanden
Stefan Haglund (fp) yrkar återremiss i avvaktan på bolagsstämma.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Fullmäktiges beslut
Rekommendera att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och ersättare samt godkänner årsredovisning 2008 för
Nordanstigs Bostäder AB.
Jäv
Vid prövning av ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i styrelsen för
Nordanstigs Bostäder AB anmäler sig Ove Wallberg (m), Ulf
Löfgren (s), Stig Eng (c) och Helena Bikoff (c) som jäviga och deltar
inte i beslutet.
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§ 14

Dnr 113/2009

Årsredovisning 2008 för Stiftelsen Nordanstigs Bostäder.
Styrelsen för Stiftelsen Nordanstigs Bostäder har sammanställt och
godkänt årsredovisning för verksamhetsåret 2008.
Stiftelsen är under avveckling och har ingen verksamhet.
Årsredovisningen är granskad av kommunens revisorer.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2008 för Stiftelsen Nordanstigs Bostäder (arbetsutskottets protokoll
§ 39/2009).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2008 för Stiftelsen Nordanstigs Bostäder (kommunstyrelsens
protokoll § 41/2009).
Fullmäktiges beslut
Rekommendera att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och ersättare samt godkänner årsredovisning 2008 för
Stiftelsen Nordanstigs Bostäder.
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§ 15

Dnr 114/2009

Årsredovisning 2008 för Nordanstigs Fastighets AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har sammanställt och godkänt
årsredovisning för verksamhetsåret 2008.
Bolaget redovisar ett positivt resultat med 81 821 kronor.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2008 för Nordanstigs Fastighets AB (arbetsutskottets protokoll §
40/2009).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2008 för Nordanstigs Fastighets AB (kommunstyrelsens protokoll
§ 42/2009).
Fullmäktiges beslut
Rekommendera att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och ersättare samt godkänner årsredovisning 2008 för
Nordanstigs Fastighets AB.
Jäv
Vid prövning av ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i styrelsen för
Nordanstigs Fastighets AB anmäler sig Ulf Lövgren (s) och Stig Eng (c)
som jäviga och deltar inte i beslutet.
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§ 16

Dnr 116/2009

Årsredovisning 2008 för Hälsingerådet.
Hälsingerådet har sammanställt och godkänt årsredovisning för
verksamhetsåret 2008.
Hälsingerådet redovisar ett negativt resultat med -30 704 kronor.
Årsredovisningen är granskad av rådets revisorer som tillstyrker att
årsredovisningen godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2008 för Hälsingerådet (arbetsutskottets protokoll § 42/2009).
2. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2008 (revisorernas berättelse 2009-02-12).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2008 för Hälsingerådet (kommunstyrelsens protokoll § 44/2009).
Fullmäktiges beslut
Bevilja ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och ersättare samt
godkänna årsredovisning 2008 för Hälsingerådet.
Jäv
Vid prövning av ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i styrelsen för
Hälsingerådet anmäler sig Ove Wallberg (m), Karl-Gustaf Kjellin (m),
Monica Olsson (s), Ulf Löfgren (s), Stefan Haglund (fp), Börje
Lindblom (fp), Stig Eng (c), Helena Bikoff (c), Sarah FaxbyBjerner (mp) och Peter Fagerhov (kd) som jäviga och deltar inte i
beslutet.
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§ 17

Dnr 125/2008

Årsredovisning 2008 för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten AB har sammanställt och godkänt årsredovisning för
verksamhetsåret 2008.
Nordanstig Vatten AB redovisar ett negativt resultat med –1 396 tkr.
Årsredovisningen är granskad av bolagets revisorer som tillstyrker att
årsredovisningen godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2008 för Nordanstig Vatten AB (kommunstyrelsens protokoll
§ 45/2009).
2. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2008 (revisorernas berättelse 2009-03-11).
Fullmäktiges beslut
Rekommendera att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för styrelsens
ledamöter och ersättare samt godkänner årsredovisning 2008 för
Nordanstig Vatten AB.
Jäv
Vid prövning av ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i styrelsen för
Nordanstig Vatten AB anmäler sig Håkan Larsson (m), Stig Jonsson (s)
och Sven-Åke Eriksson (c) som jäviga och deltar inte i beslutet.
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§ 18

