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§ 133 Dnr 2017-000186  

Allmänhetens frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förklara allmänhetens frågestund avslutad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter, 

ordföranden och vice ordföranden i kommunens styrelse, utskott, 

nämnder, bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och 

ledande tjänstemän. 

En person har ställt frågan kring att det är många elever i 

Lönnbergsskolan, och frågar hur politikernas plan ser ut för att 

åtgärda bristerna? 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) svarar att en särskild 

beredning under kommunstyrelsen är tillsatt för att behandla 

lokalplaneringen och att en lösning för Lönnbergsskolan är 

prioriterad. 
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§ 134 Dnr 2018-000380  

Information om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Tacka för informationen.   

      

Sammanfattning av ärendet 

2018 antog kommunfullmäktige bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18)  

OPF-KL 18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, 

bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd. 

Vid dagens sammanträde informerar Bernt Mahr från KPR om 

pensionsdelen för förtroendevalda. Det nu gällande regelverket liknar 

de pensionsregler som gäller för anställda. 
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§ 135 Dnr 2019-000312  

Ekonomisk redovisning,  
Nordanstig Vatten AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Ewa Thorén och Tomas Larsson, MittSverige Vatten och Avfall AB 

besöker kommunfullmäktige och informerar om verksamheten i det 

gemensamma bolaget MittSverige Vatten och Avfall AB och 

Nordanstig Vatten AB. 

Redovisningen innehåller antal vattenverk och antal reningsverk, 

antal meter vattenledningar och antal pumpstationer per 1 000 

anslutna personer. Redovisningen ger en förklaring till orsakerna till 

de höga VA-taxorna i Nordanstigs kommun. 

Hållbarhetsindex (HBI) 

- miljömässig hållbarhet 

- hållbara tjänster för brukare 

- hållbara resurser 

Bolaget ska inte gå med vinst, det vill säga ta ut en för hög taxa från 

brukarna, däremot är det möjligt för kommunen att tillföra ett 

aktieägartillskott. 

Vidare redovisas kostnads- och investeringsutvecklingen under 

2007-2019. För att kunna upphöra med förlusttäckningsbidraget 

2021 höjs förbrukningstaxan med 12 % 2019 och med 9 % 2020.  
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§ 136 Dnr 2017-000078  

Ledamöternas frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöternas frågestund förklaras avslutad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd, 

styrelse, utskott, fullmäktigeberedning eller ordföranden i 

kommunala bolag. 

Fråga 1 

Stefan Bergh (NoP) ställer följande frågor: 

När kommer en ekonomisk redovisning för Fiskevårdsprojektet? 

Kommer en provtömning att genomföras innan kraftverksdammarna 

i Gnarp kommer att rivas? 

Ola Wigg (S) svarar att det var tänkt att en projektplan skulle vara 

klar nu i höst. Arbetet med detta pågår och kommer även att 

innehålla en ekonomisk redovisning. 

När det gäller rivning av dammar i Gnarp så kommer det först att 

säkerställas att vattentäkten inte kommer att påverkas av rivningen. 

Innan rivning så kommer det att göras en provsänkning.  
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§ 137 Dnr 2019-000391  

Delårsbokslut per 31 augusti 2019 för 
Nordanstigs kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna delårsbokslut per 2019-08-31 med sammanställd 

redovisning samt helårsprognos.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2019-08-31 

med sammanställd redovisning (koncern) samt helårsprognos.   

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot 

budget: 

Verksamheter  

Stab        0 mnkr  

Samhällsutveckling och kommunikation   0,9 mnkr 

Teknik och hållbarhet    1,9 mnkr 

Utbildning        0 mnkr 

Vård och omsorg                       -23,7 mnkr 

Social omsorg   -4,3 mnkr 

 

Kommunstyrelsens verksamheter visar ett prognostiserat underskott 

mot budget med -25,2 mnkr (miljoner kronor). 

Kommunstyrelsens särskilda verksamheter visar ett prognostiserat 

överskott mot budget med 14,2 mnkr. 

