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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Sven-Åke Eriksson (C) och Ove Wallberg (FP).

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
Information om ny verksamhet – Albo.
Föreståndare Torbjörn Brandt informerar om verksamheten på
kommunens nya HVB-hem Albo i Bergsjö för ensamkommande
flyktingbarn.

ÄRENDE 4
Ändring i politisk organisation.
Sven-Åke Eriksson (C) och Åke Bertils (S) har inkommit med ett förslag
till ändring i den politiska organisationen.
Förslaget innebär att två kommunalråd om vardera 80 %
tjänstgöringsgrad införs från och med 1 januari 2011.
Finansieringen förslås ske genom att inget partiföreträdararvode utgår
till de partier som har kommunalråd, inget arvode eller förlorad
arbetsförtjänst utgår för övriga uppdrag eller dagarvoden i samband
med sammanträden eller andra uppdrag som följer av
kommunalrådsuppdraget, i enlighet med Arvodesbestämmelser för
förtroendevalda.
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FORTS. ÄRENDE 4
Ordföranden Stig Eng och vice ordföranden Monica Olsson anmäler sig
jäviga och deltar inte i beslutet.
Enligt kommunstyrelsens reglemente måste kommunstyrelsen därmed
välja ny ordföranden för ärendet.
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen beslutar välja Stig Jonsson (S) som ordförande för
ärendet.
Yrkanden
Per-Åke Kardell (C) yrkar bifall till förslaget om ändring i den politiska
organisationen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Per-Åke Kardells yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till förvaltningen att inför fullmäktiges beslut beräkna
kostnaden för förslaget.
2. Föreslå fullmäktiges presidium att kalla till extra
fullmäktigesammanträde under januari 2011 för att behandla
ärendet.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Tillägga i Arvodesbestämmelser för förtroendevalda, § 3:
Årsarvode för ordförande och vice ordförande i kommunstyrelsen
arvoderas med motsvarande 80 % av heltid baserat på 8,4 basbelopp.
Arvodet ska inkludera arvode för eventuellt ordförandeskap eller
ledamotskap i annan kommunal nämnd, styrelse, utskott eller
kommitté, dock inte arvode för fullmäktigesammanträden.
Årsarvode för ordförande i omsorgs- och lärandenämnd om 40 % av
heltidstjänst ska även fortsättningsvis baseras på 8,4 basbelopp.
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FORTS. ÄRENDE 4
Därmed ändras sammanställningen Uppdrag med årsarvoden enligt
följande:
Uppdrag med årsarvoden
Basbeloppet följer riksdagsmannalönen som 2011 är 56 000 kronor.
Uppdrag
Del av
basbelopp
Summa per Nuvarande

år
Ks ordförande

6,72 basbelopp 376 320

470 400

Ks vice ordförande

6,72 basbelopp 376 320

33 600

Jäv
Stig Eng (C) och Monica Olsson (S) anmäler sig jäviga och deltar inte i
beslutet.

ÄRENDE 5
Avsägelse från politiskt uppdrag, Annelee Larsson (S).
Annelee Larsson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i
fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna avsägelsen samt hos länsstyrelsen
begära ny sammanräkning för socialdemokraterna för återstoden av
mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 6
Avsägelse från politiskt uppdrag, Jens Bergqvist (M).
Jens Bergqvist (M) avsäger sig sitt uppdrag som ledamot i fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna avsägelsen samt hos länsstyrelsen
begära ny sammanräkning för moderaterna för återstoden av
mandatperioden 2011-2014.
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ÄRENDE 7
Avsägelse från politiskt uppdrag, Kajsa Gladh (M).
Kajsa Gladh (M) avsäger sig sina uppdrag som ersättare i
Kommunalförbundet Region Gävleborg och som ersättare i Styrelsen
för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Fullmäktige har att godkänna Kajsa Gladhs avsägelse och välja ny
ersättare i Kommunalförbundet Region Gävleborg och ny ersättare i
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB för återstoden av
mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 8
Delgivning ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar enligt Socialtjänstlagen
(SoL) för 3:e kvartalet 2010 till fullmäktige enligt följande:
Åtta gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum per 2010-07-01 finns inom äldreomsorgen.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen
(arbetsutskottets protokoll § 208/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