Dnr 126/2009

Årsredovisning 2008 för MittSverige Vatten AB.
MittSverige Vatten AB har sammanställt och godkänt årsredovisning för
verksamhetsåret 2008.
MittSverige Vatten AB redovisar ett resultat enligt budget dvs +/- 0.
Årsredovisningen är granskad av bolagets revisorer som tillstyrker att
årsredovisningen godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas
ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2008 för MittSverige Vatten AB (kommunstyrelsens protokoll
§ 46/2009).
2. Revisorerna föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2008 (revisorernas berättelse 2009-02-19).
Fullmäktiges beslut
Rekommendera att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för
Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i styrelsen samt
godkänner årsredovisning 2008 för MittSverige Vatten AB.
Jäv
Vid prövning av ansvarsfrihet för Nordanstigs kommuns ledamöter och
ersättare i styrelsen för MittSverige Vatten AB anmäler sig Stig
Jonsson (s) och Sven-Åke Eriksson (c) som jäviga och deltar inte i
beslutet.
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§ 19

Dnr 127/2009

Årsredovisning 2008 för Fiberstaden AB.
Fiberstaden AB har sammanställt och godkänt årsredovisning för
verksamhetsåret 2008.
Fiberstaden AB redovisar ett positivt resultat med 612 108 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning 2008 för Fiberstaden AB (kommunstyrelsens protokoll
§ 47/2009).
Fullmäktiges beslut
Rekommendera att bolagsstämman beviljar ansvarsfrihet för
Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i styrelsen samt
godkänner årsredovisning 2008 för Fiberstaden AB.
Jäv
Vid prövning av ansvarsfrihet för Nordanstigs kommuns ledamöter och
ersättare i styrelsen för Fiberstaden AB anmäler sig Håkan Larsson (m)
som jävig och deltar inte i beslutet.
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§ 20

Dnr 128/2009

Årsredovisning 2008 för Samkraft AB.
Samkraft AB har sammanställt och godkänt årsredovisning för
verksamhetsåret 2008.
Samkraft AB redovisar ett negativt resultat med –1 264 846 kronor.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
åresredovisning 2008 för Samkraft AB (kommunstyrelsens protokoll
§ 48/2009).
Fullmäktiges beslut
Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret samt godkänna
årsredovisning 2008 för Samkraft AB.
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§ 21

Dnr 129/2009

Tilläggsbudget investeringar 2009.
Verksamheterna har inkommit med äskanden om att överföra ej
nyttjade medel på beslutade investeringar 2008, en del projekt är
påbörjade men inte avslutade, en del är ännu inte påbörjade.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
överför till 2009 års investeringsbudget projektmedel 7 033 315 kr
som beviljats 2008 men ännu inte avslutats (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2009-03-17).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige överför till 2009 års
investeringsbudget projektmedel 7 033 315 kr som beviljats 2008
men ännu inte avslutats (kommunstyrelsens protokoll § 50/2009).
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 2009 års investeringsbudget projektmedel 7 033 315 kr
som beviljats 2008 men ännu inte avslutats:

Justerandes signatur

Kommunstyrelsen som nämnd
Reinvesteringar
Inventera tillgängligheten allm. lokaler
Skadeförebyggande åtgärder
Lastbrygga vid Sörgården
Bergsjö C-skola simhall
Exploatering Mellanfjärden
Lönesystem
Markköp
Utvecklingsområden
Fortsatt utbyggnad bredband
Ombyggnad Hagängsgården

kr
95 900
88 360
130 000
45 387
50 000
200 000
165 091
120 000
3 105 000
329 770
552 571

Summa

4 882 079
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Justerandes signatur

