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KALLELSE
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Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:
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1.

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

2.

Allmänhetens frågestund.

3.

Interpellation om effekter efter beslut i motion om
vargfri kommun.

4.

Interpellation om beslutsunderlag, motion om
vargfri kommun.

5.

Årsredovisning 2009 samt koncernredovisning.

6.

Årsredovisning 2009 för Nordanstig Vatten AB.

7.

Årsredovisning 2009 för Nordanstigs Bostäder AB.

8.

Årsredovisning 2009 för Nordanstigs Fastighets
AB.

9.

Tilläggsbudget investeringar 2010.

10.

Attestreglemente för Nordanstigs kommun.

11.

Ägardirektiv för Nordanstig Vatten AB.

12.

Ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB.

13.

Gemensamma utgångspunkter för vård och
omsorg om de äldre i Gävleborg.

14.

Arvodering av valförrättare.

15.

Avsägelse från politiskt uppdrag som nämndeman.
Nyval.

16.

Avsägelse från politiskt uppdrag i Stiftelsen ErskMatsgården. Nyval.
Närradion direktsänder sammanträdet via internet
www.radionordanstig.com
Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se
Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Yvonne Kardell
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Håkan Larsson (M) och Annelee Larsson (M).

ÄRENDE 2
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 3
Interpellation om effekter efter beslut i motion om vargfri
kommun.
Börje Lindblom (FP) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Stig Eng (C) med frågan vad han tänker göra för att
återställa varumärket Nordanstig samt mildra de negativa effekterna av
fullmäktiges beslut att anta motion om vargfri kommun.

ÄRENDE 4
Interpellation om beslutsunderlag, motion om vargfri kommun.
Ove Wallberg (-) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande Stig Eng (C) med en fråga om beslutsunderlaget inför
fullmäktiges beslut över motion om vargfri kommun.

ÄRENDE 5
Årsredovisning 2009 samt koncernredovisning.
Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisning och
koncernredovisning för år 2009 för Nordanstigs kommun.
Kommunen visar ett positivt resultat med 3 591 tkr.
Koncernen visar ett positivt resultat med 4 080 tkr.
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FORTS. ÄRENDE 5
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Utbildnings- och kulturnämnden och omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden lämnar en redovisning av
internkontrollarbetet som läggs till årsredovisningen.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige
godkänner årsredovisning 2009 och koncernredovisning 2009 för
Nordanstigs kommun (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande
2010-03-10).
Kommunstyrelsens beslut
På nästa kommunstyrelse möte diskutera framtida behov av
äldreboende i kommunen.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2009 och koncernredovisning 2009 för
Nordanstigs kommun.

ÄRENDE 6
Årsredovisning 2009 för Nordanstig Vatten AB.
Styrelsen och verkställande direktören rör Nordanstig Vatten AB har
lämnat årsredovisning för 2009.
Bolaget visar ett positivt resultat med 360 tkr.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2009 för Nordanstig Vatten AB.

ÄRENDE 7
Årsredovisning 2009 för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen och verkställande direktören för Nordanstigs Bostäder AB har
lämnat årsredovisning för 2009.
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FORTS. ÄRENDE 7
Bolaget visar ett positivt resultat med 104 984 kronor.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning
2009 för Nordanstigs Bostäder AB.

ÄRENDE 8
Årsredovisning 2009 för Nordanstigs Fastighets AB.
Styrelsen och verkställande direktören för Nordanstigs Fastighets AB
har lämnat årsredovisning för 2009.
Bolaget visar ett positivt resultat med 23 616 kronor.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2009 för Nordanstigs Fastighets AB.

ÄRENDE 9
Tilläggsbudget investeringar 2010.
Verksamheterna har inkommit med äskanden om att överföra ej
nyttjade medel på beslutade investeringar 2009. En del projekt är
påbörjade med inte avslutade, en del är ännu inte påbörjade.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2010-03-10.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Överföra till 2009 års investeringsbudget projektmedel 9 115 tkr som
beviljats 2009 men ännu inte avslutats:
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Kommunstyrelsens ofördelade
KS ospecificerat
Summa
Kommunstyrelsen som nämnd
Reinvesteringar
Tak Hagängsgården
Projekt ombyggnad ÅVC
Åtgärder enligt tillgänglighetsbesiktning
Energieffektiviseringar
Exploatering Mellanfjärden
Markinköp
Utvecklingsområden
Bredbandutbyggnad
Bredband Älgered-Hassela, bidrag
Bredband Ström-Sågtäkten
Bredband Bergsjö centrum etapp 1
Samförläggning bredband
Summa

tkr
502
502
tkr
-37
142
70
1 378
1 598
200
120
2 582
834
946
-612
-1 286
-452
5 483

