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§ 104 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 
Tor Tolander (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Monica 
Olsson (S) hur kommunen agerar för att lösa problemen utifrån att 
kommunens ägodelar ibland blir utsatta för stöld, vandalisering, 
sabotage eller liknande? 

Monica Olsson (S)svarar att kommunen polisanmäler alla stölder, 
vandaliseringar och sabotage. BRÅ- och folkhälsorådet genomför 
dessutom dialoger just nu med ungdomar och föräldrar i olika 
kommundelar. 

Fråga 2 
Petra Modée (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Monica 
Olsson (S) hur långt arbetet har kommit med att utarbeta en 
jämställdhetsplan som enligt CEMR:s deklaration skulle utarbetas 
skyndsamt? 

Monica Olsson (S) svarar att jämställdhetsplanen inte är klar ännu. 

Fullmäktiges beslut 
Ledamöternas frågestund förklaras för avslutad. 
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§ 105 

Information från verksamheten: Vård och Omsorg. 
Information från verksamheten om Kvalitetsarbetet inom Vård och 
Omsorg. 

Gunilla Woxlin, omsorgsutvecklare inom verksamheten Vård och 
Omsorg informerar om kvalitetsarbetet som pågår inom verksamheten. 

Kvalitetsarbetet genomförs utifrån tre kvalitetsområden. 

 Rättssäkerhet 

 Arbetssätt utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet 

 Professionellt förhållningssätt 

Fullmäktiges beslut 
Godkänna informationen. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (24) 
Kommunfullmäktige 2016-10-03 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 106 

Delårsbokslut per 30 juni 2016 för Nordanstigs kommun. 
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2016-06-30 med 
koncernredovisning samt helårsprognos.  

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot 
budget 

Verksamheter  
Kommunledningskontoret    4,0 mnkr  
Stab    19,1 mnkr 
Utbildning     -0,3 mnkr 

Vård & omsorg    -1,9 mnkr 

Social omsorg     2,2 mnkr 

 

Kommunen totalt visar en avvikelse mot budget på 33,2 mnkr. Det 
prognostiserade resultatet innehåller överskott av migrationsmedel 
samt statlig ersättning avseende flyktingkrisen om totalt 24,4 mnkr.  

Budgeterat resultat för 2016 är 0,5 mnkr. Prognos 2016 visar ett 
beräknat resultat på 33,7 mnkr. 

Kommunkoncernens prognostiserade resultat för 2016 är 39,0 mnkr. 

Enhetschef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Revisorsordförande Sverker Söderström föredrar revisorernas 
bedömning av delårsrapporten. 

Beslutsunderlag 
1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

delårsbokslut per 30 juni 2016 för ledningsutskottets verksamheter 
(ledningsutskottets protokoll § 137/2016). 

2. Utbildningsutskottet beslutar godkänna informationen 
(utbildningsutskottets protokoll § 68/2016). 

3. Omsorgsutskottet beslutar godkänna informationen 
(omsorgsutskottets protokoll § 49/2016). 

4. Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
delårsbokslut per 2016-06-30 med koncernredovisning samt 
helårsprognos (Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2016-09-02). 

5. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner delårsbokslut 
per 2016-06-30 med koncernredovisning samt helårsprognos 
(kommunstyrelsens protokoll § 201/2016). 

6. Revisorernas bedömning av delårsrapport per 30 juni 2016. 
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Forts. § 106 

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

Daniel Arenholm (M), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar tillägga att 
fullmäktige godkänner delårsrapporten samt uppdrar till verksamheten 
att utreda och förorda lämpligaste placering av överskottet 2016 med 
syftet att på effektivaste sätt reducera kostnadsmassan under 
kommande budgetår. 

Stig Eng (C) yrkar avslag på Daniel Arenholms tilläggsyrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att 
godkänna delårsrapporten och finner det antaget. 

Ordföranden ställer proposition på Daniel Arenholms tilläggsyrkande 
och Stig Engs avslagsyrkande och finner Stig Engs yrkande antaget. 

Fullmäktiges beslut 
Godkänna delårsbokslut per 2016-06-30 för Nordanstigs kommun med 
koncernredovisning samt helårsprognos. 
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§ 107 Dnr 2016-075 

Slutrapport: Ett särskilt boende i Bergsjö. 
Fullmäktige har i § 123/2015-11-09 beslutat att inriktningsmålet ska 
vara ett särskilt boende i Nordanstigs kommun beläget i Bergsjö. 

