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§ 95 Dnr 2018-000332  

Mål och budget 2019-2022 för Nordanstigs 
kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta att beräkningsgrunden för 2019-2022 års skatteintäkter 

och generella statsbidrag grundas på följande invånarantal 

1 november 2018 9 478 personer 

1 november 2019 9 464 personer 

1 november 2020 9 447 personer 

1 november 2021 9 427 personer 

2. Anta kommunfullmäktiges finansiella mål 

 Verksamhetens nettokostnader plus finansnetto 

exklusive intäkter av engångskaraktär ska vara högst 98 

procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunal fastighetsavgift för vartdera året 2019-2022. 

 Investeringsvolymen för innevarande år bör lägst 

motsvara årets avskrivning. Årets investeringsvolym 

samt ombudgetering från föregående år får högst 

motsvara årets avskrivningar gånger tre. 

 Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras 

årligen. 

 Likviditeten ska vara lägst 100 procent, det vill säga 

omsättningstillgångarna ska vara högre än de kortfristiga 

skulderna. 

 Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel 

och/eller specifika bidrag. 

 Kommunen ska amortera låneskulden med minst sex 

procent per år. 

3. Utöver tilldelning till kommunstyrelsens verksamheter: 

1 100 tkr 2019, 1 500 tkr 2020-2022 till kommunstyrelsen att 

hantera såsom Projektbidrag och Visionsbidrag enligt 

beslutade fördelningsdirektiv. 

500 tkr budgeteras 2019-2022 till kommunstyrelsens 

förfogande. 

4. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt 

resurstilldelning 556 116 tkr i nettokostnader för år 2019. 
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Forts. § 95 

 

5. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheterna att 

fortsätta uppdraget från Kf § 113/2014. En strukturell 

förändring framförallt avseende skola och omsorg 2015 – 

2018 och framöver. Kommunstyrelsen beslutar att ha en mer 

långsiktig planering, politiskt prioritera långsiktighet och 

använda befintliga resurser förnuftigt. En budgetanpassning 

av verksamheternas kostnader behövs till och med 2019 med 

cirka 20 miljoner. 

6. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt 

resurstilldelning 558 974 tkr i nettokostnader för år 2020. 

7. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt 

resurstilldelning 570 474 tkr i nettokostnader för år 2021. 

8. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt 

resurstilldelning 580 088 tkr i nettokostnader för år 2022. 

9. I de fall olika mål som kommunfullmäktige uttalat skulle 

komma i konflikt med ramen så gäller att ramens storlek går 

i första hand fram till dess kommunfullmäktige fattar annat 

beslut. 

10. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2019-2022. 

*Kommunfullmäktige beslutar om kommunstyrelsens 

uppdrag och mål samt resurstilldelning. 

*Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och 

mål samt resurser på och mellan verksamheterna. 

*Kommunchef fördelar uppdrag och mål samt resurser på 

och mellan programpunkterna inom respektive verksamhet. 

*Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser 

inom respektive programpunkt. 

*Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom 

sin enhet. 

11. Anta investeringsutrymme för 2019-2022 

2019 38 000 tkr 

2020 20 000 tkr 

2021  20 000 tkr 

2022 20 000 tkr 

Resurser till investeringar inom verksamheten Renhållning 

kan tilldelas extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut 

avseende upplåning av kommunfullmäktige. 
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12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att nästkommande 

sammanträde fördela 2019 års investeringsbudget på 

specifika projekt preciserade med syfte, tidsplan och 

investeringskalkyl. 

13. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2019-2022. 

14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omgående påbörja mål- 

och budgetarbetet avseende 2020-2023.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt Mål och budget 2019-2022 

utifrån kommunstyrelsens nuvarande majoritets direktiv. 

Sammanställningen har justerats utifrån den senaste skatteprognosen.  

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med stöd av Stig Eng (C) och Carina Olsson (C), 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Tor Tolander (M) med stöd av Petter Bykvist (V), yrkar bifall till 

budgetförslaget från Samling för Nordanstig (moderaterna, 

vänsterpartiet, kristdemokraterna och liberalerna). 

