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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö.   
 Tisdag 14 februari 2017 kl. 09:00-15:25.   

Beslutande Se närvarolista.  
 

   

   
Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare  
 Fredrik Pahlberg Kommunchef Tom kl. 9:45 
 Malin Ruthström Verksamhetschef  
 Teres Burström Nämndsekreterare  
 Eva Fors Verksamhetschef  
 Björn Hylenius Enhetschef  
    
    
    
    
    
    
Utses att justera Eva Andersson (SD)  
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2017-02-20. 
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 Sekreterare  Paragrafer 19 - 36 

  Eva Engström   
     
 Ordförande    

  Monica Olsson   
     
 Justerande   

  Eva Andersson     
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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Sammanträdesdatum 2017-02-14   
    
Anslaget sätts upp 2017-02-21 
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§ 19 Dnr 2017-037 

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

 20 januari 2017, träff med landshövdingen om krisberedskap och 
krisövningen X-Stream. 

 Kollektivtrafiken – samråd och diskussion om fria resor till 
ungdomar. 

 Gemensamt möte mellan Hälsingerådet och Gästrikerådet för 
diskussion om samverkansfrågor. 

 Inköp Gävleborg – Gävle kommun tar ställning inom kort om de 
stannar kvar i organisationen eller inte. 

 28-29 mars 2017 sammanträder det förstärkta ledningsutskottet för 
beredning av budget. 

 Sundsvallsregionen – Sundsvalls och Gävle kommuner hoppar av 
samarbetet Trainee södra Norrland. 

 Rekryteringar – rapport om pågående rekryteringar som IT-strateg, 
socialchef samt verksamhetschef för Teknik och Hållbarhet. 

 E-samverkan – projekt som pågår med stöd från Tillväxtverket och 
kommunerna i Västernorrland. Projektet arbetar för e-tjänster via 
kommunernas webbaserade hemsidor. 

 Norrhälsinge räddningstjänst – just nu är det inte aktuellt med 
någon utökad samverkan i regionen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 20 Dnr 2017-039 

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

 2017 års beslutade investeringar har påbörjats. 

 Ansökan till Naturvårdsverket för laddstationer pågår, inom ramen 
för Klimatklivet. 

 Planering för infasning av elbilar pågår och initialt köps en 
begagnad elbil till Homons återvinningscentral, därefter till 
bilpoolen och övriga verksamheter. 

 Källsortering av hushållsavfall vid fastigheterna planerar att införas 
succesivt från 2017, skolor och förskolor prioriteras. 

 Rekrytering av verksamhetschef för Teknik och Hållbarhet pågår 
och flera kvalificerade sökande finns. 

 Ostkustbanans nya dragning – dragningen genom Hudiksvall är 
ännu inte klar i planeringen och genom Harmånger finns i 
dagsläget 5-6 olika alternativ för den nya dragningen av E4. 

 Hassela Ski Resort – hittills har det varit lite snö i 
skidanläggningen. 

 Fiskevårdsprojektet – aktuella aktiviteter i projektet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 21 Dnr 2017- 

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 
Ordföranden i utbildningsutskottet Erik Eriksson Neu (S)  informerar om 
följande aktuella ärenden: 

 Incidentrapport inom skolans verksamheter under 2017. 

 Asylboendet i Hassela kommer att avvecklas i september 2017. 
Det innebär en stor påverkan på skolan i Hassela där 35 % av 
eleverna kommer från asylboendet. 

 Läsårstiderna för läsåret 2017-2018 är fastställda. 

 Samverkan Bästa skolan hade en studiedag 10 januari 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 22 

Rapport Hälsinglands utbildningsförbund. 
Agneta Morelli, Ann-Sofie Gustafsson och Maria Vallström, 
Hälsinglands utbildningsförbund,  besöker kommunstyrelsen och 
informerar om en förstudie om ensamkommande flyktingbarn som har 
genomförts.  

Syftet med förstudien var att undersöka hur integrationen fungerar i 
praktiken. Förstudien har genomförts genom intervjuer med ungdomar 
och personal inom verksamheterna.  

Förstudiens huvudsakliga resultat kan sammanfattas enligt följande: 

 Hög studiemotivation. 

 Oro för asylprocessen och för familjen påverkar skolarbetet. 

 HVB-hemmen är en potential för en god grund. 

 Empatiska relationer och viktiga personer är grundläggande. 

 De trivs och vill stanna på orten – om möjligheten till utbildning och 
arbete finns. 

 Integrationen mellan ensamkommande och svenskfödda ungdomar 
är otillräcklig. 