Kommunstyrelsen har utsett en arbetsgrupp bestående av 
kommunstyrelsens och omsorgsutskottets presidium samt en 
representant från oppositionen. 

Arbetsgruppens presenterar sin slutrapport. 

Rapporten omfattar ett särskilt boende i Bergsjö med totalt 102 
lägenheter, nytt tillagningskök, nya gemensamhetsutrymmen och 
parkering med en total areal på 7 100 m2. 

Förutsättningarna har beräknats utifrån en schablonkostnad på 
30 000 kronor per m2 för nybyggnation och 15 000 kronor per m2 för 
ombyggnation. 

Totalt beräknas produktionskostnaden till mellan 200-230 mnkr. 

Tf verksamhetschef Thord Wannberg föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Tf verksamhetschef Thord Wannberg har sammanställt 

arbetsgruppens arbete och överlämnar utredningen till 
kommunfullmäktige för vidare beslut och direktiv samt föreslår at 
kommunstyrelsen upplöser arbetsgruppen (Thord Wannbergs 
tjänsteutlåtande 2016-09-08) 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige uppdrar till 
kommunstyrelsen att skyndsamt genomföra en förutsättningslös 
utredning om framtida särskilda boenden samt ta fram alternativ för 
att använda mer än ett särskilt boende i Nordanstig 
(kommunstyrelsens protokoll § 202/2016). 

Yrkanden 
Monica Olsson (S) yrkar, med stöd av Stig Eng (C), Jan-Ola Hall (SD), 
Åke Bertils (S) och Anders Enström (S), bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Petra Modée (V) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons och Petra Modées 
yrkanden och finner Monica Olssons yrkande antaget. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (24) 
Kommunfullmäktige 2016-10-03 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 107 

Fullmäktiges beslut 
Uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt genomföra en 
förutsättningslös utredning om framtida särskilda boenden samt ta fram 
alternativ för att använda mer än ett särskilt boende i Nordanstig. 

Reservationer 
Petra Modée (V), Anette Nilsson (V) och Patric Jonsson (KD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 21:30-21:40 för politiska 
överläggningar. 
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§ 108 

Särskild medlemsinsats Kommuninvest 2016. 
Enligt Kommuninvests stadgar finns det en möjlighet för medlemmarna 
att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda 
insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet 
som följer av medlemskapet. 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar göra en särskild 

medlemsinsats upp till 50 % av högsta nivån. Insatsen är 
809 924 kronor. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 
svarsblankett om medlems intresse för att erlägga särskild insats 
under 2016 för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska 
insatsen (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-08-11). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar göra en särskild 
medlemsinsats upp till 50 % av högsta nivån. Insatsen är 
809 924 kronor.  Uppdra till firmatecknarna att underteckna 
svarsblankett om medlems intresse för att erlägga särskild insats 
under 2016 för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska 
insatsen (ledningsutskottets protokoll § 142/2016). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar göra en särskild 
medlemsinsats upp till 50 % av högsta nivån. Insatsen är 
809 924 kronor. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 
svarsblankett om medlems intresse för att erlägga särskild insats 
under 2016 för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska 
insatsen (kommunstyrelsens protokoll § 209/2016). 

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

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

Fullmäktiges beslut 
1. Göra en särskild medlemsinsats upp till 50 % av högsta nivån.  

2. Insatsen är 809 924 kronor.  

3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna svarsblankett om 
medlems intresse för att erlägga särskild insats under 2016 för att 
helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen. 
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§ 109 

Remiss: Regional indelning – tre nya län. 
Regeringskansliet har inkommit med remissen Regional indelning – tre 
nya län (SOU 2016). 

Målet är att de nya regionerna: 

 ska vara jämstarka 

 ska ha kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling 

 ska ha förmåga att ansvara för det regionala hälso- och 
sjukvårdssystemet 

 utgår från befintliga samverkansmönster 

 

Region Gävleborg har utarbetat ett förslag till yttrande som är 
överlämnat till regionens kommuner som har möjlighet att använda sig 
av förslaget. 

Remissen i sin helhet finns att läsa på Riksdagens hemsida. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunchef Fredrik Pahlbergs förslag till yttrande 2016-09-14. 

