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§ 94 Dnr 2017-000078  

Ledamöternas frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöternas frågestund avslutas.   

      

Sammanfattning av ärendet 

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

styrelse, utskott, fullmäktigeberedning eller ordföranden i 

kommunala bolag. 

Fråga 1 

Sandra Bjelkelöv (SD) frågar utbildningsutskottets ordförande 

Anette Nybom (S) om varför deras sammanträde i augusti ställs in 

när det finns problematik vid högstadiet i Bergsjö enligt 

Skolinspektionens rapport? 

Anette Nybom (S) svarar att utbildningsutskottet är väl medveten om 

situationen som de tar på största allvar samt att utbildningschefen 

och rektorerna arbetar med förbättringar och handlingsplaner.  
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§ 95 Dnr 2018-000067  

Ekonomirapport per 2019-04-30. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppdra till kommunstyrelsen att vid fullmäktiges nästa 

sammanträde återkomma med en rapport utifrån 

åtgärdsplanerna. 

2. I övrigt godkänna tertialrapporten per 2019-04-30.   

      

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att perioden för delårsbokslut ändrades till sista 

augusti så beslutades det även att en förstärkt ekonomirapport skulle 

redovisas för kommunstyrelsen per april. 

Ekonomienheten har tagit fram en fördjupad ekonomirapport per 

30 april 2019. Prognosen för helår är ett negativt resultat med 

5,596 mnkr. 

Verksamheterna har för kommunstyrelsen presenterat förslag till 

handlingsplaner för att minska kostnaderna. Förslagen är 

sammanställda i en rapport och innehåller både stora och små 

åtgärdsförslag. 

Kommunstyrelsen har överlämnat rapporten till fullmäktige för 

kännedom.    

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med bifall av Tor Tolander (M), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Magdalena Fagerhov (KD) med bifall av Ola Wigg (S), yrkar att 

kommunstyrelsen ska återkomma vid fullmäktiges nästa 

sammanträde med en rapport utifrån åtgärdsplanerna.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs och Magdalena 

Fagerhovs yrkanden och finner dem antagna.           
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Forts. § 95 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till utskotten att lämna 

förslag till åtgärder för att få en budget i balans och redovisa 

dessa på kommunstyrelsens sammanträde i maj 2019. I 

förslagen ska även möjligheten till ökade intäkter beaktas 

(kommunstyrelsens protokoll § 67/2019).  

2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till respektive utskott att 

arbeta vidare med sina handlingsplaner. Kommunstyrelsen 

uppmanar till återhållsamhet. Utskotten ska lämna rapport om 

hur arbetet har utvecklats på kommunstyrelsens sammanträde i 

augusti 2019. I övrigt godkänna tertialrapporten per 2019-04-30 

och överlämna den till kommunfullmäktige för kännedom 

(kommunstyrelsens protokoll § 151/2019).  
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§ 96 Dnr 2019-000282  

Skattesats 2020 för Nordanstigs kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa skattesatsen för 2020 till 22:51 kronor per skattekrona, det 

vill säga oförändrad.     

      

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), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Politiska ledningsgruppen föreslår att fullmäktige beslutar 

fastställa skattesatsen för 2020 till 22:51 kronor per skattekrona, 

det vill säga oförändrad (politiska ledningsgruppens protokoll 

§ 39/2019).  

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa 

skattesatsen för 2020 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill 

säga oförändrad (kommunstyrelsens protokoll § 153/2019). 
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§ 97 Dnr 2019-000099  

Mål och budget 2020 - 2023 för Nordanstigs 
kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta att beräkningsgrunden för 2020 – 2023 års skatteintäkter 

och generella statsbidrag grundas på följande invånarantal: 

1 november 2019 9 488 personer 

1 november 2020 9 468 personer 

1 november 2021 9 456 personer 

1 november 2022 9 442 personer. 

2. Anta fullmäktiges 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 2020 – 2023. 

• Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras 

årligen. 

• Likviditeten ska vara lägst 100 procent, det vill säga 

omsättningstillgångarna ska vara högre än de kortfristiga 

skulderna. 

• Kommunen ska amortera låneskulden med minst sex procent 

per år. 

3. Utöver tilldelning till kommunstyrelsens verksamheter:  

1 500 tkr budgeteras 2020 – 2023 till kommunstyrelsen att 

hantera såsom Projektbidrag och Visionsbidrag enligt beslutade 

fördelningsdirektiv. 

1 000 tkr budgeteras 2020 – 2023 till kommunstyrelsens 

förfogande. 

4. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 

566 633 tkr i nettokostnader för år 2020.   

5. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 

575 426 tkr i nettokostnader för år 2021.  

6. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 

586 052 tkr i nettokostnader för år 2022. 

7. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 

600 745 tkr i nettokostnader för år 2023.   
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Forts. § 97 

 

8. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i 

konflikt med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand 

fram till dess fullmäktige fattar annat beslut. 

9. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2020 - 2023.  

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 resurs inom 

respektive programpunkt. 

Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin 

enhet. 

10. Anta investeringsförslag för 2020 - 2023  

       2020   73 302 tkr (TB 8 302 tkr från 2018 ingår) 

       2021 116 000 tkr 

       2022   74 500 tkr 

       2023   73 000 tkr. 

För investeringar utöver ordinarie investeringsutrymme kan 

extern upplåning krävas där särskilt beslut då fattas av 

kommunfullmäktige.  

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inför 2020 fördela 2020 års 

investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, 

tidsplan och investeringskalkyl. 

12. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2020 - 2023. 

13. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja mål- och 

budgetarbetet avseende 2021 - 2024.          

      

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt Mål och budget 2020 - 2023 

utifrån kommunstyrelsens majoritets direktiv.  

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) föredrar majoritetens 

förslag till budget som även är kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Tor Tolander (M), Patric Jonsson (KD), Ulrik Jonsäll (V) och Per-

Ola Wadin (L) föredra budgetförslaget från Samling för Nordanstig. 

Sandra Bjelkelöv (SD) föredrar Sverigedemokraternas budgetförslag.  
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Forts. § 97 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med bifall av Carina Ohlson (C), Anette Nybom (S), 

Mandy Eriksson Neu,  Magnus Willing (S), Sigbritt Persson (S), 

Stefan Bergh (NoP) och Stig Eng (C), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Tor Tolander (M) med bifall av Magdalena Fagerhov (KD), Ulrika 

Jonsäll (V) och Per-Ola Wadin (L), yrkar bifall till Samling för 

Nordanstigs budgetförslag. 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 

budgetförslag.  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på samtliga budgetförslag och finner 

kommunstyrelsens förslag antaget. 

Omröstning begärs. Eftersom det finns tre förslag utser ordföranden 

kommunstyrelsens förslag som huvudförslag. Därefter ställer 

ordföranden proposition på om Samling för Nordanstigs 

budgetförslag eller Sverigedemokraternas budgetförslag ska utses 

som motförslag och finner att Samling för Nordanstigs budgetförslag 

utses 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 tio Nej-röster 

antar fullmäktige kommunstyrelsens förslag. Fyra ledamöter avstod 

från att rösta. 
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Forts. § 97 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M)  X    

Lars Hed (M)   X    

Daniel Arenholm (M)  X 

Michael Wallin (M)  X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Yvonne Kardell (C) X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Per-Ola Wadin (L)  X    

Magdalena Fagerhov (KD)  X 

Patric Jonsson (KD)  X    

Magnus Willing (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Mandy Eriksson Neu (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Christoffer Johansson (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Petra Modée (V)  X    

Göran Thybäck (V)  X 

Ulrika Jonsäll (V)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD)   X   

Johan Norrby (SD)   X 

Suzanne Hedberg (SD)   X 

Göran Persson (SD)   X   

Stefan Bergh (NoP) X 

Summa  15 10 4   

      

 

Beslutsunderlag 

1. Politiska ledningsgruppen föreslår att fullmäktige beslutar anta 

förslag till budget för 2020 - 2023 (politiska ledningsgruppens 

protokoll § 43/2019).  

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till budget för 2020 - 2023 (kommunstyrelsens protokoll 

§ 154/2019).      
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§ 98 Dnr 2019-000052  

Justering av pris på måltidsabonnemang till 
personer med biståndsbedömd 
dagverksamhet m.m. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Höja priset per måltid till 59 kr till personer med 

biståndsbedömd dagverksamhet respektive daglig verksamhet 

och fastställa priset för det valfria tillägget dryck och efterrätt 

till 5 respektive 10 kr per styck.  

2. För personer i särskilt boende höjs priset per månad för 

måltidsabonnemang från 3 300 kr till 3 540 kr.  

3. Förändringen ska gälla från och med 1 oktober 2019 och från 

och med 2020 ska priset förändras utifrån konsumentprisindex.     

