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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö.   
 Tisdag 12 september 2017 kl. 09:00-16:45.   

Beslutande Se närvarolista.  
 

   
Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare  
 Fredrik Pahlberg Kommunchef  
 Malin Ruthström Verksamhetschef  
 Thord Wannberg Verksamhetschef  
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 Björn Hylenius Enhetschef  
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§ 175 

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

Extraärenden 
Skattesats 2018. 

Kommunens insats vid Råbo-morden. 

Ärenden utgår 
Ärende 12, Förslag till reviderad renhållningstaxa. 

Ärende 27, Kompletteringsval i utbildningsutskottet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (37) 
Kommunstyrelsen 2017-09-12 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 176 Dnr 2017-037 

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

Nordanstigs Galan 7 oktober 2017. 

Hälsingerådet har skrivit till Polisen om deras bemanning och närvaro i 
kommunerna. 

Ungdomsrådet har kommit igång igen. 

Varumärket Hälsingland. 

Kommunpolisen vill ha en kontaktperson från varje parti inför valet 
2018. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 177 Dnr 2017-039 

Information från ledningsutskottets verksamheter. 
Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C), tf verksamhetschef Thord 
Wannberg och verksamhetschef EvaLinda Grensman informerar om 
följande aktuella ärenden: 

Ostkustbanan – en ny plan är antagen fram till 2029. 

E4 – utbyggnaden genom kommunen. Trafikverket håller fast vid sin 
planering att bygga 3-fältsväg genom Nordanstig. 

Hassela Ski Resort – en work-shop är inplanerad för utveckling av 
hotellets verksamhet. 

SMP och kommunen diskuterar möjlig utveckling av olika fastigheter i 
Ilsbo. 

Morängsviken – utvecklingsprojektet kommer att ställas ut på en mässa 
i Sundsvall för att öka möjligheterna till försäljning av tomterna. 

Kulturrådet kommer att arbeta fram ett förslag till utvecklingsplan med 
anledning av arvet efter Nyström-Greiber. 

Omprioriteringar behöver göras inom Plan och bygg för att hinna med 
allt planarbete. 

En ny tjänst som fastighetsstrateg håller på att anställas. 

Verksamheten arbetar med ett energitjänsteprojekt tillsammans med 
Nordanstigs Bostäder AB som ska gälla för samtliga fastigheter. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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§ 178 Dnr 2017-040 

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 
Utbildningsutskottets ordförande Erik Eriksson Neu (S) och 
verksamhetschef Eva Fors informerar om följande aktuella ärenden: 

Incidentrapporten för första halvåret 2017 visar på 10 incidenter inom 
skolans verksamheter. 

Kostnaden för barn med särskilda behov ökar och kommer att få en 
större kostnad än budgeterat. 

Utbildningsutskottet har lämnat ett uppdrag till verksamheten att 
undersöka varför föräldrar väljer att placera sina barn i skolor utanför 
kommunen. 

Betyg per juni 2017. 

19 elever har haft anpassad studiegång under vårterminen 2017. 

I kommunens skolor finns idag 90 elever med annat modersmål mot 
130 elever under föregående år. 

Ett stort investeringsbehov finns vid skolans utemiljöer, främst för 
arbetsmiljöåtgärder och öka tillgängligheten. 

Kommunen kommer att åka till Älvsjö för bl.a. en redovisning av 
projektet med Bästa skolan. 

Tre elever har gått vidare till 10:e skolåret. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 179 Dnr 2017-040 

Revidering av årscykeln för Utbildning. 
Utbildningsutskottet har lämnat ett förslag till revidering av årscykeln för 
redovisning av utbildningsverksamheten till kommunstyrelsen. 

Årscykeln är en del i Bästa Skolan-satsningen. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta förslag 
till reviderad årscykel för utbildningsverksamhetens redovisning till 
kommunstyrelsen (utbildningsutskottets protokoll § 73/2017). 

Kommunstyrelsens beslut 
Anta förslag till reviderad årscykel för utbildningsverksamhetens 
redovisning till kommunstyrelsen. 
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§ 180 Dnr 2017-042 

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 
Omsorgsutskottets vice ordförande Carina Ohlson (C) informerar om 
följande aktuella ärenden: 

Inom Social omsorg är det just nu många ärenden som kräver lång 
utredningstid. 