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Reinvesteringar
Investeringsmedel OA ospecificerad
Dok.system omsorg-hälso-sjuk
Hagängsgården matsalsmöbel
Carport äldreomsorgen

tkr
138 635
52 176
1 820 177
24 240
116 008

Summa

2 151 236

Summa totalt

7 033 315

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL16 (26)
2009-04-14

§ 22

Dnr 88/2009

Företagspolicy för Nordanstigs kommun.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson har utarbetat ett förslag till
Företagspolicy för Nordanstigs kommun och dess bolag.
Kommunchef Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till
Företagspolicy för Nordanstigs kommun och dess bolag
(arbetsutskottets protokoll § 32/2009).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
Företagspolicy för Nordanstigs kommun och dess bolag
(kommunstyrelsens protokoll § 52/2009).
Fullmäktiges beslut
Anta förslag till Företagspolicy för Nordanstigs kommun och dess
bolag.
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§ 23

Dnr 54/2009

Förändrad delårsredovisning.
Inför budgetarbetet och arbetsplanen inför 2009 har det diskuterats om
uppföljningsrutinerna i form av delårsbokslut ska förändras.
Redovisning till fullmäktige har skett via två delårsbokslut, ett per april
månad och ett per augusti månad.
Den förändring som nu har diskuterats innebär en förstärkt
månadsuppföljning per mars och ett delårsbokslut per juni månad.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att under 2009
presenteras endast ett delårsbokslut för fullmäktige och denna
rapport redovisar första halvåret. Denna kommer att presenteras för
fullmäktige 28 september (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2009-02-05).
2. Arbetsutskottet föreslår att från och med 2009 ändra
uppföljningsrutinerna så att ett delårsbokslut per juni månad
presenteras för kommunfullmäktige. En förstärkt månadsrapport per
mars månad presenteras för kommunstyrelsen. Månatlig uppföljning
i kommunstyrelsen och i nämnderna kvarstår (arbetsutskottets
protokoll § 16/2009).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att från och med
2009 ändra uppföljningsrutinerna så att ett delårsbokslut per juni
månad presenteras för kommunfullmäktige. En förstärkt
månadsrapport per mars månad presenteras för kommunstyrelsen.
Månatlig uppföljning i kommunstyrelsen och i nämnderna kvarstår
(kommunstyrelsens protokoll § 26/2009).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Från och med 2009 ändra uppföljningsrutinerna så att ett
delårsbokslut per juni månad presenteras för kommunfullmäktige.
2. En förstärkt månadsrapport per mars månad presenteras för
kommunstyrelsen.
3. Månatlig uppföljning i kommunstyrelsen och i nämnderna kvarstår.
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§ 24

Dnr 130/2009

Kommunal borgen för Stocka Byaråd ekonomisk förening.
Stocka Byaråd Ekonomisk Förening har efter diskussioner med
kommunchef Thord Wannberg och kommunstyrelsens ordförande Stig
Eng (c) ansökt om kommunalborgen.
Stocka Byaråd Ekonomisk Förening har planerat att starta
bensin/dieselförsäljning i Stocka till sommarsäsongen 2009. Offerten
för färdig anläggning på plats uppgår till 505 tkr. Stockaborna har
meddelat sitt intresse att köpa andelar i föreningen motsvarande
ca 150 tkr. Länsstyrelsen har preliminärt utlovat ett bidrag men
ytterligare medel krävs för att finansiera anläggningen.
Lånebehovet uppgår till 150 tkr under en tidsperiod av 5 år och ett
lånebehov av 125 tkr under 4 månader, totalt 275 tkr.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2009-0325.
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att som för egen
skuld ingå borgen för Stocka Byaråd Ekonomisk Förening upp till ett
totalt högsta lånebelopp, borgensram, om 275 tkr, jämte löpande
ränta och kostnader. Borgensram 1 på 150 tkr gäller i 5 år fr o m
2009. Därefter tas nytt beslut om så behövs. Borgensram 1 på 125
tkr gäller i 4 månader fr o m 2009. Därefter tas nytt beslut om så
behövs. Stocka Byaråd Ekonomisk Förening skall hålla
investeringar med borgensåtagande försäkrade under hela den tid
borgen gäller. Uppdra till firmatecknarna att underteckna
borgensförbindelsen (kommunstyrelsens protokoll § 61/2009).
Fullmäktiges beslut
1. Som för egen skuld ingå borgen för Stocka Byaråd Ekonomisk
Förening upp till ett totalt högsta lånebelopp, borgensram, om 275
tkr, jämte löpande ränta och kostnader.
2. Borgensram 1 på 150 tkr gäller i 5 år fr o m 2009. Därefter tas nytt
beslut om så behövs.
3. Borgensram 1 på 125 tkr gäller i 4 månader fr o m 2009. Därefter
tas nytt beslut om så behövs.
4. Stocka Byaråd Ekonomisk Förening skall hålla investeringar med
borgensåtagande försäkrade under hela den tid borgen gäller.
5. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.
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§ 25

