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Dnr 323/2007

Delårsbokslut per april 2007.
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2007-04-30 med
koncernredovisning samt helårsprognos.
Nämnderna visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot budget
Kommunstyrelsen
inkl affärsdrivande verksamheter
Utbildning & Kultur
Omsorg & Arbetsmarknad

- 1 003 tkr
- 5 965 tkr
- 2 308 tkr

Åtgärdsprogram där nämnderna redovisar hur de planerar att klara
uppdraget de fått från fullmäktige inom tilldelade resurser måste
redovisas. Förvaltningscheferna har redovisat i nämndsboksluten som
presenteras nämnderna den 23 och 24 maj förslag till åtgärder.
Nämnderna kan föreslå att uppdrag kan tas bort helt eller delvis för att
klara uppdraget inom tilldelad budget. På detta sätt ges
kommunstyrelsen och därmed kommunfullmäktige möjlighet att välja
mellan att minska uppdraget eller utöka ramen.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar delårsbokslut för
kommunens samtliga verksamheter. Budgeten visar ett positivt resultat
med 9 860 tkr. Prognosen på helår visar ett positivt resultat med
2 571 tkr.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner delårsbokslut per 2007-04-30 med koncernredovisning
samt helårsprognos samt föreslå åtgärdsplaner för hur de befarade
underskotten hanteras för avgörande i fullmäktige. Vid behov
uppdra till nämnderna att redovisa till kommunstyrelsen
kompletteringar till åtgärdsplanerna (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2007-05-16).
2. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att nämnden beviljas
utökad budget 2007 med 3 865 tkr (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 42/2007).
3. Utbildnings- och kulturnämnden hemställer till kommunstyrelsen att
fastställa hur de statliga ersättningarna för flyktingarna och deras
barn skall fördelas mellan omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
och utbildnings- och kulturnämnden (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 63/2007).
4. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att fullmäktige
beslutar om budgettillskott på 1 829 tkr för drift av ökat antal platser
på Hagängsgården (omsorgs – och arbetsmarknadsnämndens
protokoll § 74/2007).
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Forts. § 50
5. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till ledningsgruppen att till nästa
kommunstyrelsesammanträde lämna förslag på åtgärdsplaner för
att minska underskottet samt eventuellt lämna förslag till utökad
budgetram (kommunstyrelsens protokoll § 122/2007).
6. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner delårsbokslut
per 2007-04-30 med koncernredovisning samt helårsprognos
(kommunstyrelsens protokoll § 122/2007).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Godkänna delårsbokslut per 2007-04-30 med koncernredovisning samt
helårsprognos.
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§ 51
Uppföljning av delårsbokslut 1 med förslag till bolagisering.
Kommunstyrelsen har tidigare behandlat delårsbokslut per 2007-04-30
med koncernredovisning samt helårsprognos.
Nämnderna visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot budget
Kommunstyrelsen
inkl affärsdrivande verksamheter
Utbildning & Kultur
Omsorg & Arbetsmarknad

- 1 003 tkr
- 5 965 tkr
- 2 308 tkr

Åtgärdsprogram där nämnderna redovisar hur de planerar att klara
uppdraget de fått från fullmäktige inom tilldelade resurser måste
redovisas. Förvaltningscheferna har redovisat i nämndsboksluten som
presenteras nämnderna den 23 och 24 maj förslag till åtgärder.
Nämnderna kan föreslå att uppdrag kan tas bort helt eller delvis för att
klara uppdraget inom tilldelad budget. På detta sätt ges
kommunstyrelsen och därmed kommunfullmäktige möjlighet att välja
mellan att minska uppdraget eller utöka ramen.
Kommunchef Thord Wannberg har tidigare i kommunstyrelsen
redovisat ledningsgruppens förslag till åtgärdsprogram för nämndernas
verksamheter. Hela förslaget beräknas ge besparingar på ca 7 mkr.
Ledningsgruppen föreslog att nämnderna skulle beviljas utökad budget
för 2007 enligt följande:
Kommunstyrelsen
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden
Utbildnings- och kulturnämnden