Redovisning av ej verkställda beslut. 

Arbetslösheten i kommunen är fortsatt låg. 

Omsorgsutskottet arbetar fram förslag till åtgärder för att nå en budget i 
balans. 

Mobil hemtjänst och Trygg hemgång. 

Lagändringar från 1 januari 2019 som kommer att resultera i stora 
förändringar främst inom psykiatrin. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 181 Dnr 2017-337 

Delårsrapport per 30 juni 2017 för Nordanstigs kommun. 
Ekonomienheten har sammanställt en delårsrapport per 30 juni 2017 
för Nordanstigs kommun. 

Prognosen på helår visar ett negativt resultat med 6,8 mnkr. 

Enhetschef Björn Hylenius föredrar bokslutet för Nordanstigs kommun. 

Vd för Nordanstigs Bostäder AB, Birger Tellin föredrar delårsbokslutet 
för Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs Fjärrvärme AB. 

Yrkanden  
Stig Eng (C) yrkar att kommunchef Fredrik Pahlberg och 
kommunstyrelsens utskott får i uppdrag att utarbeta en handlingsplan 
för att rymma verksamheterna inom tilldelad budgetram. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg och kommunstyrelsens 
utskott att utarbeta en handlingsplan för att rymma verksamheterna 
inom tilldelad budgetram. 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Godkänna delårsbokslut per 30 juni 2017 för Nordanstigs kommun. 
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§ 182 Dnr 2017-087 

Ekonomirapport. 
Enhetschef Björn Hylenius presenterar en ekonomirapport per augusti 
2017 för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som 
helhet. 

Sammanfattningsvis så är det återhållsamhet som gäller inom 
verksamheterna. Prognosen för 2017 års skatteintäkter har ökat. 
Finansen är positiv. Särskilda boenden och LSS visar på underskott. 
Ökat antal timmar inom hemtjänsten ger underskott. Återbetalning av 
statsbidrag inom skolan. Inom Social omsorg är det fler placeringen 
och kostnader för konsulter. Kraftigt minskade intäkter inom Migration. 

Prognosen på helår är ett underskott mot budget med 5 855 tkr. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna rapporten. 
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§ 183 Dnr 2017-087 

Uppföljning av uppdrag för en budget i balans. 
Kommunstyrelsen beslutade i § 129/2017 att uppdra till 
kommunstyrelsens utskott att lämna förslag på möjligheter till åtgärder 
för att sänka verksamhetens. 

Utbildningsutskottet har fört en dialog kring utgiftsposter som 
utbildningsverksamheten själv inte har kunnat påverka och som 
uppkommit under året. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
kommunstyrelsen finansierar återbetalningen av statsbidraget, 
lågstadiesatsningen som kommunen blev återbetalningsskyldig för. 
Kommunstyrelsen finansierar fritidskorten, så att de inte belastar 
skolans budget. Införa generellt anställningsstopp (utbildningsutskottets 
protokoll § 74/2017). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att till nästa 
kommunstyrelse lämna förslag på åtgärder för att nå en budget i 
balans. 

Yvonne Kardell (C) yrkar att varje ny tillsvidareanställning ska prövas 
särskilt av ledningsutskottet. 

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

Ordföranden ställer proposition på Yvonne Kardells yrkande och finner 
att det ska beredas till nästa kommunstyrelse. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdra till förvaltningen att till nästa kommunstyrelse lämna förslag 

på åtgärder för att nå en budget i balans. 

2. Uppdra till förvaltningen att till nästa kommunstyrelse bereda 
förslaget att varje ny tillsvidareanställning ska prövas särskilt av 
ledningsutskottet. 
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§ 184 

Skattesats 2018 för Nordanstigs kommun. 
Fullmäktige ska inför varje nytt år fastställa skattesatsen för 
Nordanstigs kommun. 