Sandra Bjelkelöv (SD) med stöd av Suzanne Hedberg (SD), yrkar 

bifall till budgetförslaget från sverigedemokraterna.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på samtliga yrkande och finner 

kommunstyrelsens förslag antaget. 

Omröstning begärs. Ordföranden utser kommunstyrelsens förslag 

som huvudförslag. 

Ordföranden ställer proposition på om förslaget från Samling för 

Nordanstig eller förslaget från sverigedemokraterna ska utses som 

motförslag och finner att förslaget från Samling för Nordanstig 

utsetts som motförslag. 

Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Samling för Nordanstigs förslag röstar Nej.  

Omröstningsresultat 

Med 15 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot elva Nej-röster 

för Samling för Nordanstigs förslag antar fullmäktige 

kommunstyrelsens förslag. Fyra ledamöter avstod från att rösta. 
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Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M)  X    

Lars Hed (M)   X    

Tua Eurén (M)  X 

Michael Wallin (M)  X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Pernilla Kardell (C) X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Per-Ola Wadin (L)  X    

Eva Åkerblom (KD)  X 

Patric Jonsson (KD)  X    

Kent Hammarström (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Erik Eriksson Neu (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Mandy Eriksson Neu (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Svetlana Molberg (-)  X     

Petra Modée (V)  X    

Petter Bykvist (V)  X 

Ulrika Jonsäll (V)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD)   X   

Johan Norrby (SD)   X 

Suzanne Hedberg (SD)   X 

Ann-Sofie Lindh (SD)   X   

Stefan Bergh (NoP) X 

Summa  15 11 4   
 

  

Beslutsunderlag 

1. Verksamhetens förslag till beslut i tjänsteutlåtande 2018-11-16. 

2. Kommunstyrelsens förslag till beslut § 225/2018.  
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§ 96 Dnr 2018-000349  

Justering av Avfallstaxa för Nordanstigs 
kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Höja nuvarande avfallstaxa från och med 1 januari 2019 med 50 % 

för hantering av hushållsavfall och 15 % för hantering av slam.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Avfallsverksamhetens intäkter från avfallstaxan täcker inte 

verksamhetens kostnader. För att få budgeten i balans behöver taxan 

för hantering av hushållsavfall justeras upp med 50 % och taxan för 

hantering av slam med 15 %. 

Exempel på vad förslaget innebär (priser angivna inklusive moms) 

  Taxa 2018 Förslag 2019 

Grundavgift - permanentboende i villa per år 332  kr 499 kr 

Hämtning var 14:e dag - 140 l per år 861 kr 1 293 kr 

Hämtning slam (max 4 m3) - avvattningsbil 1 525 kr 1 754 kr     

Yrkanden 

Stig Eng (C) med stöd av Sigbritt Persson (S), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.           

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar höja nuvarande 

avfallstaxa från och med 1 januari 2019 med 50 % för hantering 

av hushållsavfall och 15 % för hantering av slam (Pahlberg och 

Grensmans tjänsteutlåtande 2018-10-02). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar höja 

nuvarande avfallstaxa från och med 1 januari 2019 med 50 % 

för hantering av hushållsavfall och 15 % för hantering av slam 

(ledningsutskottets protokoll §166/2018). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar höja 

nuvarande avfallstaxa från och med 1 januari 2019 med 50 % 

för hantering av hushållsavfall och 15 % för hantering av slam 

(kommunstyrelsens protokoll §227/2018).            
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§ 97 Dnr 2018-000285  

VA-taxa 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten 

och avlopp för 2019. 

2. Godkänna en höjning av den rörliga avgiften med 2,90 kr att 

gälla inom vatten och avlopp för 2019. 

3. Godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 580,00 kr att 

gälla inom vatten och avlopp för 2019. 

