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§ 71 Dnr 2016-040 

Allmänhetens frågestund. 
Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter, 
ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder, 
bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och ledande 
tjänstemän. 

Frågor 
Bengt Pantzare ställer följande frågor: 

1. Är det förenligt med antagna styrdokument att stödja ett bolag som 
blir ett hot mot bredbandsuppkoppling för – alla – i Nordanstig? 

2. Om bolagsengagemanget begränsar digitala infrastrukturen för, 
olönsamma kunder, är det förenligt med antagna styrdokument 
gällande tillväxt och utveckling i hela Nordanstig? 

3. Är det tveklöst förenligt med Konkurrensverkets regelverk att 
konkurrera mot marknadsaktörer med kommunala skattemedel? 

4. Vilka förändringar antas kunna uppstå i det kommunalägda bolaget 
Fiberstaden efter den nationella regionaliseringsprocessen då 
Nordanstig inte förblir en självständig kommun? 

Stig Eng (C) informerar om processen och dialogen mellan kommunen, 
Fiberstaden AB och Byafiberföreningen. Kommunen satsar 4 mnkr 
årligen för att investera i fibernätet och för 2016 satsar kommunen 
ytterligare 4 mnkr utöver ordinarie budget. Kommunen har ingen avsikt 
att konkurrera med Byafiberförreningen. Kommunens utbyggnad av 
bredbandsnätet ska ses som en investering och inte som en 
skattesubventionering. Utbyggnaden blir en tillväxtfaktor och ska inte 
ses som konkurrens. En eventuell kommunsammanslagning kommer 
inte att påverka fiberverksamheten annat än att den skulle kunna slås 
samman med andra bolag inom samma verksamhetsområde. Fler 
möten kommer att genomföras med Byafiberföreningen för en 
gemensam utveckling. 

Fullmäktiges beslut 
Allmänhetens frågestund förklaras för avslutad. 
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§ 72 Dnr 2016-044 

Ledamöternas frågestund. 
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd, 
styrelsen, utskott eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i 
kommunens bolag. 

Fråga 1 
Petra Modée (V) frågar ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) om 
bokningssystemet som används av Nordanstigs Turism. Kommer 
bokningarna att täcka kostnaderna för bokningssystemet? 

Stig Eng svarar att intäkterna inte täcker kostnaderna ännu. Region 
Gävleborg och Hälsingland Turism kommer att bidra men volymen av 
bokningar behöver ökas. 

Fråga 2 
Petra Modée (V) frågar ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) om 
en ringlinjer för kollektivtrafiken kommer att genomföras i sommar och 
om inte, när kommer det att ske? 

Stig Eng svarar att ringlinjen på prov kommer att genomföras under 
sommaren 2017. 

Fråga 3 
Solveig Wiberg (SD) frågar omsorgsutskottets ordförande Åke 
Bertils (S) vem som kommer att bygga trygghetsboende i Björkbackens 
lokaler i Hassela? 

Åke Bertils svarar att kommunens bostadsbolag eller någon privat aktör 
kommer att bygga boendet och inte kommunen. 

Fråga 4 
Solveig Wiberg (SD) frågar omsorgsutskottets ordförande Åke 
Bertils (S) om det kommer att blir trygghetsboende på Hagängsgården i 
Harmånger? 

Åke Bertils svarar att förhoppningen är att kommunens bostadsbolag 
eller en privat aktör även där kommer att bygga ett trygghetsboende. 

Fråga 5 
Jan-Ola Hall (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande Monica 
Olsson (S) vad som händer i regionfrågan. När kommer debatten som 
är utlovad? 

Monica Olsson svarar att inget datum är bestämt ännu. 
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Forts. § 72 

Fullmäktiges beslut 
Ledamöternas frågestund är därmed avslutad. 
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§ 73 Dnr 2016-213  

Interpellation om strategi för förbättrad folkhälsa. 
Petra Modée (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande Monica Olsson (S) med följande frågor: 

 Har kommunstyrelsen vid något tillfälle fått en redovisning av 
kommunens folkhälsoarbete? 

 På vilket sätt är de fyra prioriterade folkhälsomålen prioriterade i 
kommunens arbete? 

