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§ 83 Dnr 2020-000040  

Redovisning av pågående fastighetsprojekt. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna rapporten. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige får en redovisning av pågående fastighetsprojekt i 

kommunens regi. 

Enhetschef Thomaz Nordh presenterar aktuellt läge för de olika 

projekten. 

Arthur Engberg skolan  

Utemiljöarbetet är i slutfas. 

Montering av nytt staket och utomhusbelysning pågår. 

Kvarstår montering av lekutrustning samt utomhusscen. 

Ny förskola i Gnarp 

Fabriken har haft stora problem med materialanskaffning. 

Planerat montage 28 september 2021. 

Arbetet med att skapa utemiljön har påbörjats tillsammans med 

arkitekt och verksamheten. 

EPC-projektet 

Projektet löper på enligt plan. 

Gnarp skola slutbesiktigas 2021-09-30. 

Jättendals räddningsstation kvarstår belysning och värmeåtgärder. 

Två stora asbestsaneringar har gjort i projektet, Hassela skola och 

Gnarps skola. Detta medför en ÄTA kostnad på ca: 400 tkr. 

Gläntans förskola, Bållebergets förskola, Gnarps skola, Arthur 

Engbergsskolan och Jättendals räddningsstation inleder fas 3 den 1 

april 2022. Under våren har de fastigheter som varit klara levererat 

bättre besparingar än beräknat. 

Ny idrottshall i Bergsjö 

Brukargrupp är sammansatt och behovsanalys tas fram. 

Ny detaljplan för området beställs innan bygglov söks. 

Inget tillstånd för ingrepp i fornlämning behövs. Gravhögen är helt 

och håller undersökt av Länsmuseet Gävleborg 1995. 

Förfrågningsunderlag för en samverkansentreprenad är under 

framtagande. 

                                        

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(18) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 84 Dnr 2021-000026  

Ledamöternas frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöternas frågestund förklaras för avslutad. 

      

Sammanfattning av ärendet 

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

styrelsen, utskott, fullmäktigeberedning eller ordföranden i 

kommunala bolag. 

Fråga 1 

Tor Tolander (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) 

frågar varför Nordanstig måste vara första med att släppa på 

restriktionerna genom att genomföra ett fysiskt 

fullmäktigesammanträde två dagar innan de landsomfattande 

restriktionerna släpps. Tor Tolander frågar även om kommunen 

kommer att fortsätta arbeta för digitala sammanträden. 

Ola Wigg (S) svarar att vi inte går emot de nu gällande 

restriktionerna eftersom fullmäktiges ledamöter är så pass få i 

Nordanstigs kommun. Ett förslag har utarbetats om hur vi ska 

sammanträda efter pandemins slut. Med den erfarenhet som vi har 

fått av digitala sammanträden så är alla partier överens om att det 

fungerar bäst med antingen digitala möten eller fysiska möten. För 

att kunna genomföra sammanträden med både fysisk och digital 

närvaro behöver tekniken utvecklas för att vi ska kunna uppfylla att 

alla kan delta på lika villkor. 

Fråga 2 

Eva Andersson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola 

Wigg (S) om den nedmonterade vägbelysningen i Vattrång och 

Hånick. Blir det några belysningspromenader som kommunen har 

lovat?  

Ola Wigg (S) svarar att en belysningsstrategi håller på att utarbetas i 

verksamheten. Det innebär stora kostnader att byta ut den gamla 

belysningen så därför behövs det en strategi. Förhoppningsvis 

kommer belysningspromenaderna att genomföras under senhösten 

eller tidig vinter. 
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§ 85 Dnr 2020-000115  

Information Coronaviruset, Covid-19. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om det aktuella läget för 

kommunens verksamheter i coronapandemin. 

29 september 2021 släpper många av restriktionerna, bland annat 

rekommendationen om distansarbete för de som har möjlighet. 