      

Sammanfattning av ärendet 

Priset för lunch och middag, inkl. dryck, till personer med bistånds-

bedömd dagverksamhet respektive daglig verksamhet uppgår för 

närvarande till 50 kr per måltid. Med anledning av kommun-

fullmäktiges beslut (§ 51/2019) att höja priset per matlåda till de som 

beviljats biståndsbedömd matdistribution föreslår förvaltningen att 

priset på måltid till personer med biståndsbedömd dagverksamhet 

respektive daglig verksamhet höjs till samma nivå. För att inte 

höjningen ska bli allt för kännbar för kunder med små marginaler 

föreslås att dryck och efterrätt blir valfria tillägg till ett pris på 

5 respektive 10 kr per styck. För att i framtiden undvika kraftiga 

prisförändringar föreslås att priset från och med 2020 justeras årligen 

med hur konsumentprisindex utvecklas.  

På grund av ökade kostnader till följd av stigande råvarupriser och 

löneökningar beslutade kommunfullmäktige i april 2019 att höja 

priset på matlådor till äldre i ordinärt boende som beviljats 

matdistribution. Beslutet omfattade inte måltider för personer med 

biståndsbedömd dagverksamhet respektive daglig verksamhet inom 

äldreomsorg, omsorgen om funktionshindrade samt inom särskilt 

boende och korttidsboende. Förvaltningen föreslår att priset på 

måltid till personer med biståndsbedömd dagverksamhet respektive 

daglig verksamhet höjs från och med 1 oktober 2019 till samma nivå 

som gäller från den 1 juni 2019 för personer som beviljats 

matdistribution.  
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Forts. § 98 

 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att höja 

priset per måltid till 59 kr till personer med biståndsbedömd 

dagverk-samhet respektive daglig verksamhet och fastställa 

priset för det valfria tillägget dryck och efterrätt till 5 respektive 

10 kr per styck. För personer i särskilt boende föreslås att priset 

per månad för måltidsabonnemang höjs från 3 300 kr till 

3 540 kr. Förvaltningen föreslår att förändringen ska gälla från 

och med 1 oktober 2019 och från och med 2020 föreslås att 

priset förändras utifrån konsumentprisindex (Fredrik Pahlbergs 

och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2019-05-22). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

höja priset per måltid till 59 kr till personer med 

biståndsbedömd dagverk-samhet respektive daglig verksamhet 

och fastställa priset för det valfria tillägget dryck och efterrätt 

till 5 respektive 10 kr per styck. För personer i särskilt boende 

föreslås att priset per månad för måltidsabonnemang höjs från 

3 300 kr till 3 540 kr. Förvaltningen föreslår att förändringen 

ska gälla från och med 1 oktober 2019 och från och med 2020 

föreslås att priset förändras utifrån konsumentprisindex 

(ledningsutskottets protokoll § 103/2019).  

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar höja priset 

per måltid till 59 kr till personer med biståndsbedömd 

dagverksamhet respektive daglig verksamhet och fastställa 

priset för det valfria tillägget dryck och efterrätt till 5 respektive 

10 kr per styck. För personer i särskilt boende höjs priset per 

månad för måltidsabonnemang från 3 300 kr till 3 540 kr. 

Förändringen ska gälla från och med 1 oktober 2019 och från 

och med 2020 ska priset förändras utifrån konsumentprisindex 

(kommunstyrelsens protokoll § 159/2019). 
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§ 99 Dnr 2018-000194  

Justering av Arvodesreglemente för 
förtroendevalda i Nordanstigs kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till reviderat Arvodesreglemente för förtroendevalda i 

Nordanstigs kommun.  

Jäv 

Carina Ohlson (C) och Anette Nybom (S) anmäler jäv och deltar inte 

i beslutet.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige antog 2018-09-17, § 68, nya arvodesbestämmelser för 

den politiska organisationen som har trätt ikraft från 1 januari 2019. 

I december 2018 beslutade kommunstyrelsen att justera sin 

utskottsorganisation. Med anledning av detta behöver 

arvodesreglementet ses över. 

Ärendet har behandlats av fullmäktigeberedningen för demokrati 

som har lagt ett förslag till justering av reglementet.                               

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeberedningen för demokrati föreslår att fullmäktige 

beslutar anta förslag till reviderat Arvodesreglemente för 

förtroendevalda i Nordanstigs kommun (fullmäktigeberedningen 

för demokratis protokoll § 5/2019).  

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till reviderat Arvodesreglemente för förtroendevalda i 

Nordanstigs kommun (kommunstyrelsens protokoll 

§ 158/2019).  
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§ 100 Dnr 2019-000254  

Årsbokslut 2018 för Inköp Gävleborg. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna årsredovisningen.      

      

Sammanfattning av ärendet 

Inköp Gävleborg har lämnat årsredovisning för verksamhetsåret 

2018. 