Ledningsutskottet har i sitt beredande budgetarbete beräknad 
intäkterna utifrån en oförändrad skattesats. 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar oförändrad skattesats. 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Fastställa skattesatsen för 2018 till 22:51 kronor per skattekrona, det 
vill säga oförändrad. 
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§ 185 Dnr 2017-168 

Avsägelse från politiskt uppdrag. 
Lisbeth Lagerborg (L) har avsagts sig sitt uppdrag som ledamot i 
omsorgsutskottet.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Lisbeth Lagerborgs avsägelse. 
Ny ledamot i omsorgsutskottet väljs på kommunstyrelsens nästa 
sammanträde (kommunstyrelsens protokoll § 171/2017). 

Yrkanden 
Per-Ola Wadin (L) föreslår Charlotte Klötz (L) som ny ledamot i 
omsorgsutskottet. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Charlotte Klötz (L) som ny ledamot i omsorgsutskottet. 

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 186 Dnr 2017-344 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Oskar Lundin (S). 
Oskar Lundin (S) har lämnat in en avsägelse från sina samtliga 
politiska uppdrag. Oskar Lundin är ledamot i utbildningsutskottet. 

Kommunstyrelsen har att godkänna Oskar Lundins avsägelse samt 
välja ny ledamot i utbildningsutskottet för återstoden av 
mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Monica Olsson (S) föreslår Britt Sjöberg (S)  som ny ledamot i 
utbildningsutskottet. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner det antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna Oskar Lundins avsägelse. 

2. Välja Britt Sjöberg (S) som ny ledamot i utbildningsutskottet. 

3. Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 187 Dnr 2017-086 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
Förvaltningen lämnar rapport gällande ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för varje kvartal. 

Kvartalsrapport 2/2017 gällande socialtjänstlagen, individ- och 
familjeomsorg (IFO): 

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

Svar: JA, sex ärenden rörande kontaktfamilj för person född 2000, 
2001, 2002, 2004, 2004 och 2013. 

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  
Sociala myndighetsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
kvartalsrapport 2/2017 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
gällande icke verkställda beslut enligt SoL individ och 
familjeomsorg (IFO) (sociala myndighetsnämndens protokoll 
§ 176/2017). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 2/2017 till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) gällande icke verkställda beslut enligt SoL individ och 
familjeomsorg (IFO). 
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§ 188 Dnr 2017-045 

Redovisning av delegationsbeslut. 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Handläggare Monica Enros: 
Lotteritillstånd nr 7-11/2017. 
Tilldelning av drifts- och underhållsbidrag. 
Omprövning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel för Bevara 
linskäkt till eftervärlden. 

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S): 
Omprövning av ärende Filmprojekt Filmstigen – Rädslor, hopp och 
drömmar. 

Teknisk handläggare Helena Malmqvist: 
Bostadsanpassningsbidrag maj/ 2017. 

Nyanställningar maj-augusti 2017. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 101-130/2017. 
Omsorgsutskottets protokoll §§ 76-91/2017. 
Utbildningsutskottets protokoll §§ 60-69/2017. 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar att samtliga delegationsbeslut från 1 maj 2017 ska 
redovisas på nästa kommunstyrelse. 

Eva Andersson (SD) yrkar att samtliga delegationsbeslut från 1 januari 
2017 ska redovisas på nästa kommunstyrelse. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Eva Anderssons 
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget. 

Kommunstyrelsens beslut  
1. Uppdra till verksamheten att vid nästa kommunstyrelse redovisa 

samtliga delegationsbeslut från 1 maj 2017. 

2. I övrigt godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
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§ 189 Dnr 2017-178 

Budget 2018-2021 för Nordanstigs kommun. 
Ekonomienheten har sammanställt majoritetens förslag till budget för 
Nordanstigs kommun 2018-2021. 

Ekonom Marianne Unborg föredra förutsättningarna för budgetarbetet. 

Två redaktionella ändringar redovisas. På sidan 37 i budgetdokumentet 
ska ordet skogsvårdsplan ändras till skogsmark. 

I ekonomienhetens sammanställning av förslag till beslut, punkt 9 ska 
summan för 2021 vara 16 127 tkr. 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomienhetens sammanställning av förslag till budget 2018-

2021. 