4. Fastställa grunder och principer för VA-taxa 2019. 

5. Bevilja en förlusttäckningsgaranti för 2019 om maximalt 

2,1 mnkr för Nordanstig Vatten AB. 

6. Bevilja en förlusttäckningsgaranti för 2020 om maximalt 

0,8 mnkr för Nordanstig Vatten AB. 

7. Justera tidigare beslut enligt punkt 1, med en total budgeterad 

minskning av kostnader om -2,7 mnkr i stället för tidigare 

beslut -5,6 mnkr. 

8. Minskningen motsvarar 2,9 mnkr och finansieras genom 

följande: 

- 2019 senarelägga rekrytering av ny tjänst som chefsstöd inom  

  verksamheten Vård och omsorg, totalt cirka 450 tkr. 

- 2019 minska budgeterat överskott med 1 650 tkr via eget  

  kapital. 

- 2020 minska budgeterat överskott med 800 tkr via eget kapital.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Nordanstigs kommuns balanskravsunderskott 

avseende 2017 års bokslut om totalt -6,9 mnkr, beslutade 

kommunfullmäktige 2018-07-02 § 62 bland annat om följande 

åtgärder, för att senast år 2020 genomfört återtagandet i sin helhet: 

Borttagande av förlusttäckningsbidrag till Nordanstig Vatten AB, 

totalt -5,6 mnkr. 

Beslutet enligt fullmäktiges § 62, skulle totalt ge en budgeterad 

besparing om -6,6 mnkr för åren 2019-2020. Till detta tillkom 

kommunstyrelsens beslut KS § 85/2018 att minska Projekt och 

Visionsbidrag med -960 tkr avseende 2018 års budget. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(24) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 97 

  

 

Total minskad neddragning enligt beslut ovan samt tidigare beslut 

var -7,6 mnkr. 

Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har inkommit med förslag på ny 

taxa utifrån kommunfullmäktiges beslut, som visar att taxehöjningen 

motsvarar mellan 19-27 %, och kommer gälla redan från år 2019. 

För att bättre möta en taxehöjning föreslår därför kommunstyrelsen 

att justera det budgeterade förlusttäckningsbidraget för år 2019 om 

maximalt 2,1 mnkr samt för 2020 om maximalt 0,8 mnkr, totalt 2,9 

mnkr. 

Enligt Vattentjänstlagen 30 § får avgifterna inte överskrida det som 

behövs för att täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna 

och driva va-anläggningen. 

Vidare framgår det i 31 § att avgifterna skall bestämmas så att 

kostnaderna fördelas på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt 

och rättvist. 

Vid utbyggnaden av anläggningen i Sörfjärden föreligger det en viss 

överkapacitet som motsvarar cirka 0,8 mnkr för år 2020. Av 

kommunens medborgare är det i dagsläget knappt hälften som är 

ansluten till kommunalt va.  

Förändringen av taxan skulle i förslaget motsvara en höjning mellan 

9-13 % för år 2019 och total höjning till och med år 2020 skulle 

motsvara mellan 16-23 %. 

Förändringen av förlusttäckningsbidraget föreslogs finansieras 

genom:  

- att 2019 senarelägga rekrytering av ny tjänst som chefsstöd 

inom verksamheten Vård och omsorg, totalt ca 450 tkr. 

- att 2019 minska budgeterat överskott med 1 650 tkr via eget 

kapital. 

- att 2020 minska budgeterat överskott med 800 tkr via eget 

kapital.     

Yrkanden 

Carina Olsson (C) med stöd av Stig Eng (C), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.     
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Forts. § 97    

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Olssons (C) yrkande och 

finner det antaget.           

Beslutsunderlag 

1. Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2018-11-19. 

2. Kommunstyrelsens protokoll § 226/2018.  
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§ 98 Dnr 2018-000336  

Avtal om samverkan i gemensamnämnd, 
Överförmyndarnämnden Mitt. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta förslag till avtal om samverkan i gemensam nämnd, 

Överförmyndarnämnden Mitt. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar 

motsvarande beslut.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarverksamheterna i Sundsvall, Timrå, Ånge och 

Nordanstigs kommuner samverkar sedan 2011 i en gemensam 

överförmyndarnämnd. Överförmyndarnämnden Mitt har genomfört 

en översyn av samverkansavtalet som finns mellan 

medlemskommunerna.  