Dnr 684/2007

Motion om kommunalt vårdnadsbidrag.
Peter Fagerhov (kd) lämnar en motion där han föreslår att underlag tas
fram så att det snarast möjligt efter den 1 juli 2008 kan införas ett
kommunalt vårdnadsbidrag i Nordanstigs kommun.
Historik
1. Fullmäktige beslutar överlämna motionen till kommunstyrelsen för
utredning (fullmäktiges protokoll § 108/2007).
2. Arbetsutskottet beslutar remittera ärendet till utbildnings- och
kulturnämnden för yttrande (arbetsutskottets protokoll § 17/2008).
3. Utbildnings- och kulturnämnden ställer sig positiv till motionen samt
föreslår att kostnaden beaktas i Nordanstigs kommuns
budgetarbete för år 2009 (utbildnings- och kulturnämndens protokoll
§ 42/2008).
4. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beviljar motionen under
förutsättning att statlig ersättning ställs kommunen till förfogande för
genomförandet (arbetsutskottets protokoll § 89/2008).
5. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till utbildnings- och
kulturnämnden för utredning av brutto- och nettokostnader samt
eventuella effekter på tex inflyttning till kommunen
(kommunstyrelsens protokoll § 85/2008).
Beslutsunderlag
1. Utbildnings- och kulturnämnden ställer sig bakom genomförd
utredning och ekonomisk konsekvensanalys samt lämnar
utredningen till kommunstyrelsen (utbildnings- och kulturnämndens
protokoll § 8/2009).
2. Arbetsutskottet beslutar överlämna ärendet till kommunstyrelsen för
ställningstagande (arbetsutskottets protokoll § 43/2009).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar bifalla motionen
samt uppdra till kommunstyrelsen att föreslå finansiering
(kommunstyrelsens protokoll § 54/2009).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Monica Olsson (s) yrkar avslag på motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Monica Olssons
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
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Forts. § 25
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs bifallsyrkande röstar Ja.
Den som stöder Monica Olssons avslagsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 16 Ja-röster för Stig Engs bifallsyrkande mot 14 Nej-röster för
Monica Olssons avslagsyrkande antar fullmäktige Stig Engs yrkande.
Fullmäktiges beslut
1. Bevilja motionen.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att föreslå finansiering.
Reservation
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna, folkpartier liberalerna och
miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.
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§ 26