Inköp Gävleborg visar ett positivt resultat med 4 179 tkr.   

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.        

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen (ledningsutskottets protokoll § 95/2019). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 

årsredovisningen (kommunstyrelsens protokoll § 160/2019).  
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§ 101 Dnr 2019-000293  

Inrätta en Klimat- och miljöberedning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Inrätta en fullmäktigeberedning med uppdraget att arbeta med 

inriktningen för kommunens klimat- och miljödokument. 

2. Fullmäktigeberedningen får namnet Klimat- och 

miljöberedningen och ska bestå av fullmäktiges presidium samt 

en ledamot och en ersättare från varje parti som är representerat 

i fullmäktige. 

3. Syftet med beredningen är att tydliggöra riktning och hastighet i 

kommunens arbete med miljö- och klimatfrågorna inom arbetet 

med Agenda 2030. 

4. Beredningens mål är att ta fram ett långsiktigt och konkret 

förslag till handlingsplan för miljö- och klimatfrågorna inom 

Agenda 2030 genom att arbeta med inriktningen i kommunens 

miljö- och klimatdokument såsom energiplan, resepolicy, 

strategi för energieffektivisering samt kommunens miljömål 

som ingår i överenskommelsen med länsstyrelsen kring 

åtgärdsarbetet för miljömål och klimatanpassning, samt i övrigt 

i de styrdokument som kan vara aktuella. 

5. Fullmäktigeberedningen är tillfällig och ska lämna rapport till 

kommunfullmäktige i oktober 2021.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) har under 2018 fått en motion beviljad av 

fullmäktige där hon föreslog att fullmäktige skulle inrätta en 

beredning med ansvar för klimat- och miljöfrågor med ett mål att ta 

fram ett långsiktigt och konkret förslag till handlingsplan för 

kommunen. 

Fullmäktige beslutade att fullmäktigeberedningens uppdrag skulle 

vara att arbeta med inriktningen för kommunens klimat- och 

miljödokument.                            

Beslutsunderlag 

1. Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2019-05-24.  

2. Kommunstyrelsens protokoll § 162/2019.    
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§ 102 Dnr 2019-000301  

Val av Klimat- och miljöberedningen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Som ledamöter i Klimat- och miljöberedningen välja: 

Carin Walldin (S) 

Pernilla Kardell (C) 

Petra Modée (V) 

Sigbritt Persson (S) 

Lars Gradin (C) 

Johan Norrby (SD) 

Daniel Arenholm (M) 

Ulla Nilsson (V) 

Magdalena Fagerhov (KD) 

Bozena Berglin (L) 

Bernt Larsson (NoP) 

2. Som ersättare välja: 

Kent Hammarström (S) 

Lisa Bergman Östman (C) 

Sandra Bjelkelöv (SD) 

Tor Tolander (M) 

Ulrika Jonsäll (V) 

Jakob Ceder (KD) 

Peter Åström (L) 

Stefan Bergh (NoP) 

3. Som ordförande välja Carin Walldin (S) och som vice 

ordförande välja Pernilla Kardell (C). 

4. Valen avser tiden för Klimat- och miljöberedningens uppdrag 

som beräknas vara klart senast 31 oktober 2021.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige har för avsikt att tillsätta en tillfällig 

fullmäktigeberedning för klimat- och miljöfrågor. 

Beredningen ska bestå av fullmäktiges presidium samt en ledamot 

och en ersättare från varje parti som är representerat i fullmäktige.    
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Forts. § 102 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till valberedningsnämndens förslag med 

tillägget att Sigbritt Persson (S) väljs som ledamot i stället för Ola 

Wigg (S) samt att Kent Hammarström (S) väljs som ersättare. 

Patric Jonsson (KD) föreslår Magdalena Fagerhov (KD) som 

ledamot med Jakob Ceder (KD) som ersättare. 

Per-Ola Wadin (L) föreslår Bozena Berglin (L) som ledamot med 

Peter Åström (L) som ersättare. 

Ulrika Jonsäll (V) föreslår sig själv som ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslagen på ledamöter och 

ersättare och finner dessa antagna.  

Vidare ställer ordföranden proposition på valberedningens förslag på 

ordförande, vice ordförande och finner det antaget.         

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 36/2019.  
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§ 103 Dnr 2018-000325  

Val av nämndemän för mandatperioden 2020-
2023. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Som nämndemän välja 

Mandy Eriksson Neu (S) 

Gunnar Löf (C) 

Sven-Erik Sjölund (S) 

Tua Eurén (M) 

Anita Näsberg (V) 

Eva Andersson (SD) 

2. Valen avser mandatperioden 2020 - 2023.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja sex nämndemän för tjänstgöring vid 

Hudiksvalls Tingsrätt under mandatperioden 2020 - 2023.            