Beslut finns från 2017 att nuvarande avtal om samverkan i 

gemensam nämnd sägs upp och därmed upphör att gälla 2018-12-31. 

Nu har ett nytt förslag till samverkansavtal utarbetats som ska antas i 

varje kommuns fullmäktige.                                  

Beslutsunderlag 

1. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna 

förslag till nytt avtal (omsorgsutskottets protokoll § 93/2018). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till avtal om samverkan i gemensam nämnd, 

Överförmyndarnämnden Mitt. Beslutet gäller under 

förutsättning att övriga kommuner fattar motsvarande beslut 

(kommunstyrelsens protokoll § 240/2018). 
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§ 99 Dnr 2018-000402  

Samverkansavtal och reglemente för 
Gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamheten och FoU Välfärd. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta nytt samverkansavtal och nytt reglemente för Gemensam 

nämnd för hjälpmedelsverksamheten och  FoU-välfärd. 

2. Godkänna att Nordanstigs kommun genom avtal driver HelGe 

och Regnet tillsammans med Gävleborgs läns övriga 

kommuner.      

      

Sammanfattning av ärendet 

HelGe är ett bibliotekssamarbete mellan länets kommuner och 

Regnet är en reserverad bandbredd i fibernätet som kopplar 

primärkommunernas verksamheter för resfria möten genom 

videolänk.  

Gemensamma nämnden med region Gävleborg vill renodla sin 

verksamhet till att omfatta FoU välfärd och hjälpmedel. 

HelGe och Regnet överförs från Region Gävleborg till 

primärkommunerna. Då verksamheten är ett samarbete mellan länets 

primärkommuner och saknar koppling till den gemensamma 

nämndens ordinarie verksamhet.  

Verksamheten inom Helge och Regnet administreras av Gävle 

Kommun genom avtal med länets övriga kommuner.                                     

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar anta nytt 

samverkansavtal och nytt reglemente för gemensam nämnd för 

FoU välfärd och hjälpmedel samt att Nordanstigs kommun 

genom avtal driva HelGe och Regnet tillsammans med 

Gävleborgs läns kommuner(Pahlbergs tjänsteutlåtande 

2018-11-20). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar nytt 

samverkansavtal och nytt reglemente för Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten och  FoU-välfärd. Godkänna att 

Nordanstigs kommun genom avtal driver HelGe och Regnet 

tillsammans med Gävleborgs läns övriga kommuner 

(kommunstyrelsens protokoll §248/2018). 
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§ 100 Dnr 2018-000351  

Reglemente för intern kontroll. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till reviderat Reglemente för intern kontroll inklusive 

tillämpningsanvisning.          

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i § 70/2018-09-17 att förstärka den 

interna kontrollen. Verksamhetens förslag till en revidering av 

Reglementet för internkontroll är en förutsättning för detta. 

Förutom revidering av reglemente för intern kontroll har även 

tillämpningsanvisningarna reviderats.                                                

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar revidera 

Reglementet för intern kontroll inklusive tillämpningsanvisning 

(Pahlbergs och Widoffs tjänsteutlåtande 2018-10-21). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till reviderat Reglemente för intern kontroll inklusive 

tillämpningsanvisning (ledningsutskottets protokoll § 

174/2018). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till reviderat Reglemente för intern kontroll inklusive 

tillämpningsanvisning (kommunstyrelsens protokoll 

§233/2018). 
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§ 101 Dnr 2018-000307  

Kommunalt driftbidrag för trygghetsboende. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Återremittera ärendet för en tydligare skrivning om vad som krävs 

för att få kommunalt driftsbidrag för trygghetsboende.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens kostnad för särskilt boende för äldre (SÄBO) ökar. 

