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§ 39

Dnr 188/2007

Årsredovisning 2006 samt koncernredovisning.
Ekonomikontoret har sammanställt ett förslag till årsredovisning och
koncernredovisning för år 2006 för Nordanstigs kommun.
Kommunen redovisar ett positivt resultat med 24 934 tkr vilket är
14 015 tkr mer än budgeterat.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Revisor Lennart Holmsten (s) tillstyrker att kommunstyrelsen,
nämnderna och de enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas
ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
1. Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2006 och koncernredovisning 2006 för Nordanstigs kommun
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2007-03-27).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2006 och koncernredovisning 2006 för Nordanstigs kommun
(arbetsutskottets protokoll § 31/2007).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2006 och koncernredovisning 2006 för Nordanstigs kommun
(kommunstyrelsens protokoll § 91/2007).
4. Revisionen tillstyrker att kommunstyrelsen, nämnderna och de
enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet
(revisorernas berättelse för år 2006).
Yrkanden
Stig Eng (c) med bifall av Charlotte Klötz (fp) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna årsredovisning 2006 och koncernredovisning 2006 för
Nordanstigs kommun.
2. Bevilja kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda
förtroendevalda i dessa organ ansvarsfrihet för verksamhetsåret
2006.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40

Dnr 189/2007

Tilläggsbudget investeringar 2007.
Verksamheterna har inkommit med äskanden om att överföra ej
nyttjade medel på beslutade investeringar 2006. en del projekt är
påbörjade med inte avslutade, en del är ännu inte påbörjade.
Beslutsunderlag
1. Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2007-03-27.
2. Arbetsutskottets protokoll § 33/2007.
3. Kommunstyrelsens protokoll § 92/2007.
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Överföra följande projektmedel till 2007 års investeringsbudget som
beviljats 2006 men ännu inte avslutats:
Kommunstyrelsen som nämnd
4 175 757 kr
Reinvesteringar
50 427
Åtgärder enligt brandskyddsdokumentation
93 656
Backens skola varumottagning
69 805
Homotippen utökad miljöbyggnad
26 978
Brand och inbrottslarm Bergsjö skola
70 000
Bergsjö skola simhall
66146
Nytt lönesystem
142 000
Fortsatt utbyggnad bredband
2 486 333
IT infrastrukturutbyggnad eftersatta områden
44 869
Bredband Älgered-Hassela
721 063
Markinköp
120 000
Exploatering
284 480
Utbildnings- och kulturnämnden
Reinvesteringar västra RO
Gnarps skola, verksamhetsanpassning
Projektering Bållebergsskolan

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

173 300 kr
31 000
49 000
93 300
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Forts. § 40
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden 1 606 827 kr
IT-baserat verksamhetsstöd
1 343 197
Reinvesteringar
42 691
Carport MÅRD
20 939
Carport Äldreomsorg
200 000

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41

Dnr 199/2007

Årsredovisning 2006 för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har sammanställt och godkänt
årsredovisning för verksamhetsåret 2006.
Bolaget redovisar ett positivt resultat med 831 tkr.
Vd Helmer Wiklund föredrar årsredovisningen.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning för
år 2006 för Nordanstigs Bostäder AB (arbetsutskottets protokoll
§ 36/2007).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
för år 2006 för Nordanstigs Bostäder AB (kommunstyrelsens
protokoll § 96/2007).
3. Revisionen tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen
och balansräkningen, disponerar vinsten enligt förslaget i
förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och
verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret
(revisionens berättelse för 2006).
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna årsredovisning för år 2006 för Nordanstigs Bostäder AB.
2. Rekommendera bolagsstämman för Nordanstigs Bostäder AB att
fastställa resultaträkningen och balansräkningen, disponerar vinsten
enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2006.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 42