Utbildnings- och kulturnämnden
Reinvesteringar
Utemiljö skolor och förskolor
Arbetsmiljöåtgärder
Staket och grindar vid förskolorna
Projektering Hassela skola-förskola
Summa

tkr
14
25
164
25
65
293

Omsorgs- och lärandenämnden
Lönesystem
Ombyggnation Bringstaskolans kök
Dok.system omsorg-hälso-sjuk
Schema-, bemanningssystem
Summa

tkr
125
289
1 149
1 078
2 641

Följande överskott önskas omfördelas
Reinvesteringar
Hagängsgården matsalsmöbel
OA ospecifierad
Carport äldreomsorgen
Summa

44
24
12
116
196

Omfördelas till
Carport Äldreomsorg
Summa

196
196

Total summa tilläggsbudget 2010

9 115 tkr
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ÄRENDE 10
Attestreglemente för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har uppdaterat och sammanställt nytt
attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar för
Nordanstigs kommun.
Uppdateringen har föranletts av att nya rutiner har införts, bl. a
scanning av leverantörsfakturor, samt att förtydliganden har
efterfrågats för att göra reglementet enklare att tyda och följa för
verksamheterna.
Beslutsunderlag
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att
kommunstyrelsen antar tillämpningsanvisningar till Attestreglemente
för Nordanstigs kommun samt att fullmäktige antar
Attestreglemente för Nordanstigs kommun (Margareta Tamm
Perssons tjänsteutlåtande 2010-01-07).
2. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta
tillämpningsanvisningar till Attestreglemente för Nordanstigs
kommun samt att fullmäktige beslutar anta Attestreglemente för
Nordanstigs kommun (arbetsutskottets protokoll § 3/2010).
3. Kommunstyrelsen beslutar anta tillämpningsanvisningar till
Attestreglemente för Nordanstigs kommun (kommunstyrelsens
protokoll § 10/2010).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar Attestreglemente för
Nordanstigs kommun (kommunstyrelsens protokoll § 10/2010).
5. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för att bereda Ove
Wallbergs yrkande att om inköp gjorts av vara eller tjänst utöver
tecknat avtal med leverantör, skall attest ske av förvaltningschef
(fullmäktiges protokoll § 10/2010).
6. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar Attestreglemente för
Nordanstigs kommun (arbetsutskottets protokoll § 41/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta Attestreglemente för Nordanstigs kommun.
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ÄRENDE 11
Ägardirektiv för Nordanstig Vatten AB.
Ledningskontoret har sammanställt ett förslag till ägardirektiv för
Nordanstig Vatten AB.
Inget tidigare direktiv finns.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet och noterar
en redaktionell ändring på sidan 2.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att fullmäktige antar
ägardirektiv för Nordanstig Vatten AB (Kerstin Oremarks
tjänsteutlåtande 2010-03-03).
2. Arbetsutskottet beslutar justera förslag till ägardirektiv för
Nordanstig Vatten AB enligt Sven-Åke Erikssons yrkande samt
föreslår att fullmäktige antar förslag till ägardirektiv för Nordanstig
Vatten AB (arbetsutskottets protokoll § 42/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till ägardirektiv för Nordanstig Vatten AB.

ÄRENDE 12
Ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB.
Ledningskontoret har sammanställt ett förslag till nya ägardirektiv för
Nordanstig Bostäder AB.
Förslaget ersätter tidigare ägardirektiv antaget av fullmäktige §
26/2006.
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet och noterar
en redaktionell ändring på sidan 1.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Kerstin Oremark föreslår att fullmäktige antar
ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB samt upphäva tidigare
beslut kf § 26/2006 (Kerstin Oremarks tjänsteutlåtande 2010-0303).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till nya
ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB samt att upphäva tidigare
beslut fullmäktige § 26/2006 (arbetsutskottets protokoll § 43/2010).
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FORTS. ÄRENDE 12
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. Anta förslag till nya ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB.
2. Förslaget ersätter tidigare ägardirektiv antaget av fullmäktige
§ 26/2006.