2. Förslag till budget 2018-2021 från moderaterna, liberalerna och 
kristdemokraterna. 

3. Förslag till budget 2018-2021 från vänsterpartiet. 

4. Förslag till budget 2018-2021 från sverigedemokraterna. 

Yrkanden  
Sven-Erik Sjölund (S), med bifall av Stig Eng (C) yrkar bifall till 
majoritetens förslag med tillägget att budgeten för Drifts- och 
underhållsbidrag inom föreningsbidragen ökas med 500 tkr. 

Stig Eng (C) yrkar att Hagebo kvarstår som särskilt boende samt att 
delar av Hagängsgården omvandlas till trygghetsboende. 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till moderaterna, liberalerna och 
kristdemokraternas budgetförslag. 

Solveig Wiberg (SD) yrkar bifall till sverigedemokraternas 
budgetförslag. 

Per Dahlström (V) yrkar bifall till vänsterpartiets budgetförslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds yrkade om 
utökad budget för Drifts- och underhållsbidrag inom föreningsbidragen 
med 500 tkr och finner det antaget. 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande om att Hagebo 
ska kvarstå som särskilt boende samt att delar av Hagängsgården 
omvandlas till trygghetsboende, och finner det antaget. 

Ordföranden ställer proposition på majoritetens budgetförslag mot Tor 
Tolanders, Solveig Wibergs och Per Dahlströms yrkanden och finner 
majoritetens förslag antaget. 
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Forts. § 189 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Anta att beräkningsgrunden för 2018-2021 års skatteintäkter och 
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal 

1 november 2017 9 487 personer 
1 november 2018 9 478 personer 
1 november 2019 9 464 personer 
1 november 2020 9 447 personer 

 
2. Anta fullmäktiges finansiella mål 

 Verksamhetens nettokostnader plus finansnetto exklusive 
intäkter av engångskaraktär ska vara högst 98 procent av 
skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal 
fastighetsavgift för vardera åren 2018-2021. 

 Investeringsvolymen för innevarande år bör lägst motsvara 
årets avskrivning. Årets investeringsvolym samt ombudgetering 
från föregående år får högst motsvara årets avskrivningar 
gånger tre. 

 Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen. 

 Likviditeten ska vara lägst 100 procent, d.v.s. 
omsättningstillgångarna ska vara högre än de kortfristiga 
skulderna. 

 Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel 
och/eller specifika bidrag. 

 Kommunen ska amortera låneskulden med minst 6 procent per 
år. 

3. Utöver tilldelning till kommunstyrelsens verksamheter: 

 1 500 tkr budgeteras 2018-2021 till kommunstyrelsen att 
hantera såsom Projektbidrag och Visionsbidrag enligt 
beslutade fördelningsdirektiv. 

 500 tkr budgeteras 2018-2021 till kommunstyrelsens 
förfogande. 

 1 402 tkr budgeteras till omställningskostnader m.m. för 2018. 
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Forts. § 189 

4. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 
535 672 tkr i nettokostnader för år 2018. Drifts- och 
underhållsbidrag inom föreningsbidragen ökas med 500 tkr till 
990 tkr. 

5. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheterna att fortsätta 
uppdraget från Kf § 113/2014. En strukturell förändring framförallt 
avseende skola och omsorg 2015-2018 och framöver. 
Kommunstyrelsen beslutar att ha en mer långsiktig planering, 
politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser 
förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader 
behövs till och med 2018 med cirka 15 miljoner kronor.  

6. Hagebo ska kvarstå som särskilt boende och delar av 
Hagängsgården omvandlas till trygghetsboende. 

7. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 
555 152 tkr i nettokostnader exklusive ospecificerat 
effektiviseringskrav för år 2019.  
 

8. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 
567 496 tkr i nettokostnader exklusive ospecificerat 
effektiviseringskrav för år 2020. 
 

9. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 
586 289 tkr i nettokostnader exklusive ospecificerat 
effektiviseringskrav för år 2021.   
 

10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta åtgärder för de 
ospecificerade effektiviseringskrav på 9 814 tkr 2019, 12 014 tkr 
2020 samt 16 127 tkr 2021 som finns i budgetförslaget. 
 

11. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt 
med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till 
dess fullmäktige fattar annat beslut. 