Dnr 205/2007

Kommunal borgen för Nordanstigs Bostäder AB.
Nordanstigs kommun har ett antal specifika beslut där kommunen
borgar för Nordanstigs Bostäder AB:s skulder såsom för egen skuld.
Bilagan specificerar lånebelopp vid årsskiftet 2006, paragraf och
beslutsdatum. För att förenkla hanteringen vid omsättning av lånen
föreslås att lånesumman 2006-12-31 sammanställs till ett totalt belopp
som utgör totalt högsta lånebelopp som Nordanstigs kommun ingår
med borgen för Nordanstigs Bostäder AB:s låneförpliktelser.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
beslutar att såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstigs
Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp
om 150 798 545 kr, jämte löpande ränta och kostnader. Det totala
högsta lånebeloppet har beräknats på aktuellt lånebelopp 2006-1231 (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2007-04-10).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för
egen skuld ingå borgen för Nordanstigs Bostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 798 545
kr, jämte löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet har beräknats på aktuellt lånebelopp 2006-12-31
(kommunstyrelsens protokoll § 93/2007).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstigs Bostäder AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 798 545 kr,
jämte löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet har
beräknats på aktuellt lånebelopp 2006-12-31.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43

Dnr 172/2007

Övergripande politisk inriktning.
Fullmäktige har beslutat att arbeta efter dokumentet Politisk styrning
genom målstyrning i Nordanstigs kommun.
Fullmäktige har att anta en övergripande politiskt inriktning som
nämnderna sedan använder i sitt arbete med att utarbeta sina
nämndsmål.
Utbildnings- och kulturchef Berndt Nordberg föredrar ärendet och de
förslag till ändringar som framkom vid fullmäktiges målstyrningsdag
2 maj.
Beslutsunderlag
1. Ledningsgruppen föreslår att fullmäktige antar förslag till
övergripande politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs
kommuns förvaltningar och helägda bolag att gälla till och med
2010.
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att redigera
dokumentet utifrån kommunstyrelsens diskussioner
(kommunstyrelsens protokoll § 90/2007).
3. Kommunstyrelsen beslutar föreslå att fullmäktige antar förslag till
övergripande politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs
kommuns förvaltningar och helägda bolag att gälla till och med
2010 (kommunstyrelsens protokoll § 90/2007).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med de
ändringsförslag som framkom vid fullmäktiges målstyrningsdag 2 maj:
Under rubriken Bo och verka lokalt och globalt
I första stycket lägga till Nordanstig.
I tredje stycket ta bort i trivsamma miljöer samt företrädesvis i
strandnära områden.
Under rubriken Långsiktig, hållbar utveckling
I tredje stycket byta ut ordet lönsamma mot generera överskott som
kan garantera en långsiktig utveckling.
I sista stycket lägg till fossila bränslen samt meningen Utveckla
källsortering i kommunens verksamheter.
Under rubriken Stärka näringslivsklimatet och medborgarens
möjligheter till egen försörjning.
Ändra sista stycket till Ambitionen är att folkhälsan i Nordanstigs
kommun förbättras år från år.
Åke Bertils (s) yrkar att ärendet återremitteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts § 43
Charlotte Klötz (fp) yrkar följande ändringar:
Under rubriken Stödja barns och ungas utveckling
Ändra sista stycket till:
Ambitionen är att undervisningen i grundskolan skall resultera i att
eleverna minst uppnår de nationella målen.
Under rubriken Aktiv kultur och fritid
Lägga till:
Kommunen skall i samarbete med andra huvudmän verka för att vårt
rika kulturarv och goda kunskaper inom folkmusiken tas tillvara.
Ambitionen är att en utbildning inom folkmusik skapas.
Under rubriken Bo och verka lokalt och globalt
Lägga till i första stycket:
Men också mellan kommunens olika tätorter.
Under rubriken Trygg inom omsorgen
Lägga till:
Kommunen ska intensifiera samarbetet med landstinget kring
vårdfrågor.
Ambitionen är att ingen individ ska drabbas av problem kring
gränsdragningar mellan huvudmän.
Carina Malmborg (v) yrkar att under rubriken Stödja barn och ungas
utveckling byta ordet ökad till bibehållen.
Monica Olsson (s) yrkar avslag på hela dokumentet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller
avgöras vid dagens sammanträde och finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Stödja barn och ungs utveckling
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs bifallsyrkande, Monica
Olssons avslagsyrkande samt Charlotte Klötz ändringsyrkande och
finner Stig Engs bifallsyrkande antaget.
Aktiv kultur och fritid
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs bifallsyrkande, Monica
Olssons avslagsyrkande samt Charlotte Klötz tilläggsyrkande och
finner Stig Engs bifallsyrkande antaget.
Bo och verka lokalt och globalt
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs bifallsyrkande och Monica
Olssons avslagsyrkande och finner Stig Engs bifallsyrkande antaget.
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs bifallsyrkande och
Charlotte Klötz tilläggsyrkande och finner Stig Engs bifallsyrkande
antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 43
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Charlotte Klötz tilläggsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 15 Ja-röster mot tre Nej-röster beslutar fullmäktige enligt Stig
Engs yrkande. Tolv ledamöter avstod från att rösta (se
omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Långsiktig, hållbar utveckling
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs bifallsyrkande och Monica
Olssons avslagsyrkande och finner Stig Engs bifallsyrkande antaget.
Trygg inom omsorgen
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs bifallsyrkande, Monica
Olssons avslagsyrkande samt Charlotte Klötz ändringsyrkande och
finner Stig Engs och Charlotte Klötz yrkanden antagna.
Stärka näringslivsklimatet och medborgarens möjligheter till egen
försörjning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs bifallsyrkande och Monica
Olssons avslagsyrkande och finner Stig Engs bifallsyrkande antaget.
Fullmäktiges beslut
Anta förslag till övergripande politiska inriktningar och ambitioner för
Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag att gälla till och
med 2010 med följande ändringar:
Under rubriken Stödja barn och ungas utveckling
I tredje stycket byta ordet ökad till bibehållen.
Under rubriken Bo och verka lokalt och globalt
I första stycket lägga till Nordanstig.
I tredje stycket ta bort i trivsamma miljöer samt företrädesvis i
strandnära områden.
Under rubriken Långsiktig, hållbar utveckling
I tredje stycket byta ut ordet lönsamma mot generera överskott som
kan garantera en långsiktig utveckling.
I sista stycket lägg till fossila bränslen samt meningen Utveckla
källsortering i kommunens verksamheter.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 43
Under rubriken Trygg inom omsorgen
Lägga till:
Kommunen ska intensifiera samarbetet med landstinget kring
vårdfrågor.
Ambitionen är att ingen individ ska drabbas av problem kring
gränsdragningar mellan huvudmän.
Under rubriken Stärka näringslivsklimatet och medborgarens
möjligheter till egen försörjning.
Ändra sista stycket till Ambitionen är att folkhälsan i Nordanstigs
kommun förbättras år från år.
Reservation
Charlotte Klötz (fp) reserverar sig till förmån för sina yrkanden under
styckena Stödja barns och ungas utveckling, Aktiv kultur och fritid samt
Bo och verka lokalt och globalt.
Samtliga ledamöter för socialdemokraterna samt Carina Malmborg (v)
reserverar sig mot beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Dnr 5/2007