Kostnaden kommer att öka när behovet kulminerar vid åren 2030-

2032. Kostnaden kommer att öka mer än förväntade skatteintäkter 

vilket medför att denna bör begränsas. Ett bra alternativ istället för 

SÄBO är att de äldre bor i tillgängliga bostäder i form av 

trygghetsbostäder. Dessa bostäder kommer att minska behovet av 

SÄBO, vilket innebär en kostnadsbegränsning för kommunen 

samtidigt som boendekvaliteten för de äldre ökar.  

Därför föreslås ett driftsbidrag som en drivmotor till att aktörer 

uppför trygghetsboenden i Nordanstigs kommun.    

Yrkanden 

Erik Eriksson Neu (S) med stöd av Stig Eng (C), Stefan Bergh 

(NoP), Tor Tolander (M) och Ola Wigg (S), yrkar att ärendet 

återremitteras för en tydligare skrivning om vad som krävs för att få 

kommunalt driftsbidrag för trygghetsboende.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget.             

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar 

att Nordanstigs kommun inför ett driftbidrag för aktörer som 

uppför trygghetsbostäder, att bidraget betalas ut årligen med ¼-

del av prisbasbelopp per bostad, att kravet för att få bidraget är 

att man uppfyller Boverkets kriterier för investeringsbidrag, att 

2018 och 2019 års bidrag finansieras ur budgetpost benämnd 

omställningskostnader samt att efterföljande år finansieras i 

kommande mål och budget som ett bestående bidrag (Pahlbergs 

och Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2018-10-23). 
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Forts. § 101 

 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att 

Nordanstigs kommun inför ett driftbidrag för aktörer som 

uppför trygghetsbostäder. Bidraget betalas ut årligen med ¼-del 

av prisbasbelopp per bostad. Kravet för att få bidraget är att man 

uppfyller Boverkets kriterier för investeringsbidrag. 2018 och 

2019 års bidrag finansieras ur budgetpost benämnd 

omställningskostnader. Efterföljande år finansieras i kommande 

mål och budget som ett bestående bidrag (ledningsutskottets 

protokoll § 170/2018). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att 

Nordanstigs kommun inför ett driftbidrag för aktörer som 

uppför trygghetsbostäder. Bidraget betalas ut årligen med ¼-del 

av prisbasbelopp per bostad. Kravet för att få bidraget är att man 

uppfyller Boverkets kriterier för investeringsbidrag. 2018 och 

2019 års bidrag finansieras ur budgetpost benämnd 

omställningskostnader. Efterföljande år finansieras i kommande 

mål och budget som ett bestående bidrag (kommunstyrelsens 

protokoll § 235/2018). 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(24) 

Sammanträdesdatum 

2018-12-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 102 Dnr 2018-000380  

Reviderade bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för 
förtroendevalda (OPF-KL 18). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses 

beslut, anta reviderade bestämmelser om omställningsstöd och 

pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med tillhörande 

bilaga att gälla från och med 2019-01-01. 

2. Uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till 

reviderade tillämpningsanvisningar för OFP-KL.             

      

Sammanfattning av ärendet 

2014 antog Nordanstigs kommun bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL 14). September 2018 

antog Sveriges Kommuner och Landstings styrelse förslag till 

reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension till 

förtroendevalda (OPF-KL 18). För att äga giltighet i Nordanstigs 

kommun krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

I OPF-KL 14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet 

till aktiva omställningsinsatser saknats. 

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

bestämmelser om omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt 

familjeskydd. 

