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§ 83 Dnr 2018-000326  

Val av fullmäktiges presidium 2019-2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Carin Walldin (S) som fullmäktiges ordförande. 

2. Välja Pernilla Kardell (C) som 1:e vice ordförande. 

3. Välja Petra Modée (V) som 2:e vice ordförande. 

4. Valen avser mandatperioden 2019-2022.               

      

Sammanfattning av ärendet 

Inför mandatperioden 2019-2022 ska fullmäktige välja nytt 

presidium, dvs ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice 

ordförande.  

Tills nytt presidium har valts sitter Åldermannen som ordförande. 

Åldermannen är den person som suttit flest år i kommunfullmäktige.            

Yrkanden 

Val av ordförande 

Ola Wigg (S) föreslår Carin Walldin (S).    

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs förslag och finner det 

antaget. 

Yrkanden 

1:e vice ordföranden 

Carina Olsson (C) föreslår Pernilla Kardell (C). 

Petter Bykvist (V) föreslår Petra Modée (V). 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner Carina 

Olssons förslag antaget. 

Omröstning begärs.  

Eftersom det gäller personval så sker valet genom sluten omröstning. 

Ola Wigg (S) och Johan Norrby (S) utses som rösträknare. 

Fullmäktige upplyses om vilka krav som gäller för valsedlarna.  

De röstande av ger efter upprop sina valsedlar i en valurna. 
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Forts. § 83 

 

Omröstningsresultat 

Antalet avgivna röster är 30. Samtliga valsedlar är giltiga. 

Valsedlarna räknas. 

Pernilla Kardell (C) fick 15 röster och Petra Modée (V) tio röster. 

Fem röster var blanka. Fullmäktige har därmed valt Pernilla 

Kardell (C) som 1:e vice ordförande. 

Yrkanden 

2:e vice ordförande 

Petter Bykvist (V) föreslår Petra Modée (V). 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvists (V) förslag och 

finner det antaget.                         

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar bordlägga ärendet till fullmäktiges nästa 

sammanträde (fullmäktiges protokoll § 74/2018).  
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§ 84 Dnr 2017-000078  

Ledamöternas frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöternas frågestund förklaras för 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 

Ulrika Jonsäll (V) frågar ordföranden i utbildningsutskottet Erik 

Eriksson Neu (S) vad utbildningsutskottet planerar för åtgärder 

utifrån resultatet i Lärarförbundets ranking. Nordanstigs kommun har 

ökat resurserna till skolan men resultatet har ändå försämrats. 

Erik Eriksson Neu (S) svarar att utskottet kommer att analysera 

bakgrunden till rankingens resultat som baseras på 2016 års 

uppgifter. Det är dock inte bra att skolans resultat inte är bättre. Det 

är viktigt att analysera orsakerna till det dåliga resultatet. 

Fråga 2 

Tor Tolander (M) frågar vilka förändringar den nya majoriteten 

kommer att vidta för att lösa kommunens ekonomiska situation.  

Erik Eriksson Neu (S) svarar att Nordanstigs kostnader för skolan är 

lägre jämfört med jämförbara kommuner.  
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§ 85 Dnr 2018-000308  

Skattesats 2019 för Nordanstigs kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa skattesatsen för 2019 till 22:51 kronor per skattekrona, det 

vill säga oförändrad. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 18:50-19:15 för politiska 

överläggningar.     

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska inför varje nytt år fastställa skattesatsen för 

Nordanstigs kommun. I det förberedande budgetarbetet har 

intäkterna beräknats utifrån en oförändrad skattesats.  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med bifall av Tor Tolander (M) och Sandra 

Bjelkelöv (SD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag på 

oförändrad skattesats.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar fastställa 

skattesatsen för 2019 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill 

säga oförändrad (Pahlbergs och Unborgs tjänsteutlåtande 2018-

09-25). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar fastställa 

skattesatsen för 2019 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill 

säga oförändrad (ledningsutskottets protokoll § 152/2018). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa 

skattesatsen för 2019 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill 

säga oförändrad (kommunstyrelsens protokoll § 207/2018). 
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§ 86 Dnr 2017-000352  

Stadgar för Gunnar Greibers stipendiefond. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta kommunstyrelsens förslag till stadgar för Gunnar Greibers 

stipendiefond. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att bilda fonden.             

      

Sammanfattning av ärendet 

I kommunfullmäktige 2017-12-04 § 105 beslutades att en 

donationsfond ska bildas i syfte att förvalta arvet efter Else Nyström 

Greiber. I samma beslut uppdrogs till kommunstyrelsen att utforma 

stadgar för stipendiefonden, vilka detta ärende omfattar.      

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.              

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltning föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar anta förvaltningens förslag till stadgar för Gunnar 

Greibers stipendiefond samt att uppdra till kommunstyrelsen att 

bilda fonden (Pahlbergs och Oxelhöjds tjänsteutlåtande 

2018-09-25). 

2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att inför 

kommunstyrelsens sammanträde föra in i stadgarna en tydligare 

skrivning om att det är kommunstyrelsen som beslutar om 

utdelning ur fonden (ledningsutskottets protokoll § 154/2018). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till stadgar för Gunnar Greibers stipendiefond. Uppdra till 

kommunstyrelsen att bilda fonden (ledningsutskottets protokoll 

§ 154/2018). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till stadgar för Gunnar Greibers stipendiefond med redovisad 

justering i § 9. Uppdra till kommunstyrelsen att bilda fonden 

(kommunstyrelsens protokoll § 208/2018).             
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§ 87 Dnr 2018-000344  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Martin Äng (C). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Martin Ängs (C) avsägelse. 