2. Kommunstyrelsen beslutar justera förslaget till yttrande så att 
texten inte innehåller benämningen Svealandsregionen 
(kommunstyrelsens protokoll § 212/2016). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta 
kommunstyrelses förslag till yttrande över remissen Regional 
indelning – tre nya län (kommunstyrelsens protokoll § 212/2016). 

Yrkanden 
Monica Olsson (S), med bifall av Stig Eng (C) och Petra Modée, yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Jan-Ola Hall (SD) yrkar avslag. 

Tor Tolander (M) yrkar följande tillägg som sista stycke i kommunens 
remissvar: ”Genomförandet av en ny regionindelning berör alla 
medborgare, om inte direkt och omedelbart så uppenbarligen indirekt 
vad avser tillhörighet, självbild och känsla av medverkan och 
demokratisk insyn. De nya regionerna behöver redan från start ha en 
tydlig struktur och fungerande administrativa system för att säkerställa 
service och uppfattas som trovärdiga och positiva. Detta går inte att 
garantera vid ett införande 2019. Därför bör regionindelningen 
genomföras med start tidigast 2023.” 

Stig Eng (C) yrkar avslag på Tor Tolanders tilläggsyrkande. 
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Forts. § 109 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Jan-
Ola Halls avslagsyrkande och finner kommunstyrelsens förslag 
antaget. 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders tilläggsyrkande och 
finner det avslaget. 

Fullmäktiges beslut 
Anta förslag till yttrande över remissen Regional indelning – tre nya län. 

Reservationer 
Anneli Ödman (SD), Curt Kristensen (SD) och Valter Lööv (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 

Jan-Ola Hall (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 
”Sverigedemokraterna Nordanstig motsätter sig bildandet av 
storregioner enligt förslaget. Det gynnar inte landsbygdskommunerna. 
Om storregioner ändå bildas förordar vi en tillhörighet till 
Norrlandsregionen, helst tillsammans med övriga hälsingekommuner.” 

Tor Tolander (M), Daniel Arenholm (M), Margareta Fredholm (M) och 
Helena Andersson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt 
följande: 
”Då kommunens remissvar inte tar hänsyn till uppenbara brister 
avseende det ekonomiska, demokratiska, samordningsmässiga eller 
organisatoriska som Indelningskommitténs förslag innehåller, vilka 
redovisas i vårt remissvarsförslag, eller tar hänsyn till den alltför korta 
genomförandetiden som föreslås, reserverar vi oss mot det fattade 
beslutet i Nordanstigs kommunfullmäktige 2016-10-03.  
Detaljerade reservation som bilaga.” 
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§ 110 

Delgivning: Inspektion hos Överförmyndarnämnden Mitt. 
Länsstyrelsen Västernorrland har genomfört en inspektion hos 
Överförmyndarnämnden Mitt. 

Vid inspektionen fann länsstyrelsen att överförmyndarnämnden inte 
kan undgå kritik för den sena granskningen av föregående års 
årsräkningar som var klar först i december 2015. Nämnden kan inte 
heller undgå kritik för den långa tid det tog att förordna en god man till 
ett ensamkommande barn i Timrå kommun. 

Länsstyrelsen har uppmärksammat att beslut om omprövning av 
förvaltarskap för 2015 saknas i akterna vilket bör åtgärdas i efterhand 
enligt länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

delgivningen (ledningsutskottets protokoll § 146/2016). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
delgivningen (kommunstyrelsens protokoll § 211/2016). 

Yrkanden 
Carina Olsson (C) påtalar en redaktionell ändring i länsstyrelsens 
inspektionsprotokoll: Förkortningen för Ensamkommande barn ska vara 
EKB (översta stycket i Bilaga 1). 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Carina Olssons förslag och finner 
det antaget. 

Fullmäktiges beslut 
Godkänna delgivningen. 

Påtala en redaktionell ändring i länsstyrelsens inspektionsprotokoll: 
Förkortningen för Ensamkommande barn ska vara EKB (översta 
stycket i Bilaga 1). 
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§ 111 Dnr 2016-113 

Kvartalsrapport 2/2016 till IVO gällande ej verkställda beslut SoL, 
IFO. 
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 2/2016 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 2/2016 till Inspektionen för vård och omsorg 
gällande icke verkställda beslut enligt SoL, IFO 
(myndighetsutskottets protokoll § 240/2016). 

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

protokoll § 214/2016). 