Även om situationen är mycket bättre så finns smittan kvar och det är 

fortsatt mycket viktigt att medborgarna vaccinerar sig. 

Vaccinationsgraden i Nordanstig är lägre än i övriga kommuner i 

länet. Just nu är det 72,5 % av befolkningen i Nordanstig som är 

vaccinerade jämfört med 79 % i Hudiksvall och 81 % i Sundsvall. 
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§ 86 Dnr 2021-000258  

VA-taxa 2022 Nordanstig Vatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten 

och avlopp för år 2022 (ex villa, vatten och spillvatten 150 tkr). 

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

gälla inom vatten och avlopp för år 2022 (ex villa, vatten och 

spillvatten, nytt pris 35,56 kr/m3).  

3. Godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 2,2 % att gälla 

inom vatten och avlopp för år 2022 (ex villa, vatten och 

spillvatten, nytt pris 3 914 kr/år/lgh).  

4. Godkänna en höjning av grundavgiften med 2,2 % att gälla 

inom vatten och avlopp för år 2022 (ex villa, vatten och 

spillvatten, nytt pris 3 973 kr/år). 

5. Godkänna VA-taxa för verksamhetsåret 2022 i dess helhet 

enligt bifogat förslag. 

6. Sammanfattningsvis är ökningen av taxan för genomsnittsvillan 

23 kr per månad eller 281 kr per år och per lägenhet i 

flerfamiljshus är ökningen 16 kr per månad eller 192 kr per år.      

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige i Nordanstig beslutar årligen om grunder och 

principer samt avgiftsnivå för VA-taxan i Nordanstigs kommun.  

2020-11-23, § 76, beslutade Nordanstigs kommun om ett 

förlusttäckningsbidrag för 2021-2024 på maximalt 0,6 mnkr per år. 

Förlusttäckningen ska täcka kostnaden för den överkapacitet som 

kommunen beslutade om vid VA-utbyggnaden i Sörfjärden, och 

medför till viss del att behovet av årliga taxehöjningar framåt kan 

begränsas. 

I god tid inför 2024 behöver ett förnyat beslut fastställas av 

kommunfullmäktige i Nordanstig för perioden 2025-2028. Beslutet 

kommer ta hänsyn till kvarstående överkapacitet i Sörfjärden. 

För att minimera behovet av taxehöjningar arbetar bolaget aktivt med 

de prioriteringar och effektiviseringar som är möjliga, utifrån 

uppdraget att leverera långsiktigt hållbar vattenförsörjning. 
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Forts. § 86 

Bolagets bedömning är att det krävs en intäktsökning på 2,2 procent 

för år 2022. Det kan jämföras med branschorganisationen Svensk 

Vattens beräkning för den årliga genomsnittshöjningen av VA-

taxorna i Sverige, som kommer att ligga på cirka 6 procent 

(4 procent med tillägg av inflationen på cirka 2 procent). Under 

resterande period 2023-2025 bedöms behovet av årlig intäktshöjning 

för Nordanstig Vatten till 2-3 procent. 

Föreslagen intäktshöjning i Nordanstigs kommun på 2,2 procent 

innebär en höjning av taxan per månad med 23 kr för 

genomsnittsvillan, och 16 kr per lägenhet för flerfamiljshus. 

I framlagt förslag ökar fasta och rörliga parametrar i taxan i princip 

procentuellt lika. 

Anläggningsavgifterna för bostad, annan fastighet och obebyggd 

fastighet föreslås vara oförändrade inför 2022. 

Styrelsen i Nordanstig Vatten AB har 2021-05-27, § 20, behandlat 

förslag till anläggnings- och brukningsavgifter för verksamhetsåret 

2022. 

Förslaget innehåller oförändrade anläggningsavgifter för 2022 men 

en höjning av den rörliga avgiften med 2,2 %, höjning av 

lägenhetsavgiften med 2,2 % samt höjning av grundavgiften med 

2,2 %, samtliga att gälla inom vatten och avlopp för 2022.     