 Har kommunen tagit fram någon strategi för hur vi ska arbeta med 
de fyra prioriterade folkhälsomålen? 

 Kommer kommunen att finansiera en folkhälsostrateg? Om inte hur 
tänker du arbeta med folkhälsofrågorna? 

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) svarar på 
interpellationen. 

Beslutsunderlag  
Monica Olssons interpellationssvar 2016-06-12. 

Fullmäktigs beslut 
Interpellationsdebatten förklaras för avslutad. 
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§ 74 Dnr 2016-197 

Borgen för projekt Stocka Sjömack. 
Stocka Byaråd ekonomisk förening ansöker om tidsbegränsad borgen 
för projektet Stocka Sjömack. 

Projektet har beviljats bidrag från Jordbruksverket med 90 % av det 
sökta beloppet 693 tkr. För att kunna finansiera projektets kostnader 
tills bidraget betalas ut behöver föreningen ett kortsiktigt banklån då 
utbetalning av bidraget sker först efter att projektet är slutfört. 

Beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är därför 
förbehållet kommunfullmäktige. 

Stig Eng (C) föreslår att ärendet behandlas som ett extraärende vid 
dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för egen skuld 

ingå borgen för Stocka Byaråd Ekonomisk förenings 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 800 tkr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensåtagandet gäller 
till och med 2016-12-31, Stocka Byaråd skall hålla investeringar 
med borgensåtagande försäkrade under hela borgenstiden, uppdra 
till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen (Margareta 
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-05-17). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Stocka Byaråd Ekonomisk förenings 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 800 tkr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensåtagandet gäller 
till och med 2016-12-31. Stocka Byaråd skall hålla investeringar 
med borgensåtagande försäkrade under hela borgenstiden. 
Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen 
(kommunstyrelsens protokoll § 151/2016). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 
antaget. 
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Forts. § 74 

Fullmäktiges beslut 
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stocka Byaråd Ekonomisk 

förenings låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
800 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

2. Borgensåtagandet gäller till och med 2016-12-31. 

3. Stocka Byaråd skall hålla investeringar med borgensåtagande 
försäkrade under hela borgenstiden. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen. 
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§ 75 Dnr 2016-159 

Köp av fastigheterna Rogsta 1:17 och Gällsta 32:1 i Gnarp. 
I februari 2014 antog Kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun en 
fiskevårdsplan. I samband med att underlag till denna plan togs fram så 
skedde under perioden 2006 till 2013 en kartläggning av kommunens 
vattendrag. I 134 av vattendragen påträffades totalt nästan 400 
artificiella vandringshinder. Två av dessa vandringshinder utgjordes av 
kraftstationerna Milsbron och Gällsta i Gnarpsån. Milsbron och Gällsta 
utgör den enda vattenkraftsutvinningen i Gnarpsåns 
huvudavrinningsområde, som omfattar en area på 228,61 km2 och 
ligger helt inom Nordanstigs kommun. 

Efter ett förvärv av Rogsta 1:17 och Gällsta 32:1 kan de 
vandringshinder som kraftverksdammarna tillhörande Milsbron och 
Gällsta utgör, samt en regleringsdamm som reglerar Lunnsjön för 
denna kraftproduktion, åtgärdas – efter att kommunen erhållit 
nödvändiga tillstånd. Genom att åtgärda dessa vandringshinder skulle 
ett mål om helt vandringshinderfria vattendrag inom Gnarpsåns 
huvudavrinningsområde vara inom räckhåll. 

I slutet på mars 2016 nåddes en muntlig överenskommelse med 
ägarna av fastigheterna Rogsta 1:17 och Gällsta 32:1 om att 
kommunen skulle köpa dessa fastigheter om kommunfullmäktige 
accepterade affären och köpesumman på 4,7 miljoner kronor. 

Beslutsunderlag  
1. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige 

godkänner att kommunen köper fastigheterna Rogsta 1:17 och 
Gällsta 32:1 till en sammanlagd köpeskilling omfattande 4,7 
miljoner kronor (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-04-16). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar köpa 
fastigheterna Rogsta 1:17 och Gällsta 32:1 i Gnarp. Fastställa 
köpeskilling till 4,7 miljoner kronor. Godkänna upprättat köpeavtal. 
Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna 
(ledningsutskottets protokoll § 75/2016). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar köpa 
fastigheterna Rogsta 1:17 och Gällsta 32:1 i Gnarp. Fastställa 
köpeskilling till 4,7 miljoner kronor. Godkänna upprättat köpeavtal. 
Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna 
(kommunstyrelsens protokoll § 126/2016). 
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Forts. § 75 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs (C) yrkande och finner det 
antaget. 

