NORDANSTIGS KOMMUN

KALLELSE

Kommunfullmäktige

Ledamöter
Ersättare och övriga för kännedom

Plats:

Fullmäktigesalen i Harmånger.

Tid:

Måndag 13 december 2010 kl. 18:00.

1.

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

2.

Förslag till förändringar i taxa Nordanstig Vatten
AB.

3.

Va-verksamhetsområde i Sörfjärden, Gnarp.

4.

Samverkansavtal och reglemente för
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.

5.

Ansökan om borgen för Mellanfjärdens
Teaterförening.

6.

Försäljning av del av Bergsjö Kyrkby 11:8.

7.

Arkivåtgärder vid bildande av gemensam
överförmyndarnämnd.

8.

Utse ansvarig nämnd för belägenhetsadresser och
lägenhetsnummer.

9.

Delårsbokslut 2010 för Inköp Gävleborg.

10.

Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.

11.

Genomgång av omröstning vid personval.

12.

Val av revisorer.

13.

Val av kommunstyrelse.

14.

Val av byggnadsnämnd.

15.

Val av omsorgs- och lärandenämnd.

16.

Val av utbildnings- och kulturnämnd.

17.

Val av valnämnd.

18.

Val av revisorer för Stiftelsen Ersk-Matsgården.

19.

Val av styrelse för Stiftelsen Ersk-Matsgården.

20.

Val av Godemän Jordbruk.

21.

Val av Godemän Tätort.

22.

Val av vänortskommitté.

23.

Val av Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.

24.

Val av Gemensam överförmyndarnämnd.

25.

Val av revisorer Nordanstigs Bostäder AB.

26.

Val av revisorer Nordanstig Vatten AB.

27.

Val av revisorer MittSverige Vatten AB.

28.

Val av revisorer Nordanstigs Fastighets AB.

29.

Val av revisorer Fiberstaden AB.

30.

Val till Kommunalförbundet Inköp Gävleborg.

31.

Val till Kommunalförbundet Region Gävleborg.

32.

Val av nämndemän.

33.

Sammanträdesdagar 2011.

34.

Inkomna motioner.
Om Du har frågor kontakta Eva Engström, tfn 0652-36103 eller e-post:
eva.engstrom@nordanstig.se

Har du förhinder meddela din partiföreträdare snarast.
Stig Jonsson
Ordförande
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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare:

ÄRENDE 2
Förslag till förändringar i taxa Nordanstig Vatten AB.
Nordanstig Vatten har inkommit med två förslag till förändringar i taxan
för Nordanstig Vatten AB för 2011.
Båda förslagen innebär att höja den rörliga avgiften samt sänka
lägenhetsavgiften för samtliga nyttigheter (vatten och spillvatten).
Förslagen gäller en höjning av taxan med 8 % alternativt 10 %.
Vidare föreslås att anläggningsavgiften för 2011 höjs med 15 %.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige höjer den rörliga avgiften
samt sänker lägenhetsavgiften för samtliga nyttigheter (vatten och
spillvatten) så att höjningen av taxan motsvarar 8 %.
2. Höja anläggningsavgiften för 2011 höjs med 15 %.
3. Förändringarna i taxan gäller från och med 1 januari 2011.
Yrkanden
Stig Jonsson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Jonssons yrkande och finner
det antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Höja den rörliga avgiften samt sänka lägenhetsavgiften för samtliga
nyttigheter (vatten och spillvatten) så att höjningen av taxan
motsvarar 8 %.
2. Höja anläggningsavgiften för 2011 höjs med 15 %.
3. Förändringarna i taxan gäller från och med 1 januari 2011.
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ÄRENDE 3
Va-verksamhetsområde i Sörfjärden, Gnarp.
Kommunstyrelsen har tidigare beslutat genomföra en utredning om
möjligheter till alternativa va-lösningar i Sörfjärden än det vaverksamhetsområde som fullmäktige beslutat om i maj 2008. En
arbetsgrupp bildades bestående av representanter från fastighetsägare
i Sörfjärden, Norrhälsinge miljökontor och MittSverige Vatten AB, kallad
vägvalsgruppen.
Handläggare Thord Wannberg presenterade i kommunstyrelsen
§ 209/2010-10-28, slutsatser och rekommendationer i rapporten och
föreslog bl.a. att fullmäktiges beslut om VA-verksamhetsområde i
Sörfjärden upphävs.
Kommunstyrelsen beslutade Invänta vägvalsgruppens slutliga rapport
om verksamhetsområde för vatten och avlopp i Sörfjärden i Gnarp
innan ärendet behandlas samt att rapporten skulle remitteras till
norrhälsinge miljökontor för yttrande.
Yrkanden
Sven-Åke Eriksson (C) med bifall av Ove Wallberg (-) yrkar bifall till
arbetsutskottets förslag med tillägget att Norrhälsinge miljökontor får i
uppdrag att noga följa utvecklingen så att en lösning för vatten och
avlopp i Sörfjärden kommer till stånd inom rimlig tid.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på och Sven-Åke Erikssons yrkande
och finner det antaget.
Beslutsunderlag
1. Handläggare Thord Wannbergs tjänsteutlåtande VA Sörfjärden
vägvalsarbetet 2010-10-26.
2. Vägvalsgruppens rapport 2010-11-05.
3. Norrhälsinge miljökontors yttrande 2010-11-17.
4. Arbetsutskottets protokoll § 192/2010.
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna vägvalsgruppens rapport om vatten och spillvatten i
Sörfjärden, Gnarp.
2. Genomföra en VA-dag för kommunstyrelsen 9 december 2010.