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Ola Wigg (S) och Tor Tolander (M) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med den redaktionella 

ändringen i punkten 6 att räkneexemplet på helår innebär en ökning 

med 192 kronor i stället för 196 kronor.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.              

Beslutsunderlag 

1. MittSverige Vatten & Avfalls förslag till höjning av VA-taxa 

för 2022, dok.nr. 126964. 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att: Godkänna oförändrade 

anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp för år 2022. 

Godkänna en höjning av den rörliga avgiften med 2,2% att gälla 

inom vatten och avlopp för år 2022. Godkänna en höjning av 

lägenhetsavgiften med 2,2% att gälla inom vatten och avlopp för år 

2022. Godkänna en höjning av grundavgiften med 2,2% att gälla 

inom vatten och avlopp för år 2022, samt  
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Forts. § 86 

 

 

godkänna VA-taxa för verksamhetsåret 2022 i dess helhet enligt 

bifogat förslag (ledningsutskottets protokoll § 152/2021, dok.nr. 

127304). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2022 (ex villa, vatten och spillvatten 150 tkr). 

Godkänna en höjning av den rörliga avgiften med 2,2% att gälla 

inom vatten och avlopp för år 2022 (ex villa, vatten och 

spillvatten, nytt pris 35,56 kr/m3).  Godkänna en höjning av 

lägenhetsavgiften med 2,2% att gälla inom vatten och avlopp för 

år 2022 (ex villa, vatten och spillvatten, nytt pris 

3 914 kr/år/lgh). Godkänna en höjning av grundavgiften med 

2,2% att gälla inom vatten och avlopp för år 2022 (ex villa, 

vatten och spillvatten, nytt pris 3 973 kr/år). Godkänna VA-taxa 

för verksamhetsåret 2022 i dess helhet enligt bifogat förslag. 

Sammanfattningsvis är ökningen av taxan för genomsnittsvillan 

23 kr per månad eller 281 kr per år och per lägenhet i 

flerfamiljshus är ökningen 16 kr per månad eller 192 kr per år 

(kommunstyrelsens protokoll § 166/2021, dok.nr. 127609). 
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§ 87 Dnr 2021-000232  

Riktlinjer för motioner och motionssvar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till Riktlinjer för motioner och motionssvar.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) med flera har fått en motion beviljad av 

kommunfullmäktige. Motionens förslag var att ett förslag till policy 

för motionshanteringen skulle tas fram. När kommunfullmäktige 

beviljade motionen fick fullmäktigeberedningen för demokrati i 

uppdrag att utarbeta ett förslag till riktlinjer för motioner och 

motionssvar. 

Fullmäktigeberedningen för demokrati har därefter utarbetat ett 

förslag till riktlinjer för motioner och motionssvar. Kommunallagen 

och Fullmäktiges arbetsordning anger att fullmäktige ska följa upp 

alla motioner som ännu inte är besvarade. I förslaget till riktlinjer 

läggs även till en uppföljning av hur de motioner som har beviljats 

har verkställts och att detta ska redovisas för fullmäktige en gång per 

år.                                 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till riktlinjer för motioner och motionssvar (dok.nr. 

126979). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till Riktlinjer för motioner och motionssvar (ledningsutskottets 

protokoll § 159/2021, dok.nr. 127311). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till Riktlinjer för motioner och motionssvar (kommunstyrelsens 

protokoll § 168, dok.nr. 127611). 
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§ 88 Dnr 2019-000459  

Motion om koldioxidbudget 

Kommunfullmäktiges beslut 

Då arbetet redan är påbörjat med att ta fram en koldioxidbudget 

anses motionen besvarad.      

      

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet Nordanstig har lämnat in en motion om 

koldioxidbudget. De yrkar att Nordanstig kommun skall införa en så 

kallad koldioxidbudget som ett verktyg i klimatarbetet, och för att en 

årlig redovisning av kommunens koldioxidutsläpp skall redovisas 

årligen i miljöbokslutet. 