Vidare informerar förbundschef Thomas Winqvist och 
förbundsdirektionens ordförande Mattias Åhlund (S) om verksamheten, 
bokslutet för 2016 och budgeten för 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna rapporten. 
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§ 23 Dnr 2017-042 

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 
Omsorgsutskottets ordförande Åke Bertils informerar om följande 
aktuella ärenden: 

 Avtal för Kommunals medlemmar om rätt till heltidstjänst. 

 19 personer är beviljade plats i särskild boende. Besluten är ännu 
inte verkställda. 

 8 personer är beviljade plats i dagverksamheten. Besluten är ännu 
inte verkställda. 

 2 personer är beviljade plats i korttidsboende. Besluten är ännu 
inte verkställda. 

 LSS-verksamheten. 

 HVB-verksamheten. 

 Individ- och familjeomsorgen. 

 Sammanställning av hemtjänstens timmar under januari 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 24  

Ekonomirapport. 
Enhetschef Björn Hylenius presenterar en preliminär bokslutsrapport 
per december 2016 för kommunstyrelsens verksamheter och för 
kommunen som helhet. 

Preliminära avvikelser mot budget 2016: 

Kommunledningskontoret 3 813 tkr 

Stab 168 tkr 

Utbildning 2 210 tkr 

Vård och Omsorg -2 911 tkr 

Social omsorg -1 256 tkr 

Överskott migration 20 411 tkr 

Överskott kapitalkostnader 3 595 tkr 

 

Sammanfattningsvis beräknas prognosen för resultatet på helår 2016 
bli positivt med 780 tkr för kommunen som helhet. Då ska noteras att 
ca 39 miljoner från 2016 års resultat har använts för att minska 
pensionsskulden. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna rapporten. 
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§ 25 

Rapport Framtidens Arkiv. 
Andreas Rönnqvist, projektledare för det länsgemensamma projektet 
Framtidens Arkiv, besöker kommunstyrelsen och rapporterar om 
projektet som löper ut 28 februari 2017. 

Projektet är länsgemensamt och har pågått under två år med syftet att 
analysera kommunernas behov och utreda marknadens erbjudanden. 

Tre pilotprojekt har genomförts i projektet med hjälp av Hofors, 
Ockelbo, Sandvikens och Gävle kommuner.  

En införandeguide och en kvalificerad kravspecifikation är framtagen i 
projektet för att underlätta och vara ett stöd i kommunernas arbete i 
övergången till e-arkiv. 

Ett förslag finns även för fortsatt framtida samverkan. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna rapporten. 
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§ 26 

Elektroniska utskick till politiken – inköp av läsplattor. 
Förvaltningen fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att utreda 
möjligheten till elektroniska utskick av kallelser och underlag.  

Visma Ciceron vann upphandlingen som påbörjades 2013. Ciceron är 
sedan hösten 2016 i full drift. Nu kan förvaltningen börja med digitala 
utskick till förtroendevalda i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen. 

Förvaltningen har tagit fram ett förslag där Fiberstaden tillhandahåller 
Ipad Air2 med 5gb trådlös bredbandsuppkoppling i 4G, support, 
försäkring och skydd med tangentbord, som tjänst.   

Beslutsunderlag 
Staben föreslår kommunstyrelsen att besluta om att införa läsplattor till 
förtroendevalda i kommunfullmäktige och kommunstyrelsen till en 
årskostnad av 244 000 kronor vid köp av 60 enheter. Kostnaden 
belastar IT-driftskontot, programpunkt 8. Staben (Fredrik Pahlbergs 
tjänsteutlåtande 2017-02-01). 

Yrkanden 
Carina Olsson (C), med bifall av Per-Ola Wadin (L) och Monica 
Olsson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sven-Erik Sjölund (S) yrkar att den som vill ska kunna få sin kallelse i 
pappersform. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner dem antagna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Införa läsplattor till förtroendevalda i kommunfullmäktige och 
kommunstyrelsen till en årskostnad av 244 000 kronor vid köp av 
60 enheter. Kostnaden belastar IT-driftskontot, programpunkt 8. 

Den som vill ska fortfarande kunna få sin kallelse i pappersform. 
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§ 27 Dnr 2017-027 

Revisionsrapport: Granskning av fastighetsunderhåll. 
Revisionen har genomfört en granskning av kommunens 
fastighetsunderhåll.  

Revisionen vill ha kommunstyrelsens synpunkter på de 
rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten senast 
13 februari 2017. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta förslag till 
yttrande med ändringen på sidan 2, andra stycket, att gälla inför 2018-
2021 års budget (ledningsutskottets protokoll § 2/2017). 