565 tkr
1 829 tkr
3 865 tkr

Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner delårsbokslut per 2007-04-30 med koncernredovisning
samt helårsprognos samt föreslå åtgärdsplaner för hur de befarade
underskotten hanteras för avgörande i fullmäktige. Vid behov
uppdra till nämnderna att redovisa till kommunstyrelsen
kompletteringar till åtgärdsplanerna (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2007-05-16).
2. Utbildnings- och kulturnämnden föreslår att nämnden beviljas
utökad budget 2007 med 3 865 tkr (utbildnings- och
kulturnämndens protokoll § 42/2007).
3. Kommunchef Thord Wannberg föreslår att kommunstyrelsen
beviljas utökad budget 2007 med 565 tkr (Thord Wannbergs
tjänsteutlåtande 2007-05-15).
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Forts. § 51
4. Socialchef Mats Collin föreslår att omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden beviljas utökad budget 2007 med
1 829 tkr för drift av ökat antal platser på Hagängsgården (Mats
Collins tjänsteutlåtande 2007-05-22).
5. Kommunstyrelsen beslutar 2007-05-24 uppdra till ledningsgruppen
att till nästa kommunstyrelsesammanträde lämna förslag till
åtgärdsprogram och eventuellt förslag till utökad budgetram.
6. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till arbetsutskottet att köpa in två
aktiebolag för bredbandsverksamheten och
fjärrvärmeverksamheten samt uppdra till kommunstyrelsens
arbetsutskott att tillsammans med ledningsgruppen anlita
konsultativ hjälp för att sänka verksamhetskostnaderna
(kommunstyrelsens protokoll § 143/2007).
7. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar till
kommunstyrelsens att förbereda för att överföra verksamheten för
bredband samt verksamheten för fjärrvärme till var sitt aktiebolag
samt återkomma till fullmäktige med förslag till bolagsordningar
m.m. för att verksamheten ska kunna överföras till bolagen snarast
möjligt. Avslå kommunstyrelsens, omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens samt utbildnings- och kulturnämndens
äskanden om utökad budgetram för 2007 (kommunstyrelsens
protokoll § 143/2007).
Yrkanden
Sven-Erik Sjölund (s) yrkar bifall till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden samt utbildnings- och kulturnämndens
äskanden om utökad budgetram för 2007.
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Charlotte Klötz (fp) yrkar förslaget om bolagisering av bredband och
fjärrvärme ska återremitteras för vidare utredning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på ärendet att bolagisera bredband och
fjärrvärme ska avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras
och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som vill att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde röstar
Ja.
Den som stöder Charlotte Klötz återremissyrkande röstar Nej.
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Forts. § 51
Omröstningsresultat
Med 22 Ja-röster för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde
mot 6 Nej-röster för återremiss beslutar fullmäktige att ärendet ska
avgöras vid dagens sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds yrkande om
utökad budget 2007 för utbildnings- och kulturnämnden samt omsorgsoch arbetsmarknadsnämnden, mot kommunstyrelsens förslag att avslå
nämndernas äskanden och finner kommunstyrelsens förslag antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Sven-Erik Sjölunds bifallsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 16 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 12 Nej-röster för
Sven-Erik Sjölunds yrkande beslutar fullmäktige enligt
kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut
1. Uppdra till kommunstyrelsens att förbereda för att överföra
verksamheten för bredband samt verksamheten för fjärrvärme till
var sitt aktiebolag samt återkomma till fullmäktige med förslag till
bolagsordningar m.m. för att verksamheten ska kunna överföras till
bolagen snarast möjligt.
2. Avslå kommunstyrelsens, omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
samt utbildnings- och kulturnämndens äskanden om utökad
budgetram för 2007.
Reservation
Charlotte Klötz (fp) och Börje Lindblom (fp) reserverar sig mot beslutet i
punkten 1.
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet
i punkten 2.
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Dnr 190/2007