Skatteintäkter, statsbidrag, slutavräkning samt finansnetto visar ett 

prognostiserat överskott om 12,3 mnkr. 

Budgeterat resultat för 2019 är 2,9 mnkr. 

Kommunens prognos 2019 visar ett beräknat resultat på 4,2 mnkr. 

Kommunkoncernens prognostiserade resultat för 2019 är 7,8 mnkr. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

VD för Nordanstigs Bostäder AB Birger Tellin informerar om 

verksamheten i bolaget. 
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Forts. § 137 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

delårsbokslut per 2019 08-31 med sammanställd redovisning 

samt helårsprognos (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2019-09-27).  

2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till verksamheten att vid 

kommunstyrelsen nästa sammanträde redovisa sommarens 

verksamhet vid Ersk-Matsgården. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

delårsbokslut per 2019-08-31 med sammanställd redovisning 

samt helårsprognos (kommunstyrelsens protokoll § 238/2019). 
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§ 138 Dnr 2019-000049  

Motion om mobilförbud i den kommunala 
grundskolan. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Invänta regeringens direktiv och lagstiftning kring mobilens 

användning i skolmiljöer. 

2. Motionen anses därmed besvarad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om mobilförbud i den 

kommunala grundskolan där hon föreslår att kommunfullmäktige 

uppdrar till utbildningsutskottet att se över den praktiska möjligheten 

för ett generellt mobilförbud i våra grundskolor samt att ta fram 

riktlinjer på hur ett sådant förbud kan praktiseras i verkligheten. 

Verksamhetens yttrande 

Regeringen vill införa mobilförbud i skolan. Den nya lagstiftningen 

planeras att gälla från 2021. Mobilförbudet kommer att vara en del i 

en nationella plan för studiero och trygghet i skolan. 

I kommunens låg- och mellanstadieklasser är detta inte något större 

problem idag då eleverna lämnar ifrån sig mobilerna i skolan. 

På högstadiet är problemet störst på rasterna och inte på 

lektionstiden. 

Verksamheten föreslår att kommunen inväntar regeringens direktiv 

och lagstiftning kring mobilens användning i skolmiljöer och att 

motionen därmed kan anses besvarad.    

Yrkanden 

Anette Nybom (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms yrkande och 

finner det antaget.          



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 138 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att invänta 

regeringens direktiv och lagstiftning kring mobilens användning 

i skolmiljöer samt att motionen därmed kan anses besvarad 

(Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2019-06-26) 

2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att invänta 

regeringens direktiv och lagstiftning kring mobilens användning 

i skolmiljöer samt att motionen därmed kan anses besvarad 

(utbildningsutskottets protokoll § 102/2019).   

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar invänta 

regeringens direktiv och lagstiftning kring mobilens användning 

i skolmiljöer samt att motionen därmed kan anses besvarad 

(kommunstyrelsens protokoll § 248/2019).  
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§ 139 Dnr 2019-000048  

Motion om en extra idrottstimme varje vecka i 
skolan. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Timplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan kommer 

från och med hösten 2019 att utökas på mellanstadiet från 160 

till 180 timmar och på högstadiet kommer ämnet att utökas från 

200 timmar till 280 timmar per läsår. 

2. Motionen anses därmed besvarad.     

      

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om mer fysisk aktivitet 

genom att införa en extra idrottstimme varje vecka. Förslaget är att 

kommunfullmäktige beslutar att utbildningsutskottet ser över hur 

samtliga skolor ska kunna införa en extra idrottstimme varje vecka. 

Verksamhetens yttrande 

Skolverket har föreslagit utökad tid i grundskolan för idrott och 

hälsa, vilket regeringen har godkänt. 

Från och med hösten 2019 utökas ämnet idrott och hälsa på 

mellanstadiet från 160 till 180 timmar och på högstadiet kommer 

ämnet att utökas från 200 timmar till 280 timmar per läsår. 

Med detta anser verksamheten att motionen kan anses besvarad.                         