Val av styrelse för Nordanstigs Fastighets AB.
Fullmäktige har att välja tre ledamöter varav en ordförande och en vice
ordförande samt en ersättare till styrelsen för Nordanstigs
Fastighets AB för mandatperioden 2007-2010. Fullmäktige har även att
välja ett ombud med ersättare som företräder kommunen som ägare
vid bolagsstämma.
Historik
Fullmäktige beslutar remittera ärendet till valberedningsnämnden för
beredning (fullmäktiges protokoll § 29/2007).
Beslutsunderlag
Valberedningsnämnden föreslår att fullmäktige som ledamöter väljer
Stig Eng (c), Hans-Åke Bergman (c) och Ulf Lövgren (s). Som ersättare
välja Sven Bergström (v). Som ordförande välja Stig Eng (c) och som
vice ordförande välja Hans-Åke Bergman (c) (valberedningsnämndens
protokoll § 2/2007).
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar bifall till valberedningsnämndens förslag samt som
kommunens ombud vid bolagsstämma välja Yvonne Kardell (c) med
Bengt Alm (m) som ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Som ledamöter i styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB välja
Stig Eng (c)
Hans-Åke Bergman (c)
Ulf Lövgren (s)
2. Som ersättare välja
Sven Bergström (v)
3. Som ordförande välja Stig Eng (c) och som vice ordförande välja
Hans-Åke Bergman (c).
4. Som kommunens ombud vid bolagsstämma välja Yvonne
Kardell (c) med Bengt Alm (m) som ersättare.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 45