Ansökan om bidrag/ borgen från Stocka Folkets Hus förening.
Stocka Folkets Hus förening ansöker om ett rekonstruktionsbidrag med
150 tkr för 2007, 100 tkr för 2008 och 50 tkr för 2009.
Kent Falkenström, ordförande i föreningen och Christer Sundgren har
tidigare besökt arbetsutskottet med en presentation av sin ansökan.
Stig Eng (c) informerar om att arbetsutskottets presidium har planerat
en träff med representanter från Stocka Folkets Hus förenings styrelse
torsdag 31 maj 2007.
Vid dagens sammanträde inkommer Stocka Folkets Hus förening med
en ansökan om att Nordanstigs kommun ska gå in som borgenär för ett
rekonstruktionslån med totalt 300 tkr.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att analysera
underlaget och utarbeta ett förslag till beslut till arbetsutskottets
nästa sammanträde (arbetsutskottets protokoll § 34/2007).
2. Arbetsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att, tillsammans
med presidiet, fortsätta diskussionerna med Stocka Folkets Hus
förening (arbetsutskottets protokoll § 54/2007).
3. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till ekonomichef Margareta
Tamm Persson att upprätta borgenshandlingar (kommunstyrelsens
protokoll § 157/2007).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med tillägget att
förbindelsen ska gälla i högst 10 år.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Bevilja kommunal borgen för ett banklån med 200 tkr till Stocka
Folkets Hus förening under högst 10 år.
2. Som villkor för borgensåtagandet ska Stocka Folkets Hus förening
överlämna till kommunen en fastighetsinteckning på fastigheten
Stocka 3:77 med 100 tkr.
3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgenshandlingarna.
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Dnr 172/2007

Preliminära målområden för fullmäktige 2008.
Fullmäktige har beslutat att arbeta efter modellen Politisk styrning
genom målstyrning i Nordanstigs kommun.
I denna arbetsprocess ska fullmäktige anta preliminära nämndsmål för
budgetåret 2008 och för verksamhetsplanen 2009-2010 samt
preliminära budgetramar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar följande preliminära
målområden för fullmäktige 2008:
1. Befolkningsutvecklingen skall vändas i positiv riktning.
2. Senarelägga debutåldern och minska bruket av tobak och alkohol
hos ungdomar.
3. Fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten i samhället för
handikappade i enlighet med riksdagens proposition.
4. Arbeta för att Nordanstig ska ingå som en kommun i en framtida
Norrlandsregion.
5. Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka med
strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar
grundskolan.
6. Fortsätta arbetet med att utarbeta detaljplaner för kommunens
utvecklingsområden. Prioriterade områden är Morängsviken och
Sörfjärden.
7. Senast under 2008 skall energiförbrukningen på fjärrvärmenätet
produceras till minst 98 % av biobränsle.
8. Medverka till minst fem nya företagsetableringar samt till minst 50
nya arbetstillfällen under perioden 2008-2010.
9. Senast 2008-06-30 skall nämnden erbjuda 6 - 10 platser i särskilt
boende för dementa med behov av utökat stöd (kommunstyrelsens
protokoll § 146/2007).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Monica Olsson (s) yrkar att punkt 4 ändras till Fortsätta utveckla
samarbetet i arbetsmarknadsregion Sundsvall samt en ytterligare punkt
Öka anslaget till kultur- och föreningsliv.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons ändringsyrkande av
punkt 4 och kommunstyrelsens förslag och finner kommunstyrelsens
förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på punkterna 1-3 och 5-9 och finner
dem antagna.
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Ordföranden ställer slutligen proposition på Monica Olssons yrkande
om ytterligare en punkt Öka anslaget till kultur- och föreningsliv och
finner den antagen.
Fullmäktiges beslut
Anta följande preliminära målområden för fullmäktige 2008:
1. Befolkningsutvecklingen skall vändas i positiv riktning.
2. Senarelägga debutåldern och minska bruket av tobak och alkohol
hos ungdomar.
3. Fortsätta arbetet med att öka tillgängligheten i samhället för
handikappade i enlighet med riksdagens proposition.
4. Arbeta för att Nordanstig ska ingå som en kommun i en framtida
Norrlandsregion.
5. Andelen elever som når målen i grundskolan skall år från år öka
med strävan att alla elever har fullständiga betyg när de lämnar
grundskolan.
6. Fortsätta arbetet med att utarbeta detaljplaner för kommunens
utvecklingsområden. Prioriterade områden är Morängsviken och
Sörfjärden.
7. Senast under 2008 skall energiförbrukningen på fjärrvärmenätet
produceras till minst 98 % av biobränsle.
8. Medverka till minst fem nya företagsetableringar samt till minst 50
nya arbetstillfällen under perioden 2008-2010.
9. Senast 2008-06-30 skall nämnden erbjuda 6 - 10 platser i särskilt
boende för dementa med behov av utökat stöd.
10. Öka anslaget till kultur- och föreningsliv.
Reservation
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet
i punkten 4.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 21:25 och 21:30 för politiska
överläggningar.
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Dnr 311/2007