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

FÖREDRAGNINGSLISTA
2010-12-01

5 (23)

FORTS. ÄRENDE 3
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Med rapportens slutsatser som utgångspunkt, upphäva fullmäktiges
beslut § 40/2008-05-05 Verksamhetsområde för vatten och
spillvatten i Sörfjärden.
2. Uppdra till Norrhälsinge miljökontor att noga följa utvecklingen så att
en lösning för vatten och avlopp i Sörfjärden kommer till stånd inom
rimlig tid.

ÄRENDE 4
Samverkansavtal och reglemente för Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd.
Avtalet mellan Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner om miljö- och
räddningsfrågor genomgår en översyn. I översynen ingår bland annat
kostnadsfördelningen, naturvårdsfrågor, säkerhetsarbetet och tillsyn
över brandfarliga och explosiva varor.
Ett förslag till förändringar av samverkansavtalet och reglementet för
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har utarbetats.
Kommunsekreterare Eva Engström föredrar en redaktionell ändring i
avtalets § 11.
Beslutsunderlag
1. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar bifalla
förslaget till förändringar av samverkansavtal och reglemente samt
föreslår kommunfullmäktige i Hudiksvall och Nordanstig att
fastställa förslaget till nytt samverkansavtal och reglemente
(norrhälsinglans miljö- och räddningsnämnd).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till förändringar
av samverkansavtal och reglemente för norrhälsinge miljö- och
räddningsnämnd (arbetsutskottets protokoll § 188/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till förändringar av samverkansavtal och reglemente för
norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd.
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ÄRENDE 5
Ansökan om borgen för Mellanfjärdens Teaterförening.
Mellanfjärdens Teaterförening har ansökt om kommunal borgen för en
checkkredit på 500 tkr hos Handelsbanken i Bergsjö. Checkkrediten
skall användas för att bygga upp Trolska skogen, etapp 1.
Projekt Trolska skogen har beviljats finansiering från Leader
Hälsingebygden och kommer sedan att fortsätta i två etapper till med
ansökan hos bl.a. region Gävleborg.
Ansökan gäller en checkkrediten under uppbyggnadstiden, då
Leaderpengarna betalas ut i efterskott.
Projektet pågår från 2010-09-15 till 2011-05-31.
Banken kräver kommunal borgen. Kommunens beslut om borgen är av
principiell beskaffenhet och är därför förbehållet kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige beslutar
att som för egen skuld ingå borgen för Mellanfjärdens Teaterförening
upp till ett totalt högsta lånebelopp i Handelsbanken, Bergsjö, om 500
tkr, jämte löpande ränta och kostnader.
Borgensåtagandet gäller till och med 2011-09-30.
Mellanfjärdens Teaterförening skall hålla investeringar med
borgensåtagande försäkrade under hela den tid borgen gäller.
Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2010-11-11.)
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Som för egen skuld ingå borgen för Mellanfjärdens Teaterförening
upp till ett totalt högsta lånebelopp i Handelsbanken, Bergsjö, om
500 tkr, jämte löpande ränta och kostnader.
2. Borgensåtagandet gäller till och med 2011-09-30.
3. Mellanfjärdens Teaterförening skall hålla investeringar med
borgensåtagande försäkrade under hela den tid borgen gäller.
4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.
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ÄRENDE 6
Försäljning av del av Bergsjö Kyrkby 11:8.
Stefan Nordh ägare till Nordhs entreprenad har gjort en framställan om
att få förvärva mark inom industriområdet i Bergsjö norr om Bergsjöån.
En mindre tomt om c:a 2000 kvm finns kvar.
Handläggare Thord Wannberg föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Samhällsbyggnadskontoret föreslår att Stefan Nordh får köpa del av
Bergsjö Kyrkby 11:8 enligt bifogad avtalsförslag och karta daterad
2010-10-25. Köpeskillingen föreslås fastställas till 60 000 kronor
(Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2010-10-25).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige säljer fastigheten Bergsjö
Kyrkby 11:8 i Bergsjö till Stefan Nordh, Bergsjö. Fastställa
köpeskillingen till 60 000 kronor. Kostnaden för fastighetsreglering
ska delas mellan parterna (arbetsutskottets protokoll § 180/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Sälja fastigheten Bergsjö Kyrkby 11:8 i Bergsjö till Stefan Nordh,
Bergsjö.
2. Fastställa köpeskillingen till 60 000 kronor.
3. Kostnaden för fastighetsreglering ska delas mellan parterna.
4. Godkänna upprättade köpehandlingar.
5. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.