Verksamhetens yttrande 

Koldioxidbudgetering är ett sätt att beräkna och åskådliggöra hur stor 

mängd en enskild kommun eller region behöver minska sina utsläpp, 

för att uppnå resultat i linje med Parisavtalet. Arbetet med att införa 

en sådan koldioxidbudget i Nordanstig pågår. Koldioxidbudgeten 

kommer att uppdateras och redovisas löpande med siffror både i 

digital form samt som en rapport. 

Då arbetet redan pågår kan motionen anses besvarad.                               

Beslutsunderlag 

1. Motion från Petra Modée (V) (dok.nr. 116060). 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att då arbetet 

redan är påbörjat kan motionen anses besvarad (Erik Hedlunds 

och Henrik Kjölstads tjänsteutlåtande 2021-05-26, dok.nr. 

125767).  

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att då arbetet 

redan är påbörjat med att ta fram en koldioxidbudget kan 

motionen anses besvarad (ledningsutskottets protokoll 

§ 160/2021, dok.nr. 127312). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att då arbetet 

redan är påbörjat med att ta fram en koldioxidbudget anses 

motionen besvarad (kommunstyrelsens protokoll § 169/2021, 

dok.nr. 127612).     
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§ 89 Dnr 2021-000206  

Motion om sommarbuss för 
kommunsammanhållning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen med följande motivering: 

Kollektivtrafik är viktig för ett hållbart Nordanstig. Ett ökat 

kollektivt resande bidrar till samhällets tillgänglighet och ekologisk 

hållbarhet. Det kan även vara ett ekonomiskt effektivt sätt att resa 

både samhällsekonomiskt och för medborgaren. 

Det förutsätter dock att det är tillräckligt många resande per tur för 

att få en ekonomisk rimlig nivå samt även en ekologisk hållbarhet. 

Bedömningen är att det inte i dagsläget finns en tillräckligt stor 

efterfrågan för att motivera detta.      

      

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M), Lars Hed (M), Michael Wallin (M) och Tua Eurén 

(M) har lämnat en motion om att införa en sommarbuss för en helare 

kommun. Detta med anledning av att X-trafik ställer in alla turer på 

linje 33 och 35 i sommar.  

Deras förslag att inrätta en ersättningsrutt med minst morgon och 

kvällsturer som sammanlänkar de delar av kommunen som nu saknar 

kollektivtrafik med dem som har den. Förslaget är att skapa en 

“buss-8:a” som går Bergsjö - Gnarp - Jättendal - Harmånger - 

Vattlång - Bergsjö. Med den lösningen kan alla kommunens unga 

och äldre nå utbud och människor i hela kommunen. Inte bara knyter 

en sådan lösning ihop alla längs stråket med alla andra utan skapar 

också kontakt med linje 34 för vidare resor inom och utom 

kommunen.  

De yrkar att  

• Frågan utreds och upphandling av utförare inleds omgående. 

• Beslutsrätt i frågan omedelbart delegeras till kommunstyrelsens 

ordförande och berörd verksamhetschef för att genomförandet 

skall möjliggöras. 

• Medel för detta tas från budgetöverskottet 2021 och att 

kostnaden inte får överstiga 2 mkr.  

• Utvärdera “buss8:an” efter sommaren så att en eventuell 

fortsättning kan föras in i budgeten för 2022 (extra budget 

tillägg) och därefter som ordinarie rad i budgeten. 
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Forts. § 89                

      

Beslutsunderlag 

1. Motion om sommarbuss från Tor Tolander (M) med flera 

dok.nr. 125582) 

2. Verksamhetens förslag till yttrande över motionen (Erik 

Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-05-03, 

dok.nr. 125702). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå 

motionen med följande motivering: Kollektivtrafik är viktig för 

ett hållbart Nordanstig. Ett ökat kollektivt resande bidrar till 

samhällets tillgänglighet och ekologisk hållbarhet. Det kan även 

vara ett ekonomiskt effektivt sätt att resa både 

samhällsekonomiskt och för medborgaren. Det förutsätter dock 

att det är tillräckligt många resande per tur för att få en 

ekonomisk rimlig nivå samt även en ekologisk hållbarhet. 