Kommunstyrelsens beslut 
Anta förslag till yttrande med ändringen på sidan 2, andra stycket, att 
gälla inför 2018-2021 års budget. 
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§ 28 Dnr 2017-029 

Anhållan om att tillståndet för Forsa nedre och Forsa övre 
kraftverk ska omprövas eller återkallas. 
Styrgruppen för fiskevårdsarbetet ser det som angeläget att tillståndet 
för Forsa nedre och Forsa övre kraftverk omprövas och föreslår att 
kommunen skickar en anhållan till länsstyrelsen om att de ska ansöka 
om omprövning hos mark- och miljödomstolen.  

Kraftverken ligger i Harmångersån nedströms Storsjön och utgör 
vandringshinder för uppvandrande fisk i ån. Målsättningen med en 
omprövning är att förbättra vandringsmöjligheter för fisk i 
Harmångersån. I andra hand kan kommunen anhålla om att 
länsstyrelsen ansöker om återkallelse av tillstånden. 

Beslutsunderlag  
1. Styrgruppen föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till 

verksamheten att sända in en anhållan till länsstyrelsen om att 
myndigheten ska ansöka hos mark- och miljödomstolen om 
omprövning eller återkallelse av tillståndet för Forsa nedre och 
Forsa övre kraftverk (Stig Engs skrivelse 2017-01-05). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till 
verksamheten att sända in en anhållan till länsstyrelsen om att 
myndigheten ska ansöka hos mark- och miljödomstolen om 
omprövning eller återkallelse av tillståndet för Forsa nedre och 
Forsa övre kraftverk (ledningsutskottets protokoll § 3/2016). 

Yrkanden 
Per-Ola Wadin (L), med bifall av Sven-Erik Sjölund (S), yrkar avslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Per-
Ola Wadins yrkande och finner ledningsutskottets förslag antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 

Den som stöder ledningsutskottets förslag röstar Ja. 
Den som stöder Per-Ola Wadins yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat  
Med sju Ja-röster mot tre Nej-röster antar kommunstyrelsen 
ledningsutskottets förslag. Tre ledamöter avstod från att rösta (se 
omröstningsbilaga). 
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Forts. § 28 

Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till verksamheten att sända in en anhållan till länsstyrelsen om 
att myndigheten ska ansöka hos mark- och miljödomstolen om 
omprövning eller återkallelse av tillståndet för Forsa nedre och Forsa 
övre kraftverk. 

Reservationer  
Sven-Erik Sjölund (S) och Per-Ola Wadin (L) reserverar sig mot 
beslutet. 
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§ 29 Dnr 2017-031 

Åtgärder enligt Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets 
vattendistrikt. 
Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt beslutade den 
15 december 2016 om en Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets 
vattendistrikt, med tillhörande Åtgärdsprogram 2016-2021, och om 
miljökvalitetsnormer för samtliga yt- och grundvattenförekomster i 
distriktet. Förvaltningsplanen är uppdelad i fem delar och del 4 
innehåller åtgärdslistan med åtgärder riktade till myndigheter och 
kommuner. Åtta av dessa åtgärder är riktade till kommuner och enligt 
miljöbalken ansvarar kommunen för att vidta dessa åtgärder. 

Beslutsunderlag  
1. Teknik och miljöutveckling föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till berörda kontor, enheter och bolag att inom utsatt tid 
vidta de administrativa åtgärder som krävs för att kommunen ska 
genomföra Vattenmyndighetens åtgärdsprogram (Andreas 
Johanssons tjänsteutlåtande 2016-12-28). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till 
kommunens verksamheter och bolag att inom utsatt tid vidta de 
administrativa åtgärder som krävs för att kommunen ska 
genomföra Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 
(ledningsutskottets protokoll § 4/2017). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Uppdra till kommunens verksamheter och bolag att inom utsatt tid vidta 
de administrativa åtgärder som krävs för att kommunen ska genomföra 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL14 (22) 
Kommunstyrelsen 2017-02-14 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 30 Dnr 2017-032  

Remiss: Regional oljeskyddsplan för Gävleborgs län. 
Länsstyrelsen i Gävleborg har på remiss skickat ut ett förslag till 
Regional oljeskyddsplan för utsläpp i hav, i sjöar och vattendrag i 
Gävleborgs län. Den är skapad utifrån länsstyrelsens roll som myndighet 
med ett regionalt geografiskt områdesansvar. Oljeskyddsplanen är 
framtagen i samarbete mellan Västernorrlands, Västerbottens och 
Norrbottens länsstyrelser. 