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att timplanen för 

ämnet idrott och hälsa i grundskolan kommer från och med 

hösten 2019 att utökas på mellanstadiet från 160 till 180 timmar 

och på högstadiet kommer ämnet att utökas från 200 timmar till 

280 timmar per läsår. Motionen kan därmed anses besvarad 

(Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2019-06-27). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att 

timplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan kommer från 

och med hösten 2019 att utökas på mellanstadiet från 160 till 

180 timmar och på högstadiet kommer ämnet att utökas från 

200 timmar till 280 timmar per läsår. Motionen kan därmed 

anses besvarad (utbildningsutskottets protokoll § 103/2019).  
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Forts. § 139 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Timplanen för ämnet idrott och hälsa i grundskolan kommer 

från och med hösten 2019 att utökas på mellanstadiet från 160 

till 180 timmar och på högstadiet kommer ämnet att utökas från 

200 timmar till 280 timmar per läsår. Motionen kan därmed 

anses besvarad (kommunstyrelsens protokoll § 249/2019).  
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§ 140 Dnr 2018-000384  

Motion om extern utredning om bristande 
skolresultat. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kontroller och utredningar har genomförts av Skolinspektionen 

och kommunens revisorer. Vidare har verksamheten deltagit i 

Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Detta har 

skapat ett gott underlag och ytterligare utredningar av externa 

parter är i nuläget inte är aktuellt. Verksamheten måste istället 

fortsätta det ständigt pågående arbetet för att förbättra 

skolresultaten. 

2. Motionen anses därmed besvarad.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion då hon anser att 

kommunen bör upphandla en extern utredning om genomlyser 

grundskolorna med målsättningen att specificera de variabler som 

har stört inverkan på elevernas resultat, för att utifrån detta kunna 

prioritera tid och resurser. Hon föreslår därför att fullmäktige 

beslutar uppdra till utbildningsutskottet att beställa en extern 

utredning i syfte att kartlägga orsakerna till de bristfälliga 

skolresultaten i kommunen. 

Verksamhetens yttrande 

Skolinspektionen är den statliga myndighet som granskar landets 

skolor. Under vårterminen 2019 har Skolinspektionen besökt 

Nordanstigs kommun och en kommunrapport kommer under augusti 

månad. Skolinspektionen är kontrollmyndighet för likvärdig 

utbildning i Sverige. 

Under de senaste 3,5 åren har Nordanstigs kommuns skolor deltagit i 

Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Nordanstigs 

deltagande i denna satsning grundade sig på de låga resultat som 

kommunen uppvisat under några år. 

Revisionen genomförde under 2018 en granskning av 

måluppfyllelsen i kommunens grundskola. I revisionens 

rekommendationer till kommunstyrelsen ingår bl.a. att försäkra sig 

om att verksamheten har tillräckligt med resurser för uppdraget, att 

de används effektivt och fördelas på huvud- och enhetsnivå efter 

elevers olika förutsättningar och behov. Vidare att säkerställa att det 

systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i enligt med lag, inte minst vad 

gäller att vidta åtgärder om det framkommer brister i verksamheten. 
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Forts. § 140 

 

Verksamheten anser med detta att kontroller och utredningar har 

genomförts och har skapat ett gott underlag och anser att ytterligare 

utredningar av externa parter i nuläget inte är aktuellt. Verksamheten 

måsten istället fortsätta det ständigt pågående arbetet för att förbättra 

skolresultaten.                              

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att kontroller och 

utredningar har genomförts av Skolinspektionen och 

kommunens revisorer. Vidare har verksamheten deltagit i 

Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Detta har 

skapat ett gott underlag och ytterligare utredningar av externa 

parter är i nuläget inte är aktuellt. Verksamheten måsten istället 

fortsätta det ständigt pågående arbetet för att förbättra 

skolresultaten. Motionen kan därmed anses besvarad (Fredrik 

Pahlbergs och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-06-27). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att 