Fullmäktiges beslut 
Godkänna kvartalsrapport 2/2016 till Inspektionen för vård och omsorg 
gällande icke verkställda beslut enligt SoL, IFO. 
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§ 112 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 godkänt Maria Karströms avsägelse samt hos 
länsstyrelsen begärt ny sammanräkning för kristdemokraterna för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Kvar är att välja ny ledamot i valberedningsnämnden och ny ledamot i 
fullmäktigeberedningen för demokrati. 

Beslutsunderlag 
1. Fullmäktige beslutar godkänna Maria Karströms (KD) avsägelse. 

Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 
Kristdemokraterna för återstoden av mandatperioden 2016-2018. 
Vid nästa fullmäktige välja ny ledamot i valberedningsnämnden och 
ny ledamot i fullmäktigeberedningen för demokrati (fullmäktiges 
protokoll § 84/2016). 

2. Fullmäktige beslutar att ärendet behandlas vid fullmäktiges nästa 
sammanträde (fullmäktiges protokoll § 98/2016). 

Fullmäktiges beslut 
Ärendet behandlas vid fullmäktiges nästa sammanträde. 
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§ 113 Dnr 2016-245 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Thomas von Wachenfeldt (C). 
Thomas von Wachenfeldt (C) har avsagt sig sina politiska uppdrag. 

Fullmäktige har godkänt Thomas von Wachenfeldts avsägelse samt 
hos länsstyrelsen begärt ny sammanräkning för Centerpartiet för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Kvar är att välja ny ersättare i kommunstyrelsen för återstoden av 
mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 
Fullmäktige beslutar godkänna Thomas von Wachenfeldts avsägelse. 
Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Centerpartiet för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. Välja ny ersättare i 
kommunstyrelsen vid fullmäktiges nästa sammanträde (fullmäktiges 
protokoll § 100/2016). 

Yrkanden 
Carina Olsson (C) föreslår Yvonne Kardell (C) som ny ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Carina Olssons förslag och finner 
det antaget. 

Fullmäktiges beslut 
Välja Yvonne Kardell (C) som ny ersättare i kommunstyrelsen för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018.  
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§ 114 Dnr 2016-244 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Ola Tollin (MP). 
Ola Tollin (MP) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i 
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. 

Fullmäktige har att godkänt Ola Tollins avsägelse. 

Kvar är att välja ny ledamot i Norrhälsinglands miljö- och 
räddningsnämnd för återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag  
Fullmäktige beslutar godkänna Ola Tollins avsägelse. Vid fullmäktiges 
nästa sammanträde välja ny ledamot i Norrhälsinglands miljö- och 
räddningsnämnd för återstoden av mandatperioden 2015-2018 
(fullmäktiges protokoll § 102/2016). 

Yrkanden 
Kjell Bergström (MP) föreslår Fredrik Hassel (MP) som ny ledamot i 
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kjell Bergströms förslag och finner 
det antaget. 

Fullmäktiges beslut 
Välja Fredrik Hassel (MP) som ny ledamot i Norrhälsinglands miljö- och 
räddningsnämnd för återstoden av mandatperioden 2015-2018. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL16 (24) 
Kommunfullmäktige 2016-10-03 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 115 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Margareta Lindqvist (M). 
Margareta Lindqvist (M) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen. 

Fullmäktige har att godkänna Margareta Lindkvists avsägelse samt 
välja ny ersättare i kommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden 
2015-2018. 

Yrkanden 
Tor Tolander (M) föreslår Daniel Arenholm (M) som ny ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders förslag och finner det 
antaget. 

Fullmäktiges beslut 
1. Godkänna Margareta Lindqvists avsägelse. 

2. Välja Daniel Arenholm (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 116 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Tina Torstensson (L). 
Tina Torstensson (L) har avsagt sig sina politiska uppdrag. 

Fullmäktige har att godkänna Tina Torstenssons avsägelse, välja ny 
ersättare i kommunstyrelsen, ny ledamot i valberedningsnämnden samt 
hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Liberalerna för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Fullmäktiges beslut 
1. Godkänna Tina Torstenssons avsägelse. 

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

3. Ny ersättare i kommunstyrelsen och ny ledamot i 
valberedningsnämnden behandlas på fullmäktiges nästa 
sammanträde. 
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§ 117 

Val av vice ordförande för revisionen. 
Fullmäktige har att välja ny vice ordförande för revisionen efter Hans 
Sundin (S). 

Yrkanden 
Åke Bertils (S) föreslår Lennart Lundberg (S). 