Beslutsunderlag  
1. Teknik & hållbarhet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

Nordanstigs kommun inte har något att erinra mot länsstyrelsens 
förslag till ”Regional oljeskyddsplan för utsläpp i hav, i sjöar och 
vattendrag i Gävleborgs län.” (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 
2016-12-28). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
Nordanstigs kommun inte har något att erinra mot länsstyrelsens 
förslag till Regional oljeskyddsplan för utsläpp i hav, i sjöar och 
vattendrag i Gävleborgs län (ledningsutskottets protokoll § 6/2017). 

Kommunstyrelsens beslut 
Nordanstigs kommun har inte något att erinra mot länsstyrelsens 
förslag till Regional oljeskyddsplan för utsläpp i hav, i sjöar och 
vattendrag i Gävleborgs län. 
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§ 31 Dnr 2016-296 

Nordanstigs kommuns aktivitetsansvar för unga – 
omkostnadspeng och organisation. 

Utbildning är en av de viktigaste delarna för ungdomars möjligheter att 

kunna ta sig in på arbetsmarknaden och bli självförsörjande. Att inte ha 

en gymnasieutbildning skapar en stor risk att inte kunna ta eller få ett 

jobb. Sverige har varje år ca 30 000 ungdomar som antingen avbryter 

eller inte påbörjar gymnasieutbildning efter grundskolan. I Nordanstig 

bedömer vi att siffran är ca 30 varje år.  

Beslutsunderlag 
1. Arbetsmarknadsenheten föreslår att kommunen inför 

omkostnadspeng till individer som deltar i 
Arbetsmarknadsenhetens aktivitet PRAKTIK inom ramen för det 
kommunala aktivitetsansvaret – KAA samt att revidera delegations- 
och attestordningen så ansvaret för kommunala aktivitetsansvaret 
samt utbetalning av omkostnadsersättning ligger hos enhetschef 
för Arbetsmarknadsenheten (Bente Sandströms tjänsteutlåtande 
2017-01-10). 

2. Införa omkostnadspeng till individer som deltar i 
Arbetsmarknadsenhetens aktivitet PRAKTIK inom ramen för det 
kommunala aktivitetsansvaret - KAA. Fastställa omkostnadspeng 
om 50 kronor per individ och dag dock högst 1 050 kronor per 
månad. Revidera delegations- och attestordningen så ansvaret för 
kommunala aktivitetsansvaret samt utbetalning av 
omkostnadsersättning ligger hos enhetschef för 
Arbetsmarknadsenheten (omsorgsutskottets protokoll § 4/2017). 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Införa omkostnadspeng till individer som deltar i 

Arbetsmarknadsenhetens aktivitet PRAKTIK inom ramen för det 
kommunala aktivitetsansvaret - KAA.  

2. Fastställa omkostnadspeng om 50 kronor per individ och dag dock 
högst 1 050 kronor per månad. 

3. Revidera delegations- och attestordningen så ansvaret för 
kommunala aktivitetsansvaret samt utbetalning av 
omkostnadsersättning ligger hos enhetschef för 
Arbetsmarknadsenheten. 
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§ 32 

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

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

Kvartalsrapport 3/2016 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS: 

Finns gynnande beslut som inte verkställs inom tre månader från 
beslutsdatum? Svar: JA 

 två ärenden rörande LSS § 9.6 Kortidsvistelse 

 ett ärende rörande LSS § 9.4 kontaktperson 

 Tre ärenden rörande SoL  4 kapitlet 1§ särskilt boende 

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

Kvartalsrapport 4/2016 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS: 

Finns gynnande beslut som inte verkställs inom tre månader från 
beslutsdatum? Svar: JA 

 sex ärenden rörande SoL  4 kapitlet 1§ särskilt boende 

 två ärenden rörande SoL 4 kapitlet 1§ kontaktperson 

 två ärenden rörande LSS § 9.6 Kortidsvistelse 

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

Beslutsunderlag  
Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
kvartalsrapport 3/2016 och 4/2016 till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) gällande icke verkställda beslut enligt SoL och LSS 
(omsorgsutskottets protokoll § 3/2017). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 3/2016 och 4/2016 till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) gällande icke verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
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§ 33 Dnr 2017-051 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Monica Olsson (S). 
Monica Olsson (S) avsäger sig sitt uppdrag som ersättare i 
Samordningsförbundet Gävleborg (Finsam). 

Kommunstyrelsen har att godkänna Monica Olssons avsägelse samt 
välja ny ersättare i Samordningsförbundet Gävleborg (Finsam) för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Åke Bertils (S) föreslår Sigbritt Persson (S). 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna Monica Olssons (S) avsägelse. 