ÄRENDE 7
Arkivåtgärder vid bildande av gemensam överförmyndarnämnd.
Enligt beslut av kommunfullmäktige inrättas fr o m 2011-01-01 en ny
gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten i Sundsvalls, Ånge,
Nordanstigs och Timrå kommuner. Enligt det reglemente som antagits
för den nya nämnden skall nämnden följa de mål och riktlinjer som
bestämts av fullmäktige i Sundsvalls kommun. Detta innebär att
nämnden har att följa den Strategi för dokument- och arkivhantering
och de Regler för hantering av allmänna handlingar som fastställdes av
fullmäktige i Sundsvalls kommun 2008-05-26, reviderade senast
2010-06-14.
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FORTS. ÄRENDE 7
Enligt det avtal som tecknats mellan kommunerna skall
arkivmyndigheten i Sundsvalls kommun vara arkivmyndighet för den
nya nämnden. Det medför att tillsyn sker genom arkivmyndighetens
ombud samt att register, akter och övriga handlingar arkiveras i
Sundsvalls koncernarkiv.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar överföra register och
handlingar i pågående ärenden till den nya gemensamma nämnden i
Sundsvalls kommun. Till den nya nämnden överföra hela innehållet i
ärendesystemet Wärna. Den nya gemensamma nämnden bör hos
arkivmyndigheterna i Ånge, Timrå och Nordanstig anhålla om att
handlingar till ärenden avslutade 2008-2010 får inlånas fram till
utgången av år 2013 (arbetsutskottets protokoll § 175/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Överföra register och handlingar i pågående ärenden till den nya
gemensamma nämnden i Sundsvalls kommun.
2. Till den nya nämnden överföra hela innehållet i ärendesystemet
Wärna.
3. Den nya gemensamma nämnden bör hos arkivmyndigheterna i
Ånge, Timrå och Nordanstig anhålla om att handlingar till ärenden
avslutade 2008-2010 får inlånas fram till utgången av år 2013.

ÄRENDE 8
Utse ansvarig nämnd för belägenhetsadresser och
lägenhetsnummer.
Enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378) har kommunen
uppdraget att fastställa belägenhetsadresser och lägenhetsnummer.
Lantmäteriet har enligt riksdagens beslut upprättat lägenhetsregister.
När registret är upprättat ska registret uppdateras av berörd kommun.
Kommunfullmäktige ska besluta vilken nämnd i kommunen som ska
ansvara för registret.
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FORTS. ÄRENDE 8
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige utser byggnadsnämnden som
ansvarig att besluta i ärenden om fastställande av belägenhetsadresser
och lägenhetsnummer enligt lagen om lägenhetsregister (2006:378)
paragraferna 10 och 11 (arbetsutskottets protokoll § 173/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Utse byggnadsnämnden som ansvarig att besluta i ärenden om
fastställande av belägenhetsadresser och lägenhetsnummer enligt
lagen om lägenhetsregister (2006:378) paragraferna 10 och 11.