Årsredovisning 2006 för Nordanstigs Fastighets AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har sammanställt och godkänt
årsredovisning för verksamhetsåret 2006.
Bolaget redovisar ett positivt resultat med 27 tkr.
Beslutsunderlag
1. Revisionen tillstyrker att bolagsstämman för Nordanstigs Fastighets
AB att fastställa resultaträkning och balansräkning, disponera
vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för
räkenskapsåret (revisionens berättelse 2007-04-25).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning för
Nordanstigs Fastighets AB för år 2006. Rekommendera
bolagsstämman för Nordanstigs Fastighets AB att fastställa
resultaträkning och balansräkning, disponera vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret
(arbetsutskottets protokoll § 56/2007).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
för Nordanstigs Fastighets AB för år 2006. Rekommendera
bolagsstämman för Nordanstigs Fastighets AB att fastställa
resultaträkning och balansräkning, disponera vinsten enligt förslaget
i förvaltningsberättelsen och bevilja styrelsens ledamöter och
verkställande direktör ansvarsfrihet för räkenskapsåret
(kommunstyrelsens protokoll § 125/2007).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna årsredovisning för Nordanstigs Fastighets AB för år
2006.
2. Rekommendera bolagsstämman för Nordanstigs Fastighets AB att
fastställa resultaträkning och balansräkning, disponera vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och bevilja styrelsens
ledamöter och verkställande direktör ansvarsfrihet för
räkenskapsåret.
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Dnr 312/2007

Årsredovisning 2006 för Kommunalförbundet Inköp Hälsingland.
Kommunalförbundet Inköp Hälsingland har sammanställt och godkänt
årsredovisning för verksamhetsåret 2006.
Förbundet redovisar ett positivt resultat med 380 tkr.
Revisorerna har granskat verksamheten och räkenskaperna för år
2006 och tillstyrker att årsredovisningen godkänns samt att
förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Ove Wallberg (m) föredrar årsredovisningen och dess noter.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet beslutar uppdra till Ove Wallberg (m) att till
kommunstyrelsen informera om kompletterande uppgifter avseende
årsredovisningens noter och eventuella pensionsåtaganden för
verkställanden direktören (arbetsutskottets protokoll § 57/2007).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2006 för Kommunalförbundet Inköp Hälsingland. Bevilja
Kommunalförbundet Inköp Hälsinglans förbundsdirektion
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006 (arbetsutskottets protokoll
§ 57/2007).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning 2006 för Kommunalförbundet Inköp Hälsingland
samt bevilja Kommunalförbundet Inköp Hälsinglans
förbundsdirektion ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006
(kommunstyrelsens protokoll § 126/2007).
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna årsredovisning 2006 för Kommunalförbundet Inköp
Hälsingland.
2. Bevilja Kommunalförbundet Inköp Hälsinglans förbundsdirektion
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2006.
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Dnr 198/2007