Juni 2018 antog kommunstyrelsen tillämpningsanvisningar för OPF-

KL 14. OPF KL 18 kan innebära att tillämpningsanvisningarna kan 

behöva justeras till någon del.                                               

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att i enlighet med 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut, anta 

reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL 18) med tillhörande bilaga att gälla 

från och med 2019-01-01 samt att uppdra till förvaltningen att 

återkomma med förslag till reviderade tillämpningsanvisningar 

för OFP-KL (Pahlbergs och Rudhs tjänsteutlåtande 

2018-11-06). 
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Forts. § 102 

 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att i enlighet 

med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut, anta 

reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension för 

förtroendevalda (OPF-KL 18) med tillhörande bilaga att gälla 

från och med 2019-01-01. Uppdra till förvaltningen att 

återkomma med förslag till reviderade tillämpningsanvisningar 

för OFP-KL (kommunstyrelsens protokoll §234/2018). 
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§ 103 Dnr 2016-000364  

Ärenden flyttas till fullmäktiges nästa 
ordinarie sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna att följande ärenden behandlas vid fullmäktiges nästa 

ordinarie sammanträde: 

 Motion om gratis läxhjälp. 

 Motion om industriområdet Knoget i Harmånger. 

 Motion om köp av fastigheten Röde 2:15 i Gnarp.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden Carin Walldin (S) föreslår att följande ärenden 

behandlas vid nästa ordinarie sammanträde: 

 Motion om gratis läxhjälp. 

 Motion om industriområdet Knoget i Harmånger. 

 Motion om köp av fastigheten Röde 2:15 i Gnarp. 
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§ 104 Dnr 2018-000363  

Bordläggning av valärenden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Samtliga valärenden på fullmäktiges dagordning bordläggs och 

kommer att behandlas på ett extra sammanträde 20 december 2018.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige har en rad valärenden på dagordningen. 

Med anledning av den förändrade maktbalansen i fullmäktige 

föreslår ordföranden Carin Walldin (S) att valärendena på 

dagordningen bordläggs och i stället behandlas på ett extra 

sammanträde 20 december 2018. Carina Olsson (C) stöder förslaget.  
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§ 105 Dnr 2018-000306  

Fyllnadsval: 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.    

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) föreslår att ärendet behandlas på fullmäktiges 

nästa sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget.                  

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktige beslutar godkänna avsägelse. Val av ny revisor 

behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde (fullmäktiges 

protokoll § 81/2018). 

2. Fullmäktige beslutar att ärendet behandlas på fullmäktiges nästa 

sammanträde (fullmäktiges protokoll §88/2018).  
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§ 106 Dnr 2018-000344  

Fyllnadsval: Avsägelse från politiskt uppdrag, 
Martin Äng (C). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Sven-Åke Eriksson (C) som ny ersättare i styrelsen för 

Nordanstigs Bostäder AB.  

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018 som 

sträcker sig fram till ordinarie bolagsstämman våren 2019.    

      

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 vid tidigare sammanträde godkänt Martin Ängs 

avsägelse samt valt ny ledamot i byggnadsnämnden, ny ledamot i 

styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB samt ny vice ordförande i 

Nordanstigs Bostäder AB.  

Kvar är att välja ny ersättare i styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB 

efter Per-Åke Kardell (C) som valts som ny ledamot i styrelsen. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) föreslår Sven-Åke Eriksson (C) som ny ersättare i 

styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs förslag och finner det 

antaget.            

Beslutsunderlag 

Fullmäktiges protokoll §87/2018.  
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§ 107 Dnr 2018-000413  

Avsägelse politiskt uppdrag,  
Tina Torstensson (NoP). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Tina Torstenssons (NoP) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

nordanstigspartiet.se för återstoden av mandatperioden 

2019-2022.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Tina Torstensson (NoP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

fullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna Tina Torstenssons avsägelse samt hos 

länsstyrelsen begära ny sammanräkning för nordanstigspartiet.se för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022.  
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§ 108 Dnr 2018-000357  

Sammanträdesdatum 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta följande sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2019: 

25 februari 

1 april 

27 maj 

24 juni 

30 september 

28 oktober 

25 november 

16 december            

      

Sammanfattning av ärendet 

Datum för kommunfullmäktiges sammanträden 2019 behöver antas. 

Kommunstyrelsen har lämnat förslag till datum.                                               

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 244/2018.  

 

 


