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Utdragsbestyrkande 

 

§ 1 

Godkännande av dagordning. 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande förändringar 
och anmälan av extra ärenden: 

Extra ärenden 
Komplettering till kommunstyrelsens delegationsordning. 

Modulerna vid skolan i Bergsjö. 

Fråga kring partiell inlösen av intjänad pensionsrätt. 

Ärenden utgår 
Ärende 5 Verksamhetsbesök: Bållebergets förskola, utgår. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna dagordningen med ovanstående förändringar. 
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§ 2 

Ordföranden informerar. 
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) informerar om 
följande aktuella ärenden: 

 2 februari 2017 genomförs slalomtävlingar i Hassela. Tävlingarna 
är en del i SM-veckan där Söderhamn står som värd. 

 31 januari 2017 partiföreträdarträff om budgetförutsättningarna för 
2018-2021. 

 12 januari genomfördes ett dialogmöte mellan kommunen och 
Gränsfors Bruk. 

 Ljusmanifestation mot våld i Ilsbo. 

 20 januari 2017 Träff om Krisberedskap, Gävle, för kommunchefer 
och kommunstyrelsens ordföranden i länet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 3 

Kommunchefen informerar. 
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om följande aktuella 
ärenden: 

 Hälsingerådet arbetar och planerar för ett gemensamt 
projektkontor. 

 Domännamnet hälsingland.se ägs idag av Länsstyrelsen 
Gävleborg. Hälsingerådet arbetar för att turismen i Hälsingland ska 
kunna få nyttjanderätt till domännamnet tex genom avtal via 
Hälsingerådet. 

 En handläggare inom individ- och familjeomsorgens verksamhet 
har utsatt för hot. Kommunen ser över säkerheten i kommunhuset. 

 Region Gävleborg arbetar aktivt med folkhälsofrågor. 

 Samspelet mellan skolan och det omgivande samhället påverkar 
utveckling samt presentation av OECD:s bild om den goda cirkeln 
och den onda cirkeln, Education Governance in Action. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 4 

Information från ledningsutskottets verksamheter. 
Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande 
aktuella ärenden: 

 Genomförande av VA-utbyggnad i Sörfjärden pågår enligt plan. 

 Köpehandlingar och avtal kring överlåtelsen av Björkbacken i 
Hassela är klart. 

 Dialog med Hassela Ski Resort. 

 Besöksnäringen och ett samarbete mellan kommunen, Nordanstigs 
Turism och företagarföreningen. 

 Visit Gästrikland och Hälsingland – en projektansökan håller på att 
skrivas för att ansöka om regionala medel. 

 Morängsviken – exploateringen pågår enligt plan. 

 

Verksamhetschef Mats Widoff informerar om följande aktuella ärenden: 

 Anställning av ny kostchef är klart. 

 Ett samarbete kring elbilar och elladdstationer pågår mellan 
transportenheten och norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. 

 SM-slalomtävling i Hassela 2 februari 2017. 

 Utredning av förutsättningar i Nordanstigs kommun för 
trygghetsboende – en konsult för utredningen är upphandlad. 

 Renoveringen av badhuset i Bergsjö är klart. 

 Rekrytering av ny verksamhetschef för Teknik och Hållbarhet 
pågår. 

 Utbyggnaden av skollokaler genom moduler vid Bergsjö skola är 
snart klara. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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§ 5 

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 
Utbildningsutskottets ordförande Erik Eriksson Neu (S) informerar om 
ett besök vi Gnarps skola och samtal med lärare och övrig personal. 

Utbildningsutskottets ledamot Stefan Bergh (C) informerar om ett 
datoriserat utbildningsspel, som utbildar i stavning m.m. Stefan Bergh 
påtalar att gratisversionen av spelet innehåller reklam som är olämplig 
för små barn. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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§ 6 

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 
Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om följande aktuella 
ärenden: 

Vård och Omsorg 

 19 ansökningar om särskilt boende är beviljade men ännu inte 
verkställda, varav 6 personer har avböjt erbjuden plats. 

 Dagligverksamheten har under senaste tiden ökat. 8 ansökningar 
är beviljade men ännu inte verkställda. 

 Vid korttidsverksamheten är 7 ansökningar beviljade. 

 På Hagängsgårdens särskilda boende är för närvarande 7 
lägenheter tomma. 

 Tjänsten som MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska, är åter 
tillsatt efter den förre MAS:s pensionsavgång. 

 Ny lagstiftning from 1 januari 2018 om betalningsansvar vid 
utskrivning från andra vårdinstanser. 