Bedömningen är att det inte i dagsläget finns en tillräckligt stor 

efterfrågan för att motivera detta (ledningsutskottets protokoll 

§ 130/2021, dok.nr. 126224 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar avslå 

motionen med följande motivering: Kollektivtrafik är viktig för 

ett hållbart Nordanstig. Ett ökat kollektivt resande bidrar till 

samhällets tillgänglighet och ekologisk hållbarhet. Det kan även 

vara ett ekonomiskt effektivt sätt att resa både 

samhällsekonomiskt och för medborgaren. Det förutsätter dock 

att det är tillräckligt många resande per tur för att få en 

ekonomisk rimlig nivå samt även en ekologisk hållbarhet. 

Bedömningen är att det inte i dagsläget finns en tillräckligt stor 

efterfrågan för att motivera detta (kommunstyrelsens protokoll 

§170/2021, dok.nr. 127613).   
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§ 90 Dnr 2019-000454  

Motion om slopat karensavdrag till personal 
inom förskola, vård och omsorg. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen då det i dagsläget inte är lagligt genomförbart att 

slopa karensavdraget.      

      

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om slopat karensavdrag 

för person inom förskola, vård och omsorg. 

Sverigedemokraterna yrkar att utbildningsutskottet och 

omsorgsutskottet ser över hur karensavdrag för personal inom 

förskolan och omsorgen ska kunna tas bort eller kompenseras. 

Verksamhetens yttrande  

Lagen om sjuklön tillåter inte avsteg från principen om karensavdrag 

för alla vid påbörjad sjuklöneperiod. Arbetsgivaren är därför skyldig 

att göra karensavdrag vid start av en sjuklöneperiod. Det finns heller 

ingen möjlighet enligt centrala kollektivavtal att teckna lokala 

avvikelser om ersättning till medarbetaren för karensavdraget. 

Regeringskansliet har utformat ett förslag om att göra det möjligt för 

arbetsmarknadens parter att förhandla om att tillfälligt avskaffa 

karensavdraget för vissa grupper men förslaget har ännu inte 

behandlats. 

Med detta som bakgrund föreslår verksamheten att motionen avslås.                         

Beslutsunderlag 

1. Motion från Sandra Bjelkelöv (SD) (dok.nr. 116671). 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att av slå 

motionen då det i dagsläget inte är lagligt genomförbart att slopa 

karensavdraget (Erik Hedlunds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2021-05-07, dok.nr. 125761). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå 

motionen då det i dagsläget inte är lagligt genomförbart att slopa 

karensavdraget (ledningsutskottets protokoll § 131/2021, dok.nr. 

126265). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar avslå 

motionen då det i dagsläget inte är lagligt genomförbart att slopa 

karensavdraget (kommunstyrelsens protokoll § 171/2021, 

dok.nr. 127614).     



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(18) 

Sammanträdesdatum 

2021-09-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 91 Dnr 2019-000319  

Motion om att öka uppmärksamheten om 
kvinnlig könsstympning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunen arbetar redan förebyggande med detta både inom 

elevhälsan och inom socialtjänsten.   

2. Motionen anses därmed besvarad.         

Reservationer 

Sandra Bjelkelöv (SD) och Johan Norrby (SD) reserverar sig mot 

beslutet.      

Sammanfattning av ärendet 

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

Nordanstigs kommun uppmärksammar den internationella kvinnliga 

dagen mot könsstympning den 6 februari med början nästa år, att 

kunskap kring kvinnlig könsstympning uppmärksammas av 

Nordanstigs kommun genom tex konferenser och 

utbildningstillfällen, att information och förebyggande arbete mot 

kvinnlig könsstympning planeras och genomförs samt att all personal 

inom skolhälsovården i Nordanstigs kommun utbildas för att kunna 

bemöta de här flickorna på ett bra sätt. 