Dnr 117/2009

Arvodering av valförrättare.
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2006, utifrån valnämndens beslut,
om nya ersättningar till valförrättare. För arbetet som valförrättare vid
röstmottagningsställen som är öppna 4 respektive 6 timmar finns inga
ersättningar beslutade.
Beslutsunderlag
1. Valnämnden protokoll § 5/2009.
2. Arbetsutskottets protokoll § 46/2009.
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att ersättningarna
till valförrättare vid de fem ordinarie vallokalerna förblir oförändrat
jämfört med valet 2006, dvs ordföranden ersätts med 1800 kr, vice
ordförande med 1700 kr samt de övriga fyra med 1400 kr. En
översyn ska ske inför det allmänna valet 2010. Valnämnden föreslå
kommunfullmäktige att besluta att ersättningen till valförrättare vid
röstmottagningsställen med 4 timmars öppethållande ska vara 750
kr samt att ersättningen till valförrättare vid röstmottagningsställen
med 6 timmars öppethållande ska vara 1000 kr (kommunstyrelsens
protokoll § 55/2009).
Fullmäktiges beslut
1. Ersättningarna till valförrättare vid de fem ordinarie vallokalerna
förblir oförändrat jämfört med valet 2006, dvs ordföranden ersätts
med 1800 kronor, vice ordförande med 1700 kronor samt de övriga
fyra med 1400 kronor. En översyn ska ske inför det allmänna valet
2010.
2. Föreslå kommunfullmäktige att besluta att ersättningen till
valförrättare vid röstmottagningsställen med 4 timmars
öppethållande ska vara 750 kronor samt att ersättningen till
valförrättare vid röstmottagningsställen med 6 timmars
öppethållande ska vara 1000 kronor.
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§ 27
Avsägelse från politiskt uppdrag i fullmäktige. Nyval.
Kristian Berggren (v) avsäger sig sina politiska uppdrag som ersättare i
fullmäktige och som ersättare i Hälsingerådet.
Fullmäktige har att godkänna Kristian Berggrens avsägelse och välja
ny ersättare i Hälsingerådet samt hos länsstyrelsen begära ny
sammanräkning för vänsterpartiet.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Kristina Berggrens (v) avsägelse.
2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för ersättare i
fullmäktige för vänsterpartiet för återstoden av mandatperioden
2007-2010.
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§ 28
Avsägelse från politiskt uppdrag. Nyval.
Bo Norling (c) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för
Stiftelsen Erks-Matsgården.
Fullmäktige har att godkänna Bo Norlings avsägelse och välja ny
ledamot till styrelsen för Stiftelsen Erks-Matsgården.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Bo Norlings (c) avsägelse.
2. Ny ledamot i styrelsen för Stiftelsen Erks-Matsgården väljs på
fullmäktiges nästa sammanträde.
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§ 29

Dnr 61/2009

Reviderad bolagsordning för X-Trafik AB.
X-Trafik AB har inkommit med förslag till ändring i bolagsordningen.
Enligt den nu gällande bolagsordningen har ledamöterna i styrelsen
personliga ersättare.
Ändringen som föreslås innebär att de ordinarie ledamöternas ersättare
väljs som personliga ersättare i första hand och i andra hand som
ersättare för ordinarie ledamot i eget parti och därefter som ersättare
för ordinarie ledamot från samverkande partier.
Syftet med ändringen är att förhindra att styrelsen står obehörig att
fatta beslut på grund av för få närvarande ledamöter och ersättare.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar ändra
bolagsordningen för X-Trafik AB så att de ordinarie ledamöternas
ersättare väljs som personliga ersättare i första hand och i andra
hand som ersättare för ordinarie ledamot i eget parti och därefter
som ersättare för ordinarie ledamot i samverkande partier
(arbetsutskottets protokoll § 27/2009).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar ändra
bolagsordningen för X-Trafik AB så att de ordinarie ledamöternas
ersättare väljs som personliga ersättare i första hand och i andra
hand som ersättare för ordinarie ledamot i eget parti och därefter
som ersättare för ordinarie ledamot i samverkande partier
(kommunstyrelsens protokoll § 27/2009).
Fullmäktiges beslut
Ändra bolagsordningen för X-Trafik AB så att de ordinarie
ledamöternas ersättare väljs som personliga ersättare i första hand och
i andra hand som ersättare för ordinarie ledamot i eget parti och
därefter som ersättare för ordinarie ledamot i samverkande partier.
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§ 30
Anmälan om inkomna motioner.
Följande motioner har inkommit:
Ove Wallberg (m):
Motion om genmanipulerad mat.
Charlotte Klötz (fp):
Motion om skolmat fri från genmanipulation.
Börje Lindblom (fp:
Motion om turistsatsningar på naturturism.
Fullmäktiges beslut
Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
Datum: 2009-04-14

LEDAMÖTER

(m)
Ove Wallberg
(m)
Karl-Gustaf Kjellin
(m)
Håkan Larsson
(m)
Bengt Alm
(s)
Stig Jonsson
(s)
Monica Olsson
(s)
Sven-Erik Sjölund
(s)
Katarina Bylin
(s)
Boerje Bohlin
(s)
Åke Bertils
(s)
Annelee Larsson
(s)
Ulf Lövgren
(s)
Bengt-Ola Olsson
(s)
Gun Forssell Spång
(s)
Dick Linkvist
(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
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