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till valberedningens förslag samt att valet 

ska ske enligt proportionellt valsätt.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

Valberedningsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att som 

nämndemän välja Mandy Eriksson Neu (S), Gunnar Löf (C), Sven-

Erik Sjölund (S), Tua Eurén (M), Anita Näsberg (V) och Eva 

Andersson (SD). Valen avser mandatperioden 2020 - 2023 

(valberedningsnämndens protokoll § 37/2019).  
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§ 104 Dnr 2019-000218  

Utbetalning av partistöd 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Partistödet 2019 utbetalas till följande partier i fullmäktige enligt 

fastställt belopp: 

Centerpartiet  64 tkr 

Kristdemokraterna 34 tkr 

Liberalerna   24 tkr 

Utbetalningen finansiera ur konto 1310 Kommunalt Partistöd.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Partistödet betalas ut årligen i maj månad efter beslut av fullmäktige. 

Vid fördelningen av partistödet ska fullmäktige beakta endast de 

partier som är representerade i fullmäktige under verksamhetsåret. 

Har ett parti flera platser utan att alla är bemannade kan det 

mandatbundna partistödet minskas i motsvarande grad. Lyckas inte 

partiet bemanna någon plats kan också grundstödet dras in. 

Partierna ska årligen redovisa hur partistödet har använts. 

Grundstödet är 14 000 kronor per parti och år. Mandatstödet är 

10 000 kronor per mandat i fullmäktige och år. 

Staben bedömer att samtliga 31 mandat i fullmäktige är bemannade 

enligt Kommunallagen 4 kap 29-30 §§. Även om en person i 

fullmäktige har anmält sig som politisk vilde anses ändå mandatet 

vara bemannat. 

Fullmäktige har vid sitt sammanträde 27 maj 2019 beslutat om 

utbetalning av partistöd till fem partier. Nu har de återstående tre 

partierna lämnat in sina redovisningar och fullmäktige kan därmed 

fatta beslut om utbetalning. 

Staben föreslår därmed att partistödet betalas ut till de återstående tre 

partier som har inkommit med sina redovisningar.  
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Forts. § 104 

 

Beslutsunderlag 

1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att partistödet 2019 

utbetalas till följande partier i fullmäktige enligt fastställt 

belopp: Centerpartiet 64 tkr, Kristdemokraterna 34 tkr samt 

Liberalerna 24 tkr (Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2019-05-29).  

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att partistödet 

2019 utbetalas till följande partier i fullmäktige enligt fastställt 

belopp: Centerpartiet 64 tkr, Kristdemokraterna 34 tkr, 

Liberalerna 24 tkr. Utbetalningen finansiera ur konto 1310 

Kommunalt Partistöd (kommunstyrelsens protokoll 

§ 172/2019). 
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§ 105 Dnr 2019-000263  

Sammanställning av icke verkställda beslut 
enligt SoL och LSS. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna kvartalsrapport 1/2019 gällande ej verkställda beslut 

enligt SoL och LSS.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Sammanställning av redovisning till IVO av ej verkställda beslut 

enligt SoL och LSS kvartal 1 2019. 

SoL ÄO, äldreomsorg. 

SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum? 

Svar: Ja  

8 ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg. 

0 ärenden gällande SoL OF 

0 ärenden gällande LSS OF 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 

tre månader från datum för avbrott? 

Svar: Nej.                       

Beslutsunderlag 

1. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 1/2019 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS (omsorgsutskottets protokoll § 58/2019).  

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 1/2019 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS (kommunstyrelsens protokoll § 173/2019). 
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§ 106 Dnr 2019-000280  

Inkomna motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M), Daniel Arenholm (M), Michael Wallin (M) och 

Lars Hed (M) har lämnat en motion om alternativ finansiering av 

investeringar. 

De föreslår  

• Att Lokalresursplanen och EPC-rapporten under hösten 2019 

sammanställs till en enhetlig projektplan för byggnation och 

renovering av nödvändiga lokaler som motsvarar kommunens 

behov. 

• Att finansiering av sagda projektplan säkras i samband med att 

den tas fram så att alla planerade projekt kan genomföras under 

mandatperioden. 

• Att den bifogade finansieringsplanen ligger till grund för 

finansieringsarbetet i syfte att minska kommunens lånebehov, 

öka tempot i projekten samt säkra nyttan för kommuninvånarna.  

      

      

      

      

 

 