Verksamhetens yttrande 

Alla former av kvinnlig könsstympning är förbjudna i Sverige.  

Lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor 

infördes 1982. 

Begreppet ”könsstympning” infördes i Sverige i samband med en 

skärpning av lagstiftningen 1998 och ersatte den tidigare 

benämningen ”omskärelse” i lagen. Begreppet ”kvinnlig 

könsstympning” kan vara missvisande eftersom det framför allt är 

små flickor som könsstympas. ”Kvinnlig” könsstympning skulle 

kunna uppfattas som att det rör sig om vuxna kvinnor, när det 

framför allt är barn som blir utsatta.  

Kommunen arbetar redan förebyggande med detta inom elevhälsan 

och inom socialtjänsten, allt enligt Socialstyrelsens riktlinjer.  

Kommunens socialtjänst arbetar alltid utifrån barnets bästa och kan 

ingripa om misstanke om planerad könsstympning finns. Just nu 

håller socialtjänsten på att gå igenom sina handlingsplaner och 

riktlinjer och kan i den översynen även arbeta fram en handlingsplan 

för att motverka könsstympning. 
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Forts. § 91 

 

Inom skolhälsan finns rutiner för hur de ska bemöta misstankar eller 

oro för att en elev under semestervistelse kan tänkas utsättas för 

könsstympning. Det ingår även i skolhälsans främjande arbete när de 

deltar för information vid undervisningen i sex och samlevnad.  

Något ytterligare arbete i direkt samband med den internationella 

dagen mot kvinnlig könsstympning är inte planerat.  

Därmed kan motionen anses besvarad.   

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) med bifall av Johan Norrby (SD), Sven-Erik 

Sjölund (S) och Patric Jonsson (KD), yrkar bifall till motionen.   

Ola Wigg (S), med bifall av Petter Bykvist (V), Stig Eng (C) och 

Carina Ohlson (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.    

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs och Sandra Bjelkelövs 

yrkanden och finner Ola Wiggs yrkande antaget.   

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Sandra Bjelkelövs yrkande röstar Nej.    

Omröstningsresultat 

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

för Sandra Bjelkelövs yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens 

förslag. Fyra ledamöter avstod från att rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M) X    

Lars Hed (M)    X    

Michael Wallin (M)   X 

Lisa Bergman Östman (C)   X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Per-Ola Wadin (L) X    

Patric Jonsson (KD)  X    

Kent Hammarström (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Magnus Willing (S) X 
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Forts. § 91 

 

Sigbritt Persson (S) X     

Daniel Gunsth (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)  X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Petra Modée (V) X    

Petter Bykvist (V) X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X   

Johan Norrby (SD)  X 

Eva Andersson (SD)  X 

Stefan Bergh (NoP)   X 

Summa  15 5 4   

      

Beslutsunderlag 

1. Motion från Sandra Bjelkelöv (SD) (dok.nr. 114484).  

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Kommunen arbetar redan förebyggande med detta både inom 

elevhälsan och inom socialtjänsten.  Motionen kan därmed 

anses besvarad (Erik Hedlunds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2021-05-07, dok.nr. 123772). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Kommunen arbetar redan förebyggande med detta både inom 

elevhälsan och inom socialtjänsten. Motionen kan därmed anses 

besvarad (kommunstyrelsens protokoll § 172/2021, dok.nr. 

127615).   
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§ 92 Dnr 2021-000297  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Mandy Eriksson Neu (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Mandy Eriksson Neus (S) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden 

2019-2022      

      

Sammanfattning av ärendet 

Mandy Eriksson Neu (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna hennes avsägelse samt hos 

länsstyrelsen begäran ny sammanräkning för Socialdemokraterna för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

      

      

      

     

 

 