ÄRENDE 13
Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg om de äldre i
Gävleborg.
Ett länsgemensamt arbete har genomförts mellan länets kommuner
och landstinget Gävleborg för att utarbeta gemensamma
utgångspunkter för vård och omsorg om de äldre i Gävleborg.
Med dessa gemensamma utgångspunkter vill länets alla kommuner
och landstinget ange den ambitionsnivå och det förhållningssätt som
ska känneteckna det gemensamma arbetet med att ge vård och
omsorg till behövande äldre, så att de så långt möjligt kan uppleva
trygghet och oberoende.
Beslutsunderlag
1. Omsorgs- och Lärandenämnden föreslår att fullmäktige beslutar
anta Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de
äldre i Gävleborg (omsorgs- och lärandenämndens protokoll
§ 6/2010).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar Gemensamma
utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i Gävleborg
(arbetsutskottets protokoll § 37/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta Gemensamma utgångspunkter för vård och omsorg av de äldre i
Gävleborg.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2010-03-31

10 (11)

ÄRENDE 14
Arvodering av valförrättare.
Kommunfullmäktige beslutade i maj 2006 om nya ersättningar till
valförrättare. Inför valet till europaparlamentet 2009 har fullmäktige
även beslutat om arvoden till valförrättare vid röstmottagningslokaler.
Beslutsunderlag
1. Valnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att ersättningarna till
valförrättare vid de fem ordinarie vallokalerna höjs med 200 kronor
jämfört med valet 2006, dvs ordföranden ersätts med 2 000 kronor,
vice ordförande med 1 900 kronor samt de övriga fyra med
1 600 kronor. Ersättningen till valförrättare vid
röstmottagningsställen med 4 timmars öppethållande ska vara 800
kronor samt att ersättningen till valförrättare vid
röstmottagningsställen med 6 timmars öppethållande ska vara
1 070 kronor. Valförrättare vid institutionsröstning ersätts med 600
kronor samt att ersättningen till extra medhjälpare i samband med
rösträkningen höjs till 100 kronor per timme (valnämndens protokoll
§ 4/2010).
2. Arbetsutskottets protokoll 2010-03-11.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Sven-Åke Erikssons yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Ersättningarna till valförrättare vid de fem ordinarie vallokalerna höjs
med 200 kronor jämfört med valet 2006, dvs ordföranden ersätts med
2 000 kronor, vice ordförande med 1 900 kronor samt de övriga fyra
med 1 600 kronor.
Ersättningen till valförrättare vid röstmottagningsställen med 4 timmars
öppethållande ska vara 800 kronor samt att ersättningen till
valförrättare vid röstmottagningsställen med 6 timmars öppethållande
ska vara 1 070 kronor.
Valförrättare vid institutionsröstning ersätts med 600 kronor samt att
ersättningen till extra medhjälpare i samband med rösträkningen höjs
till 100 kronor per timme.
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ÄRENDE 15
Avsägelse från politiskt uppdrag som nämndeman. Nyval.
Per Danielsson (C) har avsagt sig sitt uppdrag som nämndeman vid
Hudiksvalls tingsrätt.
Fullmäktige har att godkänna Per Danielssons avsägelse samt välja ny
nämndeman för återstoden av mandatperioden 2007-2010.
Historik
1. Fullmäktige beslutar godkänna Per Danielssons avsägelse. Ny
nämndeman väljs på fullmäktiges nästa sammanträde (fullmäktiges
protokoll § 84/2009).
2. Fullmäktige beslutar att ny nämndeman väljs på fullmäktiges nästa
sammanträde (fullmäktiges protokoll § 12/2010).

ÄRENDE 16
Avsägelse från politiskt uppdrag i Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Nyval.
Annelee Larsson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i
Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Fullmäktige har att välja ny ledamot för återstoden av mandatperioden
2006-2010.
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutar godkänna Annelee Larssons (S) avsägelse. Ny
ledamot i Stiftelsen Ersk-Matsgården väljs på fullmäktiges nästa
sammanträde (fullmäktiges protokoll § 12/2010).