ÄRENDE 9
Delårsbokslut 2010 för Inköp Gävleborg.
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har inkommit med delårsbokslut
per 31 augusti 2010.
Delårsbokslutet visar ett resultat på perioden med -1 447,5 tkr.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner delårsbokslut 2010
för inköp Gävleborg (arbetsutskottets protokoll § 183/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna delårsbokslut 2010 för inköp Gävleborg.

ÄRENDE 10
Delgivning av ej verkställda beslut enligt SoL.
Omsorgs- och lärandenämnden rapporterar till fullmäktige enligt
följande:
Ett gynnande beslut som inte verkställts inom 3 månader från
beslutsdatum per 2010-07-01 finns inom äldreomsorgen.
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FORTS. ÄRENDE 10
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
redovisningen (arbetsutskottets protokoll § 188/2010).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna redovisningen.

ÄRENDE 11
Genomgång av omröstning vid personval.
Kommunsekreterare Eva Engström går igenom rutinerna vid
omröstning i personval.

ÄRENDE 12
Val av revisorer.
Fullmäktige har att välja fem revisorer varav en ordförande och en vice
ordförande för mandatperioden 2011-2014.
Yrkanden
Åke Bertils yrkar Lennart Holmsten (S) och Anders Jonsson (C).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Valberedningsnämndens förslag
Fullmäktige beslutar
Välja Lennart Holmsten (S) och Anders Jonsson (C) som revisorer för
mandatperioden 2011-2014.
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ÄRENDE 13
Val av kommunstyrelse.
Fullmäktige har att välja 13 ledamöter och 13 ersättare, en ordförande
och en vice ordförande till kommunstyrelsen för mandatperioden 20112014.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar som ledamöter Monica Olsson (S), Stig Eng (C),
Katarina Bylin (S), Sven-Åke Eriksson (C), Sven-Erik Sjölund (S), PerÅke Kardell (C), Ulf Lövgren (S), Kajsa Gladh (M), Bengt-Ola
Olsson (S), Petra Modée (V), Håkan Larsson (M) och Kjell
Bergström (MP) med Monica Olsson som ordförande och Stig Eng som
vice ordförande.
Åke Bertils (S) yrkar som ersättare sig själv, Annkristin Åsåker (C),
Halbast Dilan (S), Emelie Jonsson (C), Anne-Maij Falk (S), Thomas
van Wachenfeldt (C), Dick Lindkvist (S), Sten-Olof Kardell (M), Jörgen
Myrman (V) och Maria Karström (KD).
Stefan Haglund (FP) yrkar Ove Wallberg (FP)som ledamot med
Per-Ola Wadin som ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner dem antagna.
Valberedningsnämndens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Som ledamöter i kommunstyrelsen välja
Monica Olsson (S)
Stig Eng (C)
Katarina Bylin (S)
Sven-Åke Eriksson (C)
Sven-Erik Sjölund (S)
Per-Åke Kardell (C)
Ulf Lövgren (S)
Kajsa Gladh (M)
Bengt-Ola Olsson (S)
Petra Modée (V)
Håkan Larsson (M)
Kjell Bergström (MP)
Ove Wallberg (FP)
2. Som ersättare i kommunstyrelsen välja
Åke Bertils (S
Annkatrin Åsåker (C)
Halbast Dilan (S)
Emelie Jonsson (C)
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FORTS. ÄRENDE 13
Anne-Maij Falk (S)
Thomas van Wachenfeldt (C)
Dick Lindkvist (S)
Sten-Olof Kardell (M)
Jörgen Myrman (V)
Maria Karström (KD)
Per-Ola Wadin (FP)
3. Välja Monica Olsson (S) som ordförande med Stig Eng (C) som
vice ordförande.