2. Välja Per-Åke Kardell (C) som ny ledamot och vice ordförande 

i Nordanstigs Bostäder AB. 

3. Ny ersättare i Nordanstigs Bostäder AB efter Per-Åke Kardell 

väljs på fullmäktiges nästa sammanträde. 

4. Välja Rolf Colling (C) som ny ledamot i byggnadsnämnden. 

5. Välja Johan Åkerlund (C) som ny ersättare i byggnadsnämnden 

efter Rolf Colling. 

6. Valen avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

7. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Centerpartiet 

för återstoden av mandatperioden 2019-2022.             

      

Sammanfattning av ärendet 

Martin Äng (C) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot i 

fullmäktige, ledamot i byggnadsnämnden samt ledamot och vice 

ordförande i styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB. 

Fullmäktige har att godkänna Martin Ängs avsägelse samt välja ny 

ledamot i byggnadsnämnden, ny ledamot i styrelsen för Nordanstigs 

Bostäder AB samt ny vice ordförande i Nordanstigs Bostäder AB, 

för återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Vidare ska fullmäktige hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning 

för centerpartiet för återstoden av mandatperioden 2019-2022.     

Yrkanden 

Stig Eng (C) föreslår Per-Åke Kardell (C) som ny ledamot och vice 

ordförande i Nordanstigs Bostäder AB samt att ny ersättare efter  

Per-Åke Kardell väljs på fullmäktiges nästa sammanträde. 

Vidare föreslår Stig Eng att Rolf Colling (C) väljs som ny ledamot i 

byggnadsnämnden och Johan Åkerlund (C) väljs som ny ersättare 

efter Rolf Colling.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs förslag och finner dem 

antagna.                                    
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§ 88 Dnr 2018-000306  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Michael Gradin (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Michael Gradin (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som revisor. 

Fullmäktige har godkänt Michael Gradins avsägelse. 

Kvar är att välja ny lekmannarevisor för återstoden av 

mandatperioden 2015-2018 samt ny ersättare för lekmannarevisorn 

för Gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten, 

FoU-Välfärd, Regnet och HelGe. 

Fyllnadsvalen avser återstoden av mandatperioden 2015-2018.                              

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar godkänna avsägelse. Val av ny revisor 

behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde (fullmäktiges protokoll 

§ 81/2018).      
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§ 89 Dnr 2018-000382  

Motion om premie för goda studieresultat. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 

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

premie och ett diplom ska ges till den elev som presterat bäst under 

ett läsår, detta inom samtliga ämnen i skolan. Vidare föreslår hon att 

den elev som lyft sig mest under läsåret också ska premieras. 

Sverigedemokraterna föreslår därför att fullmäktige beslutar att 

utreda förutsättningar, kostnader och möjligheter för hur ett 

införande av en premie för goda studieresultat, kan utformas och 

genomföras, gärna utifrån andra likvärdiga projekt.  
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§ 90 Dnr 2018-000383  

Motion om införande av E-petition i 
Nordanstigs kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 

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

fullmäktige beslutar att E-petitioner införs som en del av Nordanstigs 

kommuns demokratiska process så att kommunen på detta vis ska 

öka kommuninvånarnas inflytande. 

E-petition innebär att en medborgare kan skicka in ett förslag på 

utveckling eller förändring som sedan publiceras på kommunens 

hemsida. När förslaget finns på hemsidan kan andra medborgare 

stödja förslaget.  
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§ 91 Dnr 2018-000384  

Motion om extern utredning om bristande 
skolresultat. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunen bör upphandla en extern utredning som genomlyser 

grundskolorna med målsättningen att specificera de variabler som 

har störst 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.  
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§ 92 Dnr 2018-000385  

Motion om gratis halkskydd till äldre. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.     

      

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.  
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§ 93 Dnr 2018-000386  

Motion om att redovisa öppna motioner på 
kommunens hemsida. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 

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

inkomma motioner, motioner som är under behandling samt 

besvarade motioner och dess svar görs tillgängliga på Nordanstigs 

kommuns hemsida. Hon föreslår även att motionerna ska göras 

tillgängliga för nedladdning samt att ett register över motionerna 

finns på kommunens hemsida. 
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§ 94 Dnr 2018-000387  

Motion om att stryka tillägget i 
inriktningsbeslut om fria vandringsvägar i 
vattendrag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Carina Ohlson (C) har lämnat en motion där hon föreslår att tillägget 

i det inriktningsbeslut om fria vandringsvägar för fisk i vattendrag, 

stryks (KF § 7/2017-02-06). 

Fullmäktiges beslut § 7/2017 lyder enligt följande: 

"Anta förslag till Fria vandringsvägar för fisk i Nordanstigs 

kommun, såsom ett inriktningsbeslut och godkänna att förslagets 

uppdragsbeskrivning ska vara vägledande för kommunens fortsatta 

fiskevårdsarbete tillsammans med kommunens fiskevårdsplan med 

följande tillägg i bilaga 1 Inriktningsbeslut, efter första stycket:  

Vid eventuella intressekonflikter ska dock i första hand 

miljöåterställning och förbättrade möjligheter till ökad biologisk 

mångfald prioriteras."  

      

      

      

      

 

 