 Under december 2016 beviljades 8 329 hemtjänsttimmar varav 
7 749 timmar utfördes. Orsaken till timmarna som inte har utförts är 
främst personalbrist. 

Social Omsorg 

 Verksamheten kring ensamkommande flyktingbarn minskar. 
Boende Albo kommer att avvecklas under året och återställas till 
lägenheter. Under 2017 beräknas endast tre personer under 18 år 
att placeras i Nordanstig. 

Individ- och familjeomsorg 

 Arbetet pågår med att höja säkerheten på enheten efter en allvarlig 
hotsituation. 

 Gävle högskola kommer att genomföra ett mentorsprogram vid 
socionomprogrammet. Nordanstigs kommun har anmält intresse att 
få delta som mentor. 

 Vid sociala myndighetsnämndens verksamheter finns idag 40 
öppna ärenden inom barn- och familjerätten. 

Kommunstyrelsen beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 7 

Kommunstyrelsens mål 2017. 
Kommunstyrelsen har att fastställa mål för verksamheten för 2017. 

Ett förslag till mål har upprättats vid målberedningen. 

Yrkanden 
Stig Eng (C), med bifall av Stefan Bergh (C), yrkar bifall till 
målberedningens förslag. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
För 2017 anta följande mål för kommunstyrelsens verksamheter: 

Barn och unga 
1. Under 2017 arbeta för en fullvärdig familjecentral, samt att antalet 

besökande ökar. 

2. Öka delaktigheten bland barn och unga.  

3. Ökad samverkan mellan Utbildning och IFO, Social omsorg. 

4. Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 

Boendemiljö och kommunikation 
5. Skapa trygga boendemiljöer och påbörja bostadsbyggande i 

kommunen. 

6. Fortsätta utbyggnaden av fiber i kommunen. 

7. Erbjuda fritidskort i kollektivtrafiken för ungdomar åk 7 till och med 
18 år. 

8. Genomföra förstudie om byggande av allaktvitetshall. 

9. Aktivt driva frågan om utökad kollektivtrafik. 

Näringsliv och arbetsmarknad 
10. Öka riktade insatser för integration i arbetslivet för personer som 

står utanför arbetsmarknaden. 
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Forts. § 7 
 

Miljö och hälsa 
11. Fortsätta arbeta utifrån samarbetet med länsstyrelsen genom 

Överenskommelse kring åtgärdsarbete och klimatanpassning, och 
implementera den i verksamheten. 

12. Prioriterade folkhälsomål: 
1, Delaktighet och inflytande i samhället. 

13. Prioriterade folkhälsomål: 
11, Tobak, alkohol, narkotika, doping och spel. 

14. Sänka sjukskrivningstalet bland anställda utifrån 2016 års nivå. 
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§ 8 Dnr 2017-021 

Strategi för jämställdhetsintegrering i Nordanstigs kommun. 
Nordanstigs kommun undertecknade 2007 den europeiska 
deklarationen för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och 
regional nivå. En deklaration som uppmanar Europas kommuner och 
regioner att använda sina befogenheter och partnerskap för att uppnå 
jämställdhet för sina invånare. Deklarationen är upprättad och stöttad 
av The Counsil of European Municipalitis and Regions (CEMR).  

Som ett hjälpmedel i genomförandet av åtgärder enligt deklarationen 
förbinder sig varje undertecknare att upprätta en handlingsplan för 
jämställdhet där prioriteringar, åtgärder och de resurser som ska 
tilldelas respektive ändamål anges. Vidare förbinder sig varje 
undertecknare att samarbeta med alla institutioner och organisationer 
inom sin kommun eller region för att främja att reell jämställdhet skapas 
i praktiken. 

Den lokala handlingsplanen till Strategi för jämställdhetsintegrering i 
Nordanstigs kommun samt medföljande checklista för uppföljning är 
framtagen utifrån strategin för Gävleborgs län 2014-2016. 

Revidering av handlingsplanen samt uppföljning av åtgärder ska ske 
årligen och delges den funktion som har övergripande ansvar. 

Kvalitet- och utveckling har sammanställt ett förslag till lokal 
handlingsplan och checklista för uppföljning för Strategi för 
jämställdhetsintegrering i Nordanstigs kommun. 