ÄRENDE 14
Val av byggnadsnämnd.
Fullmäktige har att välja 5 ledamöter och 5 ersättare, en ordförande
och en vice ordförande till byggnadsnämnden för mandatperioden
2011-2014.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar som ledamöter Rolf Colling (C), Bengt-Ola Olsson
(S), Anders Blank (S), Dan Larsson (S) och Hans Betulander (C) med
Rolf Colling som ordförande och Bengt-Ola Olsson som vice
ordförande.
Åke Bertils (S) yrkar som ersättare Sören Ed (S), Bo Arnström (V) och
Alf Nordlund (S).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Valberedningens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Som ledamöter i byggnadsnämnden välja
Rolf Colling (C)
Bengt-Ola Olsson (S)
Anders Blank (S)
Dan Larsson (S)
Hans Betulander (C)
2. Som ersättare i byggnadsnämnden välja
Sören Ed (S)
Bo Arnström (V)
Alf Nordlund (S)
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FORTS. ÄRENDE 14
3. Välja Rolf Colling som ordförande och Bengt-Ola Olsson som vice
ordförande.

ÄRENDE 15
Val av omsorgs- och lärandenämnd.
Fullmäktige har att välja 7 ledamöter och 7 ersättare, en ordförande
och en vice ordförande till omsorgs- och lärandenämnden för
mandatperioden 2011-2014.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar som ledamöter sig själv, Leena Lindblom (M),
Jennie Löfman (S), Halbast Dilan (S), Emelie Jonsson (C) och SvenÅke Eriksson (C) med sig själv som ordförande och Leena Lindblom
som vice ordförande. Som ersättare Peer Wetter (S), Anders Engström
(S), Gun Forsell Spång (S), Annelie Åkerlund (M),Anders Brogerg (C)
och Barbro Högström-Larsson (C).
Stefan Haglund (FP) yrkar Charlotte Klötz (FP) som ledamot och
Lisbeth Lagerborg (FP) som ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner dem antagna.
Valberedningens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Som ledamöter i omsorgs- och lärandenämnden välja
Åke Bertils (S)
Leena Lindblom (M)
Jennie Löfman (S)
Halbast Dilan (S)
Emelie Jonsson (C)
Sven-Åke Eriksson (C)
Charlotte Klötz (FP)
2. Som ersättare i omsorgs- och lärandenämnden välja
Per Wetter (S)
Anders Engström (S)
Gun Forsell Spång (S)
Annelie Åkerlund (M)
Anders Broberg (C)
Barbro Högström-Larsson (C)
Lisbeth Lagerborg (FP)
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FORTS. ÄRENDE 15
3. Välja Åke Bertils som ordförande och Leena Lindblom som vice
ordförande.

ÄRENDE 16
Val av utbildnings- och kulturnämnd.
Fullmäktige har att välja 7 ledamöter och 7 ersättare, en ordförande
och en vice ordförande till utbildnings- och kulturnämnden för
mandatperioden 2011-2014.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar som ledamöter Boerje Bohlin (S), Pernilla
Kardell (C), Sven-Erik Sjölund (S), Maria Vehkapuro (S), Carina
Olsson (C) och Kajsa Gladh (M) med Boerje Bohlin som ordförande
och Pernilla Kardell som vice ordförande. Som ersättare Anne-Maij
Falk (s), Jörgen Myrman (V), Katarina Widmark (S), Annkatrin
Åsåker (C), Kerstin Höglund (C) och Marie Lindgren (KD).
Stefan Haglund yrkar Mona Mikaelsson-Törnblom (FP) som ledamot
och Kenneth Söderlund (FP) som ersättare.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner dem antagna.
Valberedningens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Som ledamöter i utbildnings- och kulturnämnden välja
Boerje Bohlin (S)
Pernilla Kardell (C)
Sven-Erik Sjölund (S)
Maria Vehkapuro (S)
Carina Olsson (C)
Kajsa Gladh (M)
Mona Mikaelsson-Törnblom (FP)
2. Som ersättare i utbildnings- och kulturnämnden välja
Anne-Maij Falk (S)
Jörgen Myrman (V)
Katarina Widmark (S)
Annkatrin Åsåker (C)
Kerstin Höglund (C)
Marie Lindgren (KD)
Kenneth Söderlund (FP)
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FORTS. ÄRENDE 16
3. Välja Boerje Bohlin som ordförande och Pernilla Kardell som vice
ordförande.