Årsredovisning 2006 för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Stiftelsen Ersk-Matsgården har sammanställt årsredovisning och
verksamhetsberättelse för år 2006.
Stiftelsen redovisar ett negativt resultat med 15 tkr.
Stiftelsens ordförande Boerje Bohlin (s) föredrar orsakerna bakom
resultatet.
Beslutsunderlag
1. Revisionen tillstyrker att resultaträkningen och balansräkningen
fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret
(revisionens berättelse 2007-04-25).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja styrelsen
för Stiftelsen Ersk-Matsgården ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2006 samt godkänna årsredovisning 2006 för Stiftelsen ErskMatsgården samt fastställa resultaträkning och balansräkning
(kommunstyrelsens protokoll § 127/2007).
Fullmäktiges beslut
1. Bevilja styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2006.
2. Godkänna årsredovisning 2006 för Stiftelsen Ersk-Matsgården samt
fastställa resultaträkning och balansräkning.
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Dnr 278/2007

Kommunens timtaxa för uttag av dödsbo.
I begravningslagen (1990:1144) 5 kap 2 § står följande:
Om den avlidne inte efterlämnar någon som ordnar med
gravsättningen, skall den ordnas av den kommun där den avlidne
senast var folkbokförd eller, om den avlidne inte har varit folkbokförd i
Sverige, av den kommun där dödsfallet inträffade.
För kostnaderna har kommunen rätt till ersättning av dödsboet.
Kommunen har rätt att ta ut en avgift om 345 kronor/timme om dödsbodelägarna av olika anledningar inte förmår ansvara för begravningen.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden föreslår att föreslå
kommunfullmäktige beslutar anta en avgift om 345 kronor/timme av
dödsboet, om dödsbodelägarna av olika anledningar inte förmår
ansvara för begravningen (omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens
protokoll § 69/2007).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar avgift om
345 kronor/timme av dödsboet, om dödsbodelägarna av olika
anledningar inte förmår ansvara för begravningen. Avgiften
indexregleras årligen (arbetsutskottets protokoll § 69/2007).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar avgift om 345
kronor/timme av dödsboet, om dödsbodelägarna av olika
anledningar inte förmår ansvara för begravningen samt att avgiften
indexregleras årligen (kommunstyrelsens protokoll § 149/2007).
Fullmäktiges beslut
1. Anta avgift om 345 kronor/timme av dödsboet, om dödsbodelägarna
av olika anledningar inte förmår ansvara för begravningen.
2. Avgiften indexregleras årligen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Fullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-06-25
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§ 58
Överföring av verksamhet mellan nämnderna.
Kost- och städ bedriver verksamhet i Cafeterian i Kommunhuset.
Cafeterian tillhandahåller tjänster och produkter till alla förvaltningarna
inom kommunen. Speciellt när det är sammanträden eller möten, samt
sköter även beställning och fördelning av företagsfrukten till alla i
kommunhuset.
Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen/Mård är intresserad av att
utöka sin verksamhet och anser att Cafeterian är en lämplig plats för
detta ändamål. Nordanstigs kommun behöver ha en
arbetsträningsplats för de personer som inte är redo för att stå till
arbetsmarknadens förfogande.
Beslutsunderlag
1. Chef för kost och städ Elisabeth Engberg föreslår att Omsorgs- och
arbetsmarknadsförvaltningen övertar ansvaret för verksamheten i
Cafeterian från och med 1 september, 2007. Varulager och
återstående ekonomisk resurs i budget och framtida budgetansvar,
övergår från Kost- och städ till Omsorgs- och
arbetsmarknadsförvaltningen 1 september, 2007 (Elisabeth
Engbergs tjänsteutlåtande 2007-05-03).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar överföra ansvaret för
verksamheten i Cafeterian i kommunhuset i Bergsjö från och med 1
september 2007 till Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Varulager och återstående ekonomisk resurs i budget och framtida
budgetansvar, övergår från kommunstyrelsen, Kost- och städ till
Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen 1 september 2007
(arbetsutskottets protokoll § 66/2007).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige överför ansvaret för
verksamheten i Cafeterian i kommunhuset i Bergsjö från och med 1
september 2007 till Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Varulager och återstående ekonomisk resurs i budget och framtida
budgetansvar, övergår från kommunstyrelsen, Kost- och städ till
Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen 1 september 2007
(kommunstyrelsens protokoll § 133/2007).
Fullmäktiges beslut
1. Överföra ansvaret för verksamheten i Cafeterian i kommunhuset i
Bergsjö från och med 1 september 2007 till Omsorgs- och
arbetsmarknadsförvaltningen.
2. Varulager och återstående ekonomisk resurs i budget och framtida
budgetansvar, övergår från kommunstyrelsen, Kost- och städ till
Omsorgs- och arbetsmarknadsförvaltningen 1 september 2007.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Fullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-06-25
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Dnr 296/2007