Beslutsunderlag 
1. Kvalitet- och utveckling föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 

lokal handlingsplan till Strategi för jämställdhetsintegrering i Nordanstigs 
kommun (Britt Sjöbergs tjänsteutlåtande 2016-12-16). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta lokal 
handlingsplan till Strategi för jämställdhetsintegrering i Nordanstigs 
kommun (ledningsutskottets protokoll § 249/2016). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag samt att ärendet 
går vidare till fullmäktige. 

Håkan Larsson (M), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar avslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Håkan Larssons 
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL11 (25) 
Kommunstyrelsen 2017-01-17 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 8 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar  

Anta lokal handlingsplan till Strategi för jämställdhetsintegrering i Nordanstigs 
kommun. 
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§ 9 

Försäljning del av fastigheten Trösten 5:10 i Bergsjö. 
Cajsa Lindh och Linus Long, Bergsjö, har lämnat in en ansökan om att 
få köpa del av Trösten 5:10 i Bergsjö. 

Tf stadsarkitekt Ola Tollin föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
1. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att fullmäktige säljer del av 

fastigheten Trösten 5:10 enligt skiss till Cajsa Lindh och Linus Long 
efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen, godkänna 
upprättat köpekontrakt samt fastställa priset till 80 kronor/m2 (Mats 
Widoffs tjänsteutlåtande 2016-03-03). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av 
fastigheten Trösten 5:10 enligt skiss till Cajsa Lindh och Linus Long 
efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen. Fastställa 
köpeskilling till 80 kronor/m2. Godkänna upprättat köpeavtal. 
Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna 
(ledningsutskottets protokoll § 78/2016). 

3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för tydligare kartor 
i beslutsunderlaget (kommunstyrelsens protokoll § 127/2016). 

4. Plan och byggenheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
kartunderlaget, sälja del av fastigheten Trösten 5:10, enligt skiss till 
Cajsa Lindh och Linus Long efter Lantmäteriverkets godkännande 
av förrättningen. Fastställa köpeskillingen till 80 kronor per m2. 
Godkänna upprättat köpeavtal. Uppdra till firmatecknarna att 
underteckna köpehandlingarna (Ola Tollins tjänsteutlåtande 
2016-12-12). 

5. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av 
fastigheten Trösten 5:10, enligt skiss till Cajsa Lindh och Linus 
Long efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen. 
Fastställa köpeskillingen till 80 kronor per m2. Godkänna upprättat 
köpeavtal. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 
köpehandlingarna (ledningsutskottets protokoll § 234/2016). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag med tillägget att 
försäljningen ska villkoras så att köpet återgår till kommunen om ingen 
byggnation har påbörjats inom tre år. 

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



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL13 (25) 
Kommunstyrelsen 2017-01-17 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 9 

 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Sälja del av fastigheten Trösten 5:10, enligt skiss till Cajsa Lindh 
och Linus Long efter Lantmäteriverkets godkännande av 
förrättningen.  

2. Fastställa köpeskillingen till 80 kronor per m2.  

3. Godkänna upprättat köpeavtal.  

4. Köpet ska villkoras så att köpet återgår till kommunen om ingen 
byggnation har påbörjats inom tre år. 

5. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 
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§ 10 

Rapport om Nya Översiktsplanen. 
Tf stadsarkitekt Ola Tollin informerar om det pågående arbetet med att 
utarbeta ett förslag till ny Översiktsplan. 

Planen kommer att ställas ut för samråd i september-oktober 2017 för 
att vara klar för antagande i september 2018. 

Del 1 i planen inför samrådet är snart klart och kommer att presenteras 
för politiken i maj 2017. Inför den presentationen är det flera delprojekt 
som behöver sammanställas. 

Vid Harmånger finns 6 olika alternativa dragningar av E4, s.k. 
korridorer. I februari kommer förslagen att läggas ut på kommunens 
hemsida och det kommer även att skickas ut information till hushållen. 
På sträckan norr om Harmånger finns bara ett korridoralternativ. 

Enligt den nya projektplanen ligger byggstarten år 2021/2022. 

Ola Tollin informerar även om den pågående processen att genomföra 
LIS-området Morängsviken i Stocka. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 11 

Rapport om fiskevårdsprojektet. 
Teknik och miljöhandläggare Andreas Johansson informerar om 
aktuella händelser i fiskevårdsprojektet. 

Resultatet för drift av kraftverken i Gnarp var lågt. Under de fyra 
månader som kommun har ägt kraftverken blev resultatet positivt med 
4 000 kronor. 