Dnr 5/2007

Rättelse i Val av revisorer för Nordanstigs Fastighets AB.
Fullmäktige beslutade i § 31/2007 att välja Lennart Holmsten (s) och
Anders Jonsson (c) som ordinarie revisorer med Jimmy Näsström (s)
som ersättare för Nordanstigs Fastighets AB för mandatperioden 20072010.
Enligt bolagsordningen för Nordanstigs Fastighets AB ska fullmäktige
utse en revisor och en ersättare.
Yrkanden
Stig Eng (c) yrkar Lennart Holmsten (s) som revisor med Anders
Jonsson (c) som ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Välja Lennart Holmsten (s) som revisor med Anders Jonsson (c)
som ersättare för Nordanstigs Fastighets AB.
2. Upphäva fullmäktiges beslut § 31/2007.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 46

Dnr 265/2007

Avsägelse från politiskt uppdrag som revisor. Nyval.
Ulf Hånell (s) avsäger sig sitt politiska uppdrag som revisor.
Fullmäktige har att godkänna Ulf Hånells avsägelse samt välja en ny
revisor för återstoden av mandatperioden 2007-2010.
Yrkanden
Britt Sjöberg (s) yrkar Hans Sundin (s).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Britt Sjöbergs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Ulf Hånells avsägelse som revisor.
2. Som ny revisor välja Hans Sundin (s) för återstoden av
mandatperioden 2007-2010.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 47

Dnr 206/2007

Avsägelse från politiskt uppdrag som ledamot i fullmäktige.
Johanna Karlsson (sd) avsäger sig sitt politiska uppdrag som ledamot i
fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna Johanna Karlssons avsägelse samt hos
Länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Johanna Karlssons avsägelse.
2. Hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning för
Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 20072010.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 48
Inkomna motioner.
Följande motioner har inkommit:
Motion – ett rikt kulturliv är stimulerande för innevånarna i vår kommun.
Motionen är inlämnad av Ove Wallberg (m) som föreslår att fullmäktige
beslutar att inte ge något timarvode till icke tjänstgörande ersättare i
kommunstyrelse och nämnder om de ej är kallade.
Motion om stöd till Nordanstigs närradio och den kommunala
demokratin. Motionen är inlämnad av Charlotte Klötz (fp) och Börje
Lindblom (fp) som föreslår att de medel som sparas på den 31:a
ledamoten används som bidrag till Nordanstigs närradio under
mandatperioden 2007-2010.
Motion om ungdomsfullmäktige. Motionen är inlämnad av Annelee
Larsson (s) som bl. a föreslår att ett ungdomsfullmäktige införs två
gånger per år.
Motion om bibliotekstjänsterna. Motionen är inlämnad av Annelee
Larsson (s) som bl. a föreslår att fullmäktige får en redogörelse av
bibliotekschefen om bibliotekssystemet och vad förändringen
kostat/sparat kommunen.
Motion om Nattis och Helgis. Motionen är inlämnad av Annelee
Larsson (s) som föreslår att kommunen erbjuder de som behöver
barnomsorg i form av Nattis och Helgis.
Motion om öppna sammanträden. Motionen är inlämnad av Carina
Malmborg (v) som föreslår att kommunen som policy ska ha öppna
möten, för press och allmänhet, i kommunstyrelse och i nämnder.
Fullmäktiges beslut
Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Interpellation om feriearbeten.
Annelee Larsson (s) lämnar en interpellation om feriearbeten under
2007. Interpellationen är ställd till omsorgs- och
arbetsmarknadsnämndens ordförande Sven-Åke Eriksson (c).
Fullmäktiges beslut
Interpellationen besvaras på fullmäktiges nästa sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
Datum: 2007-05-07

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
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Närvarande tom kl. 22:30 § 43.
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Närvarande from kl. 21:10 § 40.
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