Interpellation om feriearbeten.
Annelee Larsson (s) har lämnat en interpellation om feriearbeten under
2007. Interpellationen är ställd till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande Sven-Åke Eriksson (c).
Sven-Åke Eriksson besvarar motionen.
Historik
Fullmäktige beslutar att interpellationen besvaras på fullmäktiges nästa
sammanträde (fullmäktiges protokoll § 49/2007).
Beslutsunderlag
Sven-Åke Erikssons interpellationssvar 2007-06-21.
Fullmäktiges beslut
Interpellationsdebatten förklaras avslutad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Fullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-06-25
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Dnr 352/2007

Interpellation om SMART-projektet.
Monica Olsson (s) har lämnat en interpellation om SMART-projektet I
kommunens skolor. Interpellationen är ställt till kommunstyrelsens
ordförande Stig Eng (c).
Stig Eng besvarar interpellationen.
Beslutsunderlag
Stig Engs interpellationssvar 2007-06-20.
Fullmäktiges beslut
Interpellationsdebatten förklaras avslutad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Fullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-06-25
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§ 61
Redovisning ej avslutade motioner.
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är
färdigberedda. Ledningskontoret har sammanställt de aktuella
motionerna.
Beslutsunderlag
1. Sammanställning av ej avslutade motioner 2007-04-17.
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
redovisning av ej avslutade motioner (arbetsutskottets protokoll
§ 61/2007).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner redovisning av
ej avslutade motioner samt uppmanar till en snabbare handläggning
av motionerna.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna redovisning av ej avslutade motioner.
2. Uppmana till en snabbare handläggning av motionerna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Fullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2007-06-25
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Dnr 349/2007

Motion om plats för fullmäktiges sammanträden.
Monica Olsson (s) har lämnat en motion där hon föreslår att
fullmäktiges sammanträden förläggs på olika ställen i kommunen från
och med hösten 2007.
Fullmäktiges beslut
Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Fullmäktige

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
Datum: 2007-06-25

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
Jan Ola Hall

Summa

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

§ 51, p1
Idag Återr
JA
NEJ
X

AVSTÅR

§ 51, p2
KS S-E Sj
JA NEJ
AVSTÅR
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

Kjell Flodin

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

Eva Morsk

X

Rolf olling

X

X

X

X

Pernilla Kardell

X

X

X

X

X

X

X

X
X

-

X

-

X

-

X

24

7

4

22

6

16 12

JA

Sida 19

NEJ

AVSTÅR

JA

NEJ

AVSTÅR