Ett samråd har genomförts om planerade rivningar av dammar inom 
Gnarpsåns avrinningsområde. Under samrådstiden har många 
synpunkter har lämnats från allmänheten och dessa kommer att 
sammanställas i en samrådsredogörelse. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 12 Dnr 2017-013 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Johan Norrby (SD). 
Johan Norrby (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
utbildningsutskottet. 

Kommunstyrelsen har att godkänna avsägelsen samt välja ny ersättare 
i utbildningsutskottet för återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Eva Andersson (SD) föreslår Solveig Wiberg (SD) som ny ersättare i 
utbildningsutskottet. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna Johan Norrbys (SD) avsägelse. 

2. Välja Solveig Wiberg (SD) som ny ersättare i utbildningsutskottet. 

3. Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 13 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Elisabeth Lundin (S). 
Elisabeth Lundin (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
omsorgsutskottet. 

Kommunstyrelsen har godkänt avsägelsen. Kvar är att välja ny 
ersättare i omsorgsutskottet för återstoden av mandatperioden 
2015-2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Elisabeth Lundins (S) avsägelse 
samt välja ny ersättare i omsorgsutskottet vid kommunstyrelsens nästa 
sammanträde (kommunstyrelsens protokoll § 213/2016). 

Yrkanden 
Åke Bertils (S) föreslår Ola Wigg (S) som ny ersättare i 
omsorgsutskottet. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Ola Wigg (S) som ny ersättare i omsorgsutskottet. 

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 14 Dnr 2017-015 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Leena Lindblom (M). 
Leena Lindblom (M) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i BRÅ- 
och Folkhälsorådet och som ersättare i NSFG (Nätverk för strategiskt 
folkhälsoarbete i Gävleborg). 

Kommunstyrelsens har att godkänna avsägelsen samt välja ny ledamot 
i BRÅ- och Folkhälsorådet och som ersättare i NSFG (Nätverk för 
strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg) för återstoden av 
mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Tor Tolander (M) föreslår Mikael Löfdahl (M). 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna Leena Lindbloms (M) avsägelse. 

2. Välja Mikael Löfdahl som ny ledamot i BRÅ- och Folkhälsorådet 
och som ersättare i NSFG (Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i 
Gävleborg). 

3. Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 15 

Redovisning av delegationsbeslut. 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Ekonomichef Margareta Tamm Persson: 
Ny upplåning nr 2016/3. 

Verksamhetschef Eva Fors: 
Läsårstider 2017/2018. 

Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för december 2016. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 233-254/2016. 
Myndighetsutskottets protokoll §§ 311-329/2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
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§ 16 

Delgivningar. 
Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Hälsingerådet 2016-12-07. 

Överförmyndarnämnden Mitt: 2016-12-16. 

Pensionärs- och Handikapprådet 2016-12-08. 

Nordanstig Vatten AB 2016-11-04. 

Samordningsförbundet Gävleborg 2016-11-25. 

Nordanstigs Näringslivsråd 2016-10-17. 

Gemensam nämnd för FoU Välfärd, Hjälpmedel Sam, RegNet och 
HelGe 2016-11-11. 

Pensionärsrådet 2016-09-22. 

Handikapprådet 2016-09-22. 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2016-12-14. 

 

Övrigt 

SCB: Kommunalekonomisk utjämning för kommuner, utfall, år 2017. 

Studieförbundet Bilda Mitt: Verksamhetsplan 2017. 

MSB: Räddningstjänst i siffror 2015. 

Skrivelse om rivning av regleringsdammar i Baståsen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga delgivningarna till handlingarna. 
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§ 17 

Komplettering i kommunstyrelsens delegationsordning. 
I samband med översynen och antagande av ny delegationsordning 
har ett avsnitt fallit bort och behöver läggas till den nya 
delegationsordningen. 

Avsnittet gäller delegationen om anmälan och utredning enligt 
Lex Sarah. 

Beslutsunderlag  
Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar delegera besluten om 
anmälan och utredning för Lex Sarah enligt följande samt godkänna 
redovisad vidaredelegering (Eva Engströms tjänsteutlåtande 
2017-01-13). 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegera besluten om anmälan och utredning för Lex Sarah enligt 
följande samt godkänna redovisad vidaredelegering. 

 

16.7 Anmälan till tillsynsmyndighet 
om missförhållanden i 
kommunens egen verk- 
samhet (Lex Sarah). 

SoL 14 kap. 
2§  
LSS  
24 b-g  
och 23e§ 

Omsorgs-
utskott 

 

  

   

   

    

 a) Inleda utredning. SoL 14 kap. 
2§  
LSS  
24 b-g  
och 23e§ 

Kommunchef Handläggare 

    

    

    

    

 b) Beslut att 
sekretessbelägga. 