kontroller och utredningar har genomförts av Skolinspektionen 

och kommunens revisorer. Vidare har verksamheten deltagit i 

Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Detta har 

skapat ett gott underlag och ytterligare utredningar av externa 

parter är i nuläget inte är aktuellt. Verksamheten måsten istället 

fortsätta det ständigt pågående arbetet för att förbättra 

skolresultaten. Motionen kan därmed anses besvarad 

(utbildningsutskottets protokoll 104/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Kontroller och utredningar har genomförts av Skolinspektionen 

och kommunens revisorer. Vidare har verksamheten deltagit i 

Skolverkets satsning Samverkan för bästa skola. Detta har 

skapat ett gott underlag och ytterligare utredningar av externa 

parter är i nuläget inte är aktuellt. Verksamheten måsten istället 

fortsätta det ständigt pågående arbetet för att förbättra 

skolresultaten. Motionen kan därmed anses besvarad 

(kommunstyrelsens protokoll § 250/2019). 
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§ 141 Dnr 2018-000160  

Motion om att polisanmäla ensamkommande 
migranter med uppskriven ålder för 
bidragsbrott. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen då Nordanstigs kommun har lämnat tillbaka de barn 

som fått uppskriven ålder till Migrationsverkets ansvar.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Solveig Wiberg (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att 

berörda nämnder i enlighet med motionens intentioner utreder 

möjligheterna till att Nordanstigs kommun ska verka för att 

polisanmäla ensamkommande migranter, som fått sin ålder 

uppskriven av migrationsverket, för bidragsbrott samt att 

Nordanstigs kommun ser över möjligheterna att återkräva de bidrag 

som utbetalts felaktigt till personer som av migrationsverket, efter 

åldersbedömning, fått sin ålder uppskriven och är vuxna.  

Verksamhetens yttrande 

De ensamkommande barn som har vistats i Nordanstigs kommun har 

inte fått bidrag från Nordanstigs kommun utan från 

Migrationsverket. Kommunens kostnader för barnens boenden har 

även det finansierats via bidrag från Migrationsverket. 

Om barnets ålder har blivit uppskriven till över 18 år så har 

Nordanstigs kommun överlämnat barnen tillbaka till 

Migrationsverkets ansvar. 

Idag har kommunen inga boenden kvar för ensamkommande 

flyktingbarn.                          

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen 

då Nordanstigs kommun har lämnat tillbaka de barn som fått 

uppskriven ålder till Migrationsverkets ansvar (Fredrik 

Pahlbergs och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-05). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå 

motionen då Nordanstigs kommun har lämnat tillbaka de barn 

som fått uppskriven ålder till Migrationsverkets ansvar 

(omsorgsutskottets protokoll § 119/2019).  
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Forts. § 141 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar avslå 

motionen då Nordanstigs kommun har lämnat tillbaka de barn 

som fått uppskriven ålder till Migrationsverkets ansvar 

(kommunstyrelsens protokoll § 251/2019).  
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§ 142 Dnr 2018-000385  

Motion om gratis halkskydd till äldre. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Beakta i budgetarbetet inför 2021 att erbjuda gratis halkskydd 

till äldre. 

2. Motionen anses därmed besvarad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att 

kommunen kostnadsfritt ska erbjuda broddar till alla från 65 år och 

uppåt som är folkbokförda i kommunen. Detta för att förhindra 

halkolyckor under vinterhalvåret. 

Verksamhetens yttrande 

I Nordanstig bor det idag 2 650 personer som är 65 år eller äldre. Av 

dessa bor ca 80 personer på särskilda boenden och ytterligare ett 

antal bor hemma med kanske inte är så rörliga att de behöver 

halkskydd. 

Ett halkskydd att sätta utanpå sina ytterskor kostar från 100 kronor 

och uppåt. Om vi antar att 2 000 personer skulle ta del av 

erbjudandet så innebär det en kostnad på minst 200 tkr. 

Verksamheten föreslår att politiken hanterar frågan i budgetarbetet 

inför 2021 samt att motionen därmed kan anses besvarad.                          

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att beakta i 

budgetarbetet inför 2021 att erbjuda gratis halkskydd till äldre. 