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

Fullmäktiges beslut 
Välja Lennart Lundberg (S) som vice ordförande i revisionen för 
återstoden av mandatperioden 2015-2016. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL19 (24) 
Kommunfullmäktige 2016-10-03 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 118 

Val av revisor för Nordanstigs Bostäder AB. 
Fullmäktige har att välja ny lekmannarevisor för Nordanstigs Bostäder 
AB efter Hans Sundin (S). 

Yrkanden 
Åke Bertils (S) föreslår Lennart Lundberg (S). 

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

Fullmäktiges beslut 
1. Välja Lennart Lundberg (S) som lekmannarevisor för Nordanstigs 

Bostäder AB. 

2. Valet avser återstoden av tiden från den ordinarie bolagsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats 
intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 
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§ 119 

Val av revisorsersättare för Nordanstigs Fastighets AB. 
Fullmäktige har att välja ny lekmannarevisorsersättare för Nordanstigs 
Fastighets AB efter Hans Sundin (S). 

Yrkanden 
Åke Bertils (S) föreslår Lennart Lundberg (S). 

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

Fullmäktiges beslut 
1. Välja Lennart Lundberg (S) som lekmannarevisorsersättare för 

Nordanstigs Fastighets AB. 

2. Valet avser återstoden av tiden från den ordinarie bolagsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats 
intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 
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§ 120 

Val av revisorsersättare för Nordanstigs Fjärrvärme AB. 
Fullmäktige har att välja ny lekmannarevisorsersättare för Nordanstigs 
Fjärrvärme AB efter Hans Sundin (S). 

Yrkanden 
Åke Bertils (S) föreslår Lennart Lundberg (S). 

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

Fullmäktiges beslut 
1. Välja Lennart Lundberg (S) som lekmannarevisorsersättare för 

Nordanstigs Fjärrvärme AB. 

2. Valet avser återstoden av tiden från den ordinarie bolagsstämma 
som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats 
intill slutet av den bolagsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. 
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§ 121 

Val av revisorsersättare för Gemensamma nämnden för 
Hjälpmedelsverksamheten, FoU-Välfärd, RegNet och HelGe. 
Fullmäktige har att välja ny revisorsersättare för Gemensamma 
nämnden för Hjälpmedelsverksamheten, FoU-Välfärd, RegNet och 
HelGe efter Ove Wallberg (L). 

Yrkanden 
Jan-Ola Hall (SD) föreslår Michael Gradin (SD). 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Ola Halls yrkande och finner det 
antaget. 

Fullmäktiges beslut 
Välja Michael Gradin (SD) som lekmannarevisorsersättare för 
Gemensamma nämnden för Hjälpmedelsverksamheten, FoU-Välfärd, 
RegNet och HelGe för återstoden av mandatperioden 2015-2016. 
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§ 122 

Motion om kommunens hanterande av brottslighet. 
Tor Tolander (M), Daniel Arenholm (M), Helena Andersson (M) och 
Margareta Fredholm (M) har lämnat en motion om kommunens 
hanterande av brottslighet där de yrkar följande: 

Kommunen omedelbart polisanmäler att brottslighet mot kommunens 
egendom, personal eller brukare. 

Upprättar en policy om hur det ska gå till så att alla anmälningar 
genomförs och behandlas likvärdigt. 

Harmonisera sagda regelverk med respektive verksamhets rutiner och 
regler då olika verksamhetsgrenar av lagstadgade och integritetsskäl 
kan kräva moderationer. 

Genomföra en översikt av föreskrifter om den allmänna ordningen. 

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 Helena Andersson X                    

Daniel Arenholm   (M) X                       

Margareta Fredholm (M) 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 Börje Lindblom X                    

Patric Jonsson (KD) X                       

Monica Olsson  (S) X                       

Anders Engström (S) X                       

Sigbritt Persson (S) X                       

Erik Eriksson Neu (S) 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 Amanda Engström X                    

Anette Nilsson (V) X                       

Petra Modée (V) X                       

Kjell Bergström (MP) X                       

Solveig Wiberg (SD)  X Anneli Ödman X                    

Valter Lööv (SD) X                       

Jan-Ola Hall  (SD) X                       

Sven-Olof Nordh (SD)  X Curt Kristensen X                    

Alex Lindén (SD)  X --                     

Summa  23 8  5                    
 

Margareta Fredholm, Stefan Berg, Erik Eriksson Neu och Amanda Engström är närv tom kl 22:35, § 109. 