Fullmäktiges beslut 
1. Köpa fastigheterna Rogsta 1:17 och Gällsta 32:1 i Gnarp. 

2. Fastställa köpeskilling till 4,7 miljoner kronor. 

3. Godkänna upprättat köpeavtal. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 
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§ 76 Dnr 2016-210 

Försäljning del av fastigheten Nordanbro 2:7 i Hassela. 
Lena och Staffan Strååt, Hassela, har lämnat in en ansökan om att få 
köpa del av en fastighet i anslutning till deras bostad i Hassela. 

Verksamheten har noterat att fel fastighetsbeteckning har angivits i 
beslutsunderlaget.  

Ordföranden informerar fullmäktige om att rätt fastighetsbeteckning är 
Nordanbro 2:7 samt att köpesumman är 40 tkr. 

Beslutsunderlag  
1. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att fullmäktige säljer del av 

fastigheten Nordanbro 2:86 till Lena och Staffan Strååt efter 
Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen, godkänna 
upprättat köpekontrakt samt fastställa priset till 40 kronor/m2 (Mats 
Widoffs tjänsteutlåtande 2016-03-03). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av 
fastigheten Nordanbro 2:86 till Lena och Staffan Strååt efter 
Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen. Fastställa 
köpeskilling till 40 kronor/m2. Godkänna upprättat köpeavtal. 
Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna 
(ledningsutskottets protokoll § 79/2016). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av 
fastigheten Nordanbro 2:86 till Lena och Staffan Strååt efter 
Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen. Fastställa 
köpeskilling till 40 kronor/m2. Godkänna upprättat köpeavtal. 
Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna 
(kommunstyrelsens protokoll § 128/2016). 

Fullmäktiges beslut 
1. Sälja del av fastigheten Nordanbro 2:7 till Lena och Staffan Strååt 

efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen. 

2. Fastställa köpeskilling till 40 000 kronor. 

3. Godkänna upprättat köpeavtal. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 
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§ 77 Dnr 2016-198 

Försäljning av fastigheten Östanå 3:113 i Ilsbo. 
Bror Erik Bohjort och Elin Nordgren, har lämnat in en ansökan om att få 
köpa Östanå 3:113 i Ilsbo. 

Beslutsunderlag 
1. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att fullmäktige säljer 

fastigheten Östanå 3:113 till Bror Erik Bohjort och Elin Nordgren, 
godkänna upprättat köpekontrakt samt fastställa priset till 
40 000 kronor. (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2016-03-18) 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja fastigheten 
Östanå 3:113 till Bror Erik Bohjort och Elin Nordgren. Fastställa 
köpeskilling till 40 000 kronor. Godkänna upprättat köpeavtal. 
Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna 
(ledningsutskottets protokoll § 80/2016). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar sälja fastigheten 
Östanå 3:113 till Bror Erik Bohjort och Elin Nordgren. Fastställa 
köpeskilling till 40 000 kronor. Godkänna upprättat köpeavtal. 
Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna 
(kommunstyrelsens protokoll § 129/2016). 

Fullmäktiges beslut 
1. Sälja fastigheten Östanå 3:113 till Bror Erik Bohjort och Elin 

Nordgren. 

2. Fastställa köpeskilling till 40 000 kronor. 

3. Godkänna upprättat köpeavtal. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 
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§ 78 Dnr 2016-163 

Årsredovisning 2015 för kommunstyrelsens fonder. 
Ekonomienheten har upprättat en sammanställning för Per och Anna 
Sundins stipendiefond, Per-Olof Schönströms Minnesfond och 
Nordanstigs Näringslivsfond. 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomienheten föreslår att fullmäktige godkänner 

sammanställningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-
Olof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för 
år 2015 (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-04-18). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner 
årsredovisningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-
Olof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för 
år 2015 (ledningsutskottets protokoll § 90/2016). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
årsredovisningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-
Olof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för 
år 2015 (kommunstyrelsens protokoll § 138/2016). 