Motionen anses därmed besvarad (Fredrik Pahlbergs och Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-02). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att beakta i 

budgetarbetet inför 2021 att erbjuda gratis halkskydd till äldre. 

Motionen anses därmed besvarad (omsorgsutskottets protokoll 

§ 120/2019).  

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar beakta i 

budgetarbetet inför 2021 att erbjuda gratis halkskydd till äldre. 

Motionen anses därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll 

§ 252/2019). 
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§ 143 Dnr 2019-000367  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Britt Sjöberg (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet behandlas vid fullmäktiges nästa sammanträde.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Britt Sjöberg (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i 

valberedningsnämnden och i styrelsen för Nordanstig Vatten AB. 

Fullmäktige har godkänt Britt Sjöbergs avsägelse. Kvar är att välja 

ny ersättare i kommunstyrelsen, ny ledamot i valberedningsnämnden, 

ny ledamot i styrelsen för Nordanstig Vatten AB och hos 

länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Socialdemokraterna för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022.                           

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar godkänna Britt Sjöbergs (S) avsägelse. Hos 

länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Socialdemokraterna för 

återstoden av mandatperioden 2019 2022. Valen av ny ersättare i 

kommunstyrelsen, ny ledamot i valberedningsnämnden samt ny 

ledamot i styrelsen för Nordanstig Vatten AB behandlas på 

fullmäktiges nästa sammanträde (fullmäktiges protokoll § 128/2019).  
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§ 144 Dnr 2019-000382  

Avsägelse från politiska uppdrag,  
Pernilla Kardell (C). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Lars-Ove Gradin (C) som ny ledamot och vice ordförande 

i Fullmäktigeberedningen för demokrati och Klimat- och 

miljöberedningen. 

2. Välja Lars-Ove Gradin (C) som ny ersättare för kommunens 

ombud på bolagsstämmorna för Nordanstig Vatten AB, 

MittSverige Vatten och Avfall AB, Nordanstigs Bostäder AB, 

Nordanstigs Fjärrvärme AB, Nordanstigs Fastighets AB, 

Nordanstigs Kommunfastigheter AB, Visit Hälsingland 

Gästrikland AB och Inera AB. 

3. Välja Lars-Ove Gradin (C) som ny ersättare i Hälsinglands 

Utbildningsförbund. 

4. Valen avser återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 21:25-21:35 för politiska 

överläggningar.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Pernilla Kardell (C) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag. 

Fullmäktige har godkänt Pernilla Kardells avsägelse och hos 

länsstyrelsen begärt ny sammanräkning för Centerpartiet. Kvar är att 

välja nya personer till samtliga uppdrag för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022.      

Yrkanden 

Ulrika Jonsäll (V) föreslår att Petra Modée (V) väljs som ny vice 

ordförande i Fullmäktigeberedningen för demokrati och i Klimat- 

och miljöberedningen. 

Stig Eng (C) föreslår att Lars-Ove Gradin (C) väljs på samtliga 

uppdrag efter Pernilla Kardell.  
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Forts. § 144 

 

Propositionsordning 

Fullmäktigeberedningen för demokrati 

Ordföranden ställer proposition på om Lars-Ove Gradin (C) eller 

Petra Modée (V) ska väljas som vice ordförande i 

Fullmäktigeberedningen för demokrati och finner att Lars-Ove 

Gradin ska väljas. 

Omröstning begärs. Det blir sluten omröstning eftersom ärendet 

avser val. Oskar Lundin (S) och Petter Bykvist (V) utses som 

rösträknare. 

Fullmäktige upplyses om vilka krav som gäller för valsedlarna. 

De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 28. Samtliga valsedlar är giltiga. 

Valsedlarna räknas. 

Lars-Ove Gradin fick 15 röster och Petra Modée fick 13 röster. 

Därmed har fullmäktige utsett Lars-Ove Gradin som vice ordförande 

i Fullmäktigeberedningen för demokrati. 