SoL 14 kap. 
2§  
LSS  
24 b-g  
och 23e§ 

Kommunchef Handläggare 

    

    

    

    

 c) Mottagare av rapport om 
missförhållande. 

SoL 14 kap. 
2§  
LSS  
24 b-g  
och 23e§ 

Kommunchef Handläggare 
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Forts. § 17 
 
 

 d) Bedömning av 
missförhållande eller risk för 
eventuellt missförhållande. 

SoL 14 kap. 
2§  
LSS  
24 b-g  
och 23e§ 

Kommunchef Handläggare 

   

   

    

    

 e) Rutiner för utredning. SoL 14 kap. 
2§  
LSS  
24 b-g  
och 23e§ 

Kommunchef Handläggare 

    

    

    

    

 f) Polisanmälan. SoL 14 kap. 
2§  
LSS  
24 b-g  
och 23e§ 

Kommunchef Verksamhetschef  
/Enhetschef    

    

    

    

16.8 Underrättelse till tilltillsyns-
myndighet om missförhåll-
anden i enskild verksamhet. 

SoL 13 kap. 
5§ 

Omsorgs- 
utskott 
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§ 18 

Information och övriga ärenden. 
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika 
ärenden. 

Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden. 

Extraärenden 
Modulerna vid skolan i Bergsjö. 
Stefan Bergh (C) frågar efter hur långt arbetet har kommit med 
modulerna vid Bergsjö skola och hur verksamheten fungerar och 
planeras i de nya lokalerna. 

Informationer och frågor 
Partiell inlösen av intjänad pensionsrätt. 
fullmäktige beslutar i § 144/2016-12-12 att en partiell inlösen av 
intjänad pensionsrätt ska göras med anledning av kommunens goda 
resultat för år 2016. Ulf Lövgren (S) frågar om hur denna inlösen 
kommer att redovisas i bokslutet. Ekonomichef Margareta Tamm 
Persson svarar att det kommer att skrivas om det i 
förvaltningsberättelsen och i redovisningen av pensioner.  

Kommunstyrelsens beslut 
1. Modulerna vid skolan i Bergsjö. 

Uppdra till utbildningsutskottet att bereda ärendet. 

2. I övrigt godkänna informationen. 
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

     

Ledamöter   Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Monica Olsson     ordf S N           

Sven-Erik Sjölund 
 

S N         

Åke Bertils 
 

S N           

Ulf Lövgren 
 

S N          

Stig Eng           v. ordf C N          

Per-Åke Kardell 
 

C N          

Stefan Bergh 
 

C N         

Håkan Larsson 
 

M N          

Tor Tolander 
 

M N          

Per-Ola Wadin 
 

L N 
 
 

          

Patric Jonsson 
 

KD --           

Solveig Wiberg 
 

SD N          

Eva Andersson 
 

SD N          

             

             

Ersättare             

Sigbritt Persson 
 

S N           

Erik Eriksson Neu 
 

S N          

Kent Hammarström 
 

S N           

Oskar Lundin 
 

S            

Ola Wigg 
 

S            

Amanda Engström 
 

S            

Mandy Eriksson  Neu 
 

S            

Anders Engström S            

Boerje Bohlin  S            

Carina Olsson 
 

C            

Natrix Öjemark 
 

C            

Camilla Karlsson 
 

C            

Yvonne Kardell 
 

C N           

Pernilla Kardell 
 

C N           

Kjell Bergström 
 

MP N           

Leena Lindblom 
 

M            

Daniel Arenholm 
 

M N           

Helena Andersson 
 

M            
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

     

Ersättare forts   Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Vakant 
 

L            

Lisbeth Lagerborg 
 

L            

Per Dahlström 
 

V           

Ulrika Jonsäll 
 

V            

Jan-Ola Hall 
Jan-Ola Hall 
Jan-Ola Hall 

SD            

Johan Norrby 
 

SD            

Sandra Bjelkelöv 
 

SD N         

Kurt Christensen SD N        

Summa  13           

Avstår        

 

 

Kent Hammarström närv tom kl. 10:05. 

Yvonne Kardell närv tom kl. 12:05. 

Stefan Bergh närv tom kl. 12:05, § 9. 

Sigbritt Persson närv heldag, ersättare för Stefan Bergh from kl. 13:05, § 10. 

Daniel Arenholm ersättare för Patric Jonsson. 

 

 

 

 

 

 