 
12. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2018-2021:  

Fullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål samt 
resurstilldelning. 
Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål 
samt resurser på och mellan verksamheterna. 
Kommunchef fördelar uppdrag och mål samt resurser på och 
mellan programpunkterna inom respektive verksamhet. 
Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurs inom 
respektive programpunkt. 
Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet. 
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Forts. § 189 
 

13. Anta investeringsutrymme för 2018-2021 
2018 20 000 tkr 
2019 20 000 tkr 
2020 20 000 tkr 
2021 20 000 tkr. 
 
Resurser till investeringar inom verksamheten Renhållning kan 
tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut 
avseende upplåning till kommunfullmäktige. 

14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att nästkommande 
sammanträde fördela 2018 års investeringsbudget på specifika 
projekt preciserade med syfte, tidsplan och investeringskalkyl. 

15. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2018-2021. 

16. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omgående påbörja mål och 
budgetarbetet avseende 2019-2022. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL20 (37) 
Kommunstyrelsen 2017-09-12 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 190 Dnr 2017-323 

Effektiviserings-och moderniseringsprojekt inom 
fastighetsbeståndet, EPC-projekt. 
Energitjänster/EPC är den mest tids- och kostnadseffektiva metoden, 
och den ger dessutom fastighetsägaren ett garanterat ekonomiskt och 
tekniskt utfall. Detta leder till kostnadseffektivitet, resurseffektivitet, 
garanterade ekonomiska resultat och gemensamt operativt- och 
resultatfokus. Initialt innebär detta en investering på ca 7-800 tkr 
vardera för Nordanstigs kommun och Nordanstigs bostäder AB, en 
kostnad som betalar sig själv under genomförandet av projektet. 

Det här innebär en besparingsvinst som ligger på över 30 miljoner 
kronor efter avskrivningstiden. 

Beslutsunderlag 
1. Teknik och hållbarhet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

start av energitjänstprojekt (EPC) i Nordanstigs kommun 
tillsammans med Nordanstigs bostäder AB (EvaLinda Grensmans 
tjänsteutlåtande 2017-06-28). 

2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att göra en 
förteckning vilka fastigheter som ska ingå i projektet 
(ledningsutskottets protokoll § 137/2017). 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar starta  
energitjänstprojekt (EPC) i Nordanstigs kommun tillsammans med 
Nordanstigs bostäder AB (ledningsutskottets protokoll § 137/2017). 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Starta energitjänstprojekt (EPC) i Nordanstigs kommun tillsammans 
med Nordanstigs bostäder AB.  
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§ 191 Dnr 2012-088 

Korridorval av ny E4 genom Harmånger. 
Trafikverkets samrådshandling för E4, Kongberget-Gnarp är del 1 av 
vägplanen där ett lokaliseringsalternativ ska väljas. 

Korridoralternativ från Trafikverket A4B via centrala Harmånger, är det 
alternativ som förordas av boenden i Harmånger. 

Ett möte med trafikverket i Hudiksvall är inplanerat den 13 september 
2017 för att fortsätta diskussionen om tvåfilig + enfilig väg eller tvåfilig + 
tvåfilig väg. Representanter från Sundsvalls kommun och Hudiksvalls 
kommun kommer också att delta på mötet. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
korridoralternativ från trafikverket A4B via centrala Harmånger, är det 
alternativ som förordas (ledningsutskottets protokoll § 141/2017). 

Yrkande 
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Vid dragning av nya E4:an, förorda Trafikverkets korridoralternativ A4B 
via centrala Harmånger. 
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§ 192 Dnr 2017-326 

Inköp av mark fastigheterna Stocka 10:1 och 2:10. 
Ett av Nordanstigs kommun ansvar är att tillgodose behovet av mark 
för framtida utveckling och exploatering. Ett bra exempel på 
framförhållning med reservmark är Sörfjärdens utveckling. 

Kommunen fick under hösten 2016 erbjudande om förvärv av 
rubricerad mark. Nordanstigs kommun har sedan 1970 ett 
nyttjanderättsavtal på del av marken för vatten och avloppsledningar 
och anläggande av biologiska dammar (infiltrationsdammar). Tyvärr har 
området i anslutning till dammarna också använts av obehöriga som 
upplag av diverse material. 

Beskrivning och värdering är utförd av opartiskt företag Forum 
fastighetsekonomi AB med ett antal kontor i