Propositionsordning 

Klimat- och miljöberedningen 

Ordföranden ställer proposition på om Lars-Ove Gradin (C) eller 

Petra Modée (V) ska väljas som vice ordförande i Klimat- och 

miljöberedningen och finner att Lars-Ove Gradin ska väljas. 

Omröstning begärs. Det blir sluten omröstning eftersom ärendet 

avser val. Oskar Lundin (S) och Petter Bykvist (V) utses som 

rösträknare. 

Fullmäktige upplyses om vilka krav som gäller för valsedlarna. 

De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 28. Samtliga valsedlar är giltiga. 

Valsedlarna räknas. 

Lars-Ove Gradin fick 15 röster och Petra Modée fick 13 röster. 

Därmed har fullmäktige utsett Lars-Ove Gradin som vice ordförande 

i Klimat- och miljöberedningen. 
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Forts. § 144 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på Stig Engs förslag om att 

välja Lars-Ove Gradin på övriga uppdrag efter Pernilla Kardell och 

finner det antaget.         

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar godkänna Pernilla Kardells (C) avsägelse. Välja 

Lars-Ove Gradin (C) som ny 1:e vice ordförande i fullmäktige för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022. Hos länsstyrelsen begära 

ny sammanräkning för Centerpartiet för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022. Vid fullmäktiges nästa sammanträde 

välja ny ledamot och vice ordförande i Fullmäktigeberedningen för 

demokrati och Klimat- och miljöberedningen, välja ny ersättare för 

kommunens ombud på bolagsstämmorna för Nordanstig Vatten AB, 

MittSverige Vatten och Avfall AB, Nordanstigs Bostäder AB, 

Nordanstigs Fjärrvärme AB, Nordanstigs Fastighets AB, Nordanstigs 

Kommunfastigheter AB, Visit Hälsingland Gästrikland AB och Inera 

AB samt välja ny ersättare i Hälsinglands Utbildningsförbund 

(fullmäktiges protokoll § 129/2019). 
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§ 145 Dnr 2019-000387  

Avsägelse politiskt uppdrag,  
Per-Åke Kardell (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Johan Persson (C) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 

2. Välja Johan Åkerlund (C) som ny ersättare i styrelsen för 

bolagen Nordanstigs Fjärrvärme AB och Nordanstigs 

Fastighets AB samt som ny Godeman Tätort och ny Godeman 

Jordbruk. 

3. Valen avser återstoden av mandatperioden 2019-2022.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Per-Åke Kardell (C) har avsagt sig sina politiska uppdrag som 

ersättare i fullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, Godeman Tätort 

och Godeman Jordbruk, ersättare i styrelsen för Nordanstigs 

Fjärrvärme AB och Nordanstigs Fastighets AB. 

Fullmäktige har godkänt Per-Åke Kardells avsägelse samt hos 

länsstyrelsen begärt ny sammanräkning för Centerpartiet för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022.  

Kvar är att välja ny ersättare i kommunstyrelsen, välja ny ersättare i 

styrelsen för bolagen Nordanstigs Fjärrvärme AB och Nordanstigs 

Fastighets AB samt välja ny Godeman Tätort och ny Godeman 

Jordbruk.   

Yrkanden 

Stig Eng (C) föreslår Johan Persson (C) som ny ersättare i 

kommunstyrelsen och Johan Åkerlund (C) som ny ersättare i 

styrelsen för bolagen Nordanstigs Fjärrvärme AB och Nordanstigs 

Fastighets AB samt som ny Godeman Tätort och ny Godeman 

Jordbruk.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs förslag och finner det 

antaget.  
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Forts. § 145 

 

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar godkänna Per-Åke Kardells (C) avsägelse. Hos 

länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Centerpartiet för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022. Vid fullmäktiges nästa 

sammanträde välja ny ersättare i kommunstyrelsen, välja ny ersättare 

i styrelsen för bolagen Nordanstigs Fjärrvärme AB och Nordanstigs 

Fastighets AB samt välja ny Godeman Tätort och ny Godeman 

Jordbruk (fullmäktiges protokoll § 130/2019). 
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§ 146 Dnr 2019-000388  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Yvonne Kardell (C). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Yvonne Kardells (C) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Centerpartiet 

för återstoden av mandatperioden 2019-2022.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Yvonne Kardell (C) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna Yvonne Kardells avsägelse samt hos 

länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Centerpartiet för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022. 
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§ 147 Dnr 2019-000409  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Marika Löf (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Marika Löfs (SD) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 