ÄRENDE 17
Val av valnämnd.
Fullmäktige har att välja 5 ledamöter och 3 ersättare, en ordförande
och en vice ordförande till valnämnden för mandatperioden 2011-2014.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar som ledamöter Carin Walldin (S), Märta Jawneh
(S), Anders Engström (S), Hans-Åke Bergman (C) och Hans
Betulander (C) med Hans-Åke Bergman som ordförande och Carin
Walldin som vice ordförande. Som ersättare Stefan Larsson (S), BengtOla Olsson (S) och Britt Åslin (C).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Valberedningens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Som ledamöter i valnämnden välja
Carin Walldin (S)
Märta Jawneh (S)
Anders Engström (S)
Hans-Åke Bergman (C)
Hans Betulander (C)
2. Som ersättare i valnämnden välja
Stefan Larsson (S)
Bengt-Ola Olsson (S)
Britt Åslin (C)
3. Välja Hans-Åke Bergman som ordförande och Carin Walldin som
vice ordförande.
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ÄRENDE 18
Val av revisorer för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Fullmäktige har att välja tre revisorer och tre ersättare, en ordförande
och en vice ordförande till revisorer för Stiftelsen Ersk-Matsgården för
mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 19
Val av styrelse för Stiftelsen Ersk-Matsgården.
Fullmäktige har att välja fem ledamöter och fem ersättare till styrelsen
för Stiftelsen Ersk-Matsgården för mandatperioden 2011-2014.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar som ledamöter Boerje Bohlin (S), Sven-Erik
Sjölund (S), Sarah Faxby-Bjerner (MP), Thomas von Wachenfeldt (C)
och Yvonne Kardell (C) med Boerje Bohlin som ordförande. Som
ersättare Bengt Alm (M).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Valberedningens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Som ledamöter i Stiftelsen Ersk-Matsgården välja
Boerje Bohlin (S)
Sven-Erik Sjölund (S)
Sarah Faxby-Bjerner (MP)
Thomas von Wachenfeldt (C)
Yvonne Kardell (C)
2. Som ersättare i Stiftelsen Ersk-Matsgården välja Bengt Alm (M).
3. Välja Boerje Bohlin som ordförande.

ÄRENDE 20
Val av Godemän Jordbruk.
Fullmäktige har att välja fyra ledamöter till Godemän Jordbruk för
mandatperioden 2011-2014.
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FORTS. ÄRENDE 20
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar Lennart Holmsten (S) och Dan Larsson (S).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Valberedningens förslag
Fullmäktige beslutar
Som Godemän Jordbruk välja
Lennart Holmsten (S)
Dan Larsson (S)

ÄRENDE 21
Val av Godemän Tätort.
Fullmäktige har att välja fyra ledamöter till Godemän Tätort för
mandatperioden 2011-2014.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar Lennart Holmsten (S) och Dan Larsson (S).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Valberedningens förslag
Fullmäktige beslutar
Som Godemän Tätort välja
Lennart Holmsten (S)
Dan Larsson (S)

ÄRENDE 22
Val av vänortskommitté.
Fullmäktige har att välja tre ledamöter till vänortskommittén för
mandatperioden 2011-2014.
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FORTS. ÄRENDE 22
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar Stig Jonsson (S), Yvonne Kardell (C) och Monica
Olsson (S).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Valberedningens förslag
Fullmäktige beslutar
Som vänortskommitté välja
Stig Jonsson (S)
Yvonne Kardell (C)
Monica Olsson (S)

ÄRENDE 23
Val av Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
Fullmäktige har att välja tre ledamöter och tre ersättare till
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för mandatperioden 20112014.

ÄRENDE 24
Val av Gemensam överförmyndarnämnd.
Fullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare till Gemensam
överförmyndarnämnd för Sundsvalls, Ånge, Timrå och Nordanstigs
kommuner för mandatperioden 2011-2014.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar Hans-Åke Bergman (C) som ledamot och Carin
Walldin (S) som ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
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FORTS. ÄRENDE 24
Valberedningens förslag
Fullmäktige beslutar
Väla Hans-Åke Bergman (C) som ledamot och Carin Walldin (S) som
ersättare.