 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 
antaget. 

Fullmäktiges beslut 
Godkänna årsredovisningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond, 
Per-Olof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för 
år 2015. 
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§ 79 Dnr 2016-172 

Årsredovisning 2015 Samordningsförbundet Gävleborg. 
Samordningsförbundet Gävleborg har lämnat en årsredovisning för år 
2015. 

Förbundet visar ett positivt resultat med 1 279 561 kronor. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet Gävleborg 
(kommunstyrelsens protokoll § 139/2016). 

2. Revisorernas berättelse 2016-04-07. 

Fullmäktiges beslut 
1. Bevilja Nordanstigs kommuns representant i 

Samordningsförbundet Gävleborg ansvarsfrihet för 
verksamhetsåret 2015. 

2. Godkänna årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet 
Gävleborg. 

Jäv 
Monica Olsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
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§ 80 Dnr 2016-023 

Årsredovisning 2015 för Stiftelsen Ersk-Matsgården. 
Styrelsen för Stiftelsen Ersk-Matsgården har lämnat en årsredovisning 
för verksamhetsåret 2015 

Stiftelsen visar ett negativt resultat med 53 425 kronor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
årsredovisning 2015 för Stiftelsen Ersk-Matsgården 
(kommunstyrelsens protokoll § 91/2016). 

Fullmäktiges beslut 
Godkänna årsredovisning 2015 för Stiftelsen Ersk-Matsgården. 

Jäv 
Boerje Bohlin (S), Pernilla Kardell (C), Per-Åke Kardell (C) och Kurt 
Christensen (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
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§ 81 Dnr 2016-156 

Ny taxa och avgiftstak inom äldreomsorgen. 
Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I 
beslutet ingick en höjning av den avgift kommunen får ta. Det regleras 
som en ändring i socialtjänstlagen. 

Verksamheten har lämnat ett förslag till ändringar i taxan för Vård och 
Omsorg, maxtaxan. 

Beslutsunderlag  
1. Verksamhetschef Malin Ruthströms tjänsteutlåtande 2016-04-28. 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att maxbeloppet 
1 991 kr/månad för hemtjänst ska gälla från 2016-07-01 enligt 
riksdagens beslut. Ny taxa från 2016-07-01: Nivå 1 – 373 
kr/månad, Nivå 2 – 746 kr/mån, Nivå 3 – 1 078 kr/mån, Nivå 4 – 
1 452 kr/mån, Nivå 5 – 1 825 kr/mån, Nivå 6 – 1 991 kr/mån 
(omsorgsutskottets protokoll § 19/2016).  

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att maxbeloppet 
1 991 kr/månad för hemtjänst ska gälla från 2016-07-01 enligt 
riksdagens beslut. Ny taxa från 2016-07-01: Nivå 1 – 373 
kr/månad, Nivå 2 – 746 kr/mån, Nivå 3 – 1 078 kr/mån, Nivå 4 – 
1 452 kr/mån, Nivå 5 – 1 825 kr/mån, Nivå 6 – 1 991 kr/mån 
(kommunstyrelsens protokoll § 144/2016). 

Fullmäktiges beslut 
Maxbeloppet 1 991 kr/månad för hemtjänst ska gälla från  
1 juli 2016 enligt riksdagens beslut. 

Ny taxa från 1 juli 2016: 

Nivå 1 – 373 kr/månad 

Nivå 2 – 746 kr/mån 

Nivå 3 – 1 078 kr/mån 

Nivå 4 – 1 452 kr/mån 

Nivå 5 – 1 825 kr/mån 

Nivå 6 – 1 991 kr/mån 
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§ 82 Dnr 2016-005 

Taxa för kopior av allmänna handlingar. 
Verksamheten har utarbetat ett förslag till taxa för avskrift av allmän 
handling eller utskrift av ljudupptagning. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till taxa 

för kopior av allmänna handlingar (Ronny Spångbergs 
tjänsteutlåtande 2016-01-12). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till taxa för 
kopior av allmänna handlingar (ledningsutskottets protokoll 
§ 20/2016). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslag till taxa för 
kopior av allmänna handlingar (kommunstyrelsens protokoll 
§ 104/2016). 