2. Välja Sigbritt Persson (S) som ny ersättare i Samordningsförbundet 
Gävleborg (Finsam). 

3. Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 34 Dnr 2017-045 

Redovisning av delegationsbeslut. 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Handläggare Monica Enros: 
Omprövning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel, Mellanfjärdens 
fiskehamnsförening. 
Omprövning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel, Föreningen 
Hasselagården. 

Lotteritillstånd nr 1-2/2017. 
Beviljade bidrag till ledarutbildning 2015-2016. 

Verksamhetschef Eva Fors: 
Tf verksamhetschef under perioden 2017-01-11 till 2017-01-29. 

Nya anställningar under tiden januari 2017. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 1-13/2017. 
Omsorgsutskottets protokoll §§ 1-10/2017. 
Utbildningsutskottets protokoll §§ 1-8/2017. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
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§ 35 

Delgivningar. 
Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Minnesanteckningar från fiskevårdsmöte 2016-12-01 och 2016-12-22. 

 

Övrigt 

Sveriges kommuner och landsting: Hemställan om kommuners och 
landstings uppgifter inom krisberedskap och civilt försvar. 

Sveriges kommuner och landsting: Överenskommelse om 
handlingsplan för samverkan vid genomförande av vision e-hälsa 2025. 

Sveriges kommuner och landsting: Överenskommelse om män och 
jämställdhet. 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: Aktuell information om 
civilt försvar. 

Länsstyrelsen Gävleborg: Beslut om fördelning av anvisningar till 
kommuner för mottagande av vissa nyanlända invandrare. 

Söderhamns kommun: Slutrapport för projektet Kompis 2016. 

Fiskevattenägarna: Medlemsbrev. 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga delgivningarna till handlingarna. 
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§ 36 Dnr 2017-046 

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

Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden. 

Informationer 
Stig Eng (C) informerar om bredbandsgruppens arbete. De kommer att 
kontakta de privata alternativen för bredbandsutbyggnad för att 
diskutera utbyggnad av bredband till Hassela och Sågtäkten. 

Stig Eng (C) informerar även om ett möte med landshövdingen Per Bill 
som ser framemot att komma till Nordanstig till invigningen av vårt 
första trygghetsboende. 

Extraärende 
Carina Olsson (C), med bifall av Sven-Erik Sjölund (S) yrkar att 
verksamheten får i uppdrag att se över reglerna för Spontankassan så 
att beviljade medel endast kan tas ut under viss tid. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdra till verksamheten att se över reglerna för Spontankassan 

så att beviljade medel endast kan tas ut under viss tid. 

2. I övrigt godkänna informationen. 
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

§ 28 
LU       Avsl 

    

Ledamöter   Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Monica Olsson     ordf S N X          

Sven-Erik Sjölund 
 

S N  X       

Sigbritt Persson 
 

S N X          

Ulf Lövgren 
 

S N  X         

Stig Eng           v. ordf C N          

Per-Åke Kardell 
 

C --          

Stefan Bergh 
 

C --         

Håkan Larsson 
 

M N X          

Tor Tolander 
 

M N X          

Per-Ola Wadin 
 

L N 
 
 

 X         

Patric Jonsson 
 

KD N X          

Solveig Wiberg 
 

SD --          

Eva Andersson 
 

SD N --        

             

             

Ersättare             

Åke Bertils 
 

S N X          

Erik Eriksson Neu 
 

S N --        

Kent Hammarström 
 

S            

Oskar Lundin 
 

S            

Ola Wigg 
 

S            

Amanda Engström 
 

S            

Mandy Eriksson  Neu 
 

S            

Anders Engström S            

Boerje Bohlin  S            

Carina Olsson 
 

C N --         

Natrix Öjemark 
 

C            

Camilla Karlsson 
 

C            

Yvonne Kardell 
 

C            

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 

§ 28 
LU       Avsl 

    

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

Börje Lindblom 
 

L            

Lisbeth Lagerborg 
 

L            

Per Dahlström 
 

V N          

Ulrika Jonsäll 
 

V            

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

SD            

Johan Norrby 
 

SD            

Sandra Bjelkelöv 
 

SD N X        

Kurt Christensen SD         

Summa  13 7 3         

Avstår   3     

 

Stig Eng närv 08:15-11:15 och 13:40-15:25. Beslutande tom § 22. 

Carina Olsson närv heldag, ersättare för Stig Eng from kl. 11:40, § 24. 

Åke Bertils ersättare för Per-Åke Kardell. 

Erik Eriksson Neu ersättare för Stefan Bergh. 

Sandra Bjelkelöv ersättare för Solveig Wiberg. 

 

 

 

 

 