ÄRENDE 25
Val av revisorer Nordanstigs Bostäder AB.
Fullmäktige har att välja två revisorer och en ersättare till Nordanstigs
Bostäder AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

ÄRENDE 26
Val av revisorer Nordanstig Vatten AB.
Fullmäktige har att välja en revisor och en ersättare till Nordanstig
Vatten AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

ÄRENDE 27
Val av revisorer MittSverige Vatten AB.
Fullmäktige har att välja en revisor och en ersättare till
MittSverigeVatten AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma som
följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet
av den bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.
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ÄRENDE 28
Val av revisorer Nordanstigs Fastighets AB.
Fullmäktige har att välja en revisor och en ersättare till Nordanstigs
Fastighets AB för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer
närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

ÄRENDE 29
Val av revisorer Fiberstaden AB.
Fullmäktige har att välja en revisor och en ersättare till Fiberstaden AB
för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det
val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den bolagsstämma
som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.

ÄRENDE 30
Val till Kommunalförbundet Inköp Gävleborg.
Fullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare till
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg för mandatperioden 2011-2014.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar Stig Eng (C) som ledamot och Dick Lindkvist (S)
som ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Valberedningens förslag
Fullmäktige beslutar
Välja Stig Eng (C) som ledamot och Dick Lindkvist (S) som ersättare.

ÄRENDE 31
Val till Kommunalförbundet Region Gävleborg.
Fullmäktige har att välja tre ledamöter och tre ersättare till
Kommunalförbundet Region Gävleborg för mandatperioden 2011-2014.
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FORTS. ÄRENDE 31
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar som ledamöter sig själv, Monica Olsson (S) och
Stig Eng (C). Som ersättare Katarina Bylin (S), Halbast Dilan (S) och
Kajsa Gladh (M).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Valberedningens förslag
Fullmäktige beslutar
Som ledamöter välja
Åke Bertils (S)
Monica Olsson (S)
Stig Eng (C)
Som ersättare välja
Katarina Bylin (S)
Halbast Dilan (S)
Kajsa Gladh (M)

ÄRENDE 32
Val av nämndemän.
Fullmäktige har att välja sex nämndemän för mandatperioden 20112014.
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar Urban Rohlin (S), Kajsa Gladh (M), Britt Sjöberg
(S), Carin Walldin (S) och Carina Olsson (C).
Stefan Haglund (FP) yrkar Eva Johansson-Norlin (FP).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner dem antagna.
Valberedningens förslag
Fullmäktige beslutar
Som nämndemän välja
Urban Rohlin (S)
Kajsa Gladh (M)
Britt Sjöberg (S)
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FORTS. ÄRENDE 32
Carin Walldin (S)
Carina Olsson (C)
Eva Johansson-Norlin (FP)

ÄRENDE 33
Sammanträdesdagar 2011.
Datum för fullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden under
2011 ska fastställas.
Kommunsekreterare Eva Engström föreslår att fullmäktiges möte 26
april flyttas till 2 maj samt att kommunstyrelsens möte 16 december
ändras till 15 december.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet fastställer datum för arbetsutskottets sammanträden
2011 och lämnar förslag på sammanträdesdagar för kommunstyrelsen
och för fullmäktige (arbetsutskottets protokoll § 186/2010).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på föreslagna ändringar och finner dem
antagna.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa följande datum för fullmäktiges sammanträde 2011:
28 februari
2 maj
30 maj
27 juni
26 september
28 november
12 december
Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning och
Sundsvalls Tidning.
Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för
fullmäktiges verksamhetsår 2011.
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ÄRENDE 34
Inkomna motioner.
Följande motioner har inkommit:
Motion om närvarorätt vid nämndssammanträden.
Inlämnad av Jan-Ola Hall (SD) och Aina Lööv (SD).
Motion om infrastrukturen för cyklister inom Nordanstigs kommun.
Inlämnad av Petra Modée (V).
Motion om gratis kollektivtrafik.
Inlämnad av Petra Modée (V).
Förslag till beslut
Lämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.