Yrkanden 
Petra Modée (V) yrkar tillägga följande till sista stycket i taxan: 
Kommunen har ingen skyldighet att lämna ut kopior i elektronisk form, 
men där det är möjligt vill vi, av miljöskäl, att det används i första hand. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Petra 
Modées yrkande och finner Petra Modées yrkande antaget. 

Fullmäktiges beslut 
Anta förslag till taxa för kopior av allmänna handlingar med tillägget till 
sista stycket i taxan: Kommunen har ingen skyldighet att lämna ut 
kopior i elektronisk form, men där det är möjligt vill vi, av miljöskäl, att 
det används i första hand. 
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§ 83 Dnr 2016-113 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL. 
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är 
kommunen skyldig att rapportera till fullmäktige när gynnande beslut 
enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med 
gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats. 

Förvaltningen lämnar rapport gällande ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för varje kvartal. 

Kvartalsrapport 1/2016 gällande socialtjänstlagen, individ- och 
familjeomsorg (IFO): 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum? 

Svar: JA, ett ärende rörande kontaktfamilj för person född 2001. 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre 
månader från datum för avbrott? 

Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktfamilj för person född 2004. 

Beslutsunderlag  
1. Myndighetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 1/2016 till Inspektionen för vård och omsorg 
gällande icke verkställda beslut enligt SoL IFO 
(myndighetsutskottets protokoll § 135/2016). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
kvartalsrapport 1/2016 till Inspektionen för vård och omsorg 
gällande icke verkställda beslut enligt SoL IFO (kommunstyrelsens 
protokoll § 145/2016). 

Fullmäktiges beslut 
Godkänna kvartalsrapport 1/2016 till Inspektionen för vård och omsorg 
gällande icke verkställda beslut enligt SoL IFO. 
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§ 84 Dnr 2016-214  

Avsägelse från politiskt uppdrag, Maria Karström (KD). 
Maria Karström (KD) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot 
i fullmäktige, ledamot i valberedningsnämnden samt ledamot i 
fullmäktigeberedningen för demokrati. 

Fullmäktige har att godkänna Maria Karströms avsägelse samt välja ny 
ledamot i valberedningsnämnden och ny ledamot i 
fullmäktigeberedningen för demokrati samt hos länsstyrelsen begära ny 
sammanräkning för kristdemokraterna för återstoden av 
mandatperioden 2015-2018. 

Fullmäktiges beslut 
1. Godkänna Maria Karströms (KD) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 
Kristdemokraterna för återstoden av mandatperioden 2016-2018. 

3. Vid nästa fullmäktige välja ny ledamot i valberedningsnämnden och 
ny ledamot i fullmäktigeberedningen för demokrati. 
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§ 85 Dnr 2016-216 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Hans Sundin (S). 
Hans Sundin (S) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som revisor. 

Fullmäktige har att godkänna Hans Sundins avsägelse samt välja ny 
revisor för återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Åke Bertils (S) föreslår Lennart Lundberg (S), Gnarp, som ny revisor. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils förslag och finner det 
antaget. 

Fullmäktiges beslut 
1. Godkänna Hans Sundins avsägelse. 

2. Välja Lennart Lundberg (S), Gnarp, som ny revisor för återstoden 
av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 86 Dnr 2016-216 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Ove Wallberg (L). 
Ove Wallberg (L) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som revisor. 

Fullmäktige har att godkänna Ove Wallbergs avsägelse samt välja ny 
revisor för återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Fullmäktiges beslut 
1. Godkänna Ove Wallbergs (L) avsägelse. 

2. Val av ny revisor genomförs på fullmäktiges nästa sammanträde. 
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§ 87 Dnr 2016-217 

Nyval av politiska uppdrag efter Dick Lindkvist (S). 
Fullmäktige har att göra följande fyllnadsval efter avlidne Dick 
Lindkvist (S): 

Ny ledamot i Nordanstig Vatten AB samt ny ordförande. 

Ny ledamot i MittSverige Vatten AB. 

Ny ledamot i Nordanstigs Fjärrvärme AB samt ny vice ordförande. 

Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för socialdemokraterna 
för återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Åke Bertils (S) föreslår Britt Sjöberg (S) som ny ledamot i Nordanstig 
Vatten AB, Carina Olsson (C) som ny ordförande och Christoffer 
Johansson (S) som ny vice ordförande. 

Åke Bertils (S) föreslår Carina Olsson (C) som ny ledamot i MittSverige 
Vatten AB med Christoffer Johansson (S) som ersättare. 

Åke Bertils (S) föreslår Christoffer Johansson (S) som ny ledamot och 
vice ordförande i Nordanstigs Fjärrvärme AB och Kent 
Hammarström (S) som ny ersättare. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils förslag och finner dem 
antagna. 

Fullmäktiges beslut 
1. Välja Britt Sjöberg (S) som ny ledamot i Nordanstig Vatten AB, 

välja Carina Olsson (C) som ny ordförande och Christoffer 
Johansson (S) som ny vice ordförande. 

2. Välja Carina Olsson (C) som ny ledamot i MittSverige Vatten AB 
med Christoffer Johansson (S) som ersättare. 

3. Välja Christoffer Johansson (S) som ny ledamot och vice 
ordförande i Nordanstigs Fjärrvärme AB och välja Kent 
Hammarström (S) som ny ersättare. 

4. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 
socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 88 

Rättelse: Avsägelse från politiskt uppdrag. 
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar rätta ett tidigare beslut. 
Fullmäktige beslutade i § 41/2016-04-04 att välja ny ersättare i 
valberedningsnämnden efter Anita Alm (M). 

Fyllnadsvalet avsåg val av ny ledamot i valnämnden. 

Fullmäktige har att välja ny ledamot i valnämnden för återstoden av 
mandatperioden 2015-2018 samt upphäva fullmäktiges beslut 
§ 41/2016. 

Yrkanden 
Helena Andersson (M) föreslår Tor Tolander (M) som ny ledamot i 
valnämnden. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Helena Anderssons förslag och 
finner det antaget. 

Fullmäktiges beslut 
1. Välja Tor Tolander (M) som ny ledamot i valnämnden för 

återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

2. Upphäva fullmäktiges beslut § 41/2016. 
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§ 89 

Inkomna motioner. 
Solveig Wiberg (SD) har lämnat en motion om ungdomsbesök inom 
äldreomsorgen. Förslaget är att Nordanstigs kommun initialt inför 
ungdomsbesök på våra kommunala boende, för att senare utvärdera 
och i nästa skede införa en pott för alla äldreboenden, kommunala och 
fristående, att söka medel för ungdomsbesök ur. Vidare att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med tidplan och budget 
för införandet av ungdomsbesök i Nordanstigs kommun. 

Fullmäktiges beslut 
Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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LEDAMÖTER 

   
TJÄNSTGÖRANDE 

      

   ERSÄTTARE       

  JA NEJ  ja Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej  Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Tor Tolander (M) X                      

Göran Rosvall (M) X                      

Daniel Arenholm   (M)  X Håkan Larsson X                   

Margareta Fredholm (M)  X Helena Andersson X                   

Stig Eng  (C) X                      

Pernilla Kardell (C) X                      

Per-Åke Kardell  (C) X                      

Carina Olsson (C) X                      

Stefan Berg  (C) X                      

Per-Ola Wadin (L) X                      

Tina Torstensson (L)  X --                    

Maria Karström (KD)  X --                    

Monica Olsson  (S) X                      

Anders Engström (S) X                      

Sigbritt Persson (S) X                      

Erik Eriksson Neu (S)  X Amanda Engström X                   

Erik Sundberg (S) X                      

Sven-Erik Sjölund (S) X                      

Boerje Bohlin (S) X                      

Åke Bertils (S) X                      

Britt Sjöberg (S) X                      

Stig Jonsson (S) X                      

Jenny Löfman (S)  X Kent Hammarström X                   

Anette Nilsson (V) X                      

Petra Modée (V) X                      

Kjell Bergström (MP)  X --                    

Solveig Wiberg (SD) X                      

Aina Lööv (SD)  X Valter Lööv X                   

Jan-Ola Hall  (SD) X                      

Sven-Olof Nordh (SD)  X Kurt Christensen X                   

Alex Lindén (SD) X                      

Summa  22 9  6                   
 