2019-2022.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Marika Löf (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. Fullmäktige har att godkänna Marika Löfs 

avsägelse samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 2019-2022.     
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§ 148 Dnr 2019-000433  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Suzanne Hedberg (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Suzanne Hedbergs (SD) avsägelse. 

2. Välja Fredrik Magnusson (SD) som ny ersättare i 

kommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden 2019-2022.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Suzanne Hedberg (SD) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsen. Fullmäktige har att godkänna Suzanne 

Hedbergs avsägelse samt välja ny ersättare i kommunstyrelsen för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022.     

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) föreslår Fredrik Magnusson (SD) som ny 

ersättare i kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs förslag och 

finner det antaget.  
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§ 149 Dnr 2019-000434  

Avsägelse politiska uppdrag, Emil Thyr (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Emil Thyrs (S) avsägelse. 

2. Ny ledamot i byggnadsnämnden väljs vid fullmäktiges nästa 

sammanträde.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Emil Thyr (S) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i 

byggnadsnämnden. Fullmäktige har att godkänna Emil Thyrs 

avsägelse samt välja ny ledamot i byggnadsnämnden för återstoden 

av mandatperioden 2019-2022.   

      

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 150 Dnr 2019-000435  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Per Dahlström (V). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Per Dahlströms (V) avsägelse. 

2. Välja Petra Modée (V) som ny ersättare i kommunstyrelsen för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Per Dahlström (V) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare 

i kommunstyrelsen. Fullmäktige har att godkänna Per Dahlströms 

avsägelse samt välja ny ersättare i kommunstyrelsen för återstoden 

av mandatperioden 2019-2022.   

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) föreslår Petra Modée (V) som ny ersättare i 

kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvists förslag och finner 

det antaget.  
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§ 151 Dnr 2019-000280  

Inkomna motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Följande motioner har inkommit: 

Motion om slopat karensavdrag till personal inom förskola, vård 

och omsorg. 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att 

utbildningsutskottet och omsorgsutskottet ser över hur karensavdrag 

för personal inom förskolan och omsorgen ska kunna tas bort eller 

kompenseras. 

Motion om bilpool för Nordanstigs föreningsliv. 

Daniel Arenholm (M) och Tor Tolander (M) har lämnat en motion 

om bilpool för Nordanstigs föreningsliv. Tanken är att underlätta för 

engagerade föräldrar och föreningar att samåka till aktiviteter samt 

att komplettera kommunens föreningsbidrag och medverka till ett 

klimatsmart alternativ. De föreslår därför att fullmäktige beslutar 

möjliggöra för föreningar att ingå i kommunens bilpool samt att vid 

införskaffning eller hyra av nya fordon ha denna målgrupps behov i 

åtanke.  
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§ 152 Dnr 2019-000456  

Interpellation om kravställning för 
investeringen i ny idrottsplats av en 
idrottsplats för alla. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Arenholm (M) och Tor Tolander (M) har lämnat in en 

interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande och vice 

ordförande om kravställningen för investeringen i ny idrottsplats av 

en idrottsplats för alla. Initiativet av Bergsjö IF att rusta upp 

idrottsarenan innefattade konstgräsplan, fyra löparbanor om 

400 meter runt fotbollsplanen, längdhopp, stavhopp samt en 

spontanidrottsarena. Av den totala budgeten på 10 mnkr erhölls 

3 mnkr i bidrag från Nordanstigs kommun. 

Interpellationen ställs med följande frågor: 

Vilka krav ställdes vid investeringen för idrottsarenan? 

Vilka åtgärder tas för att fullfölja planen?  

      

      

      

      

 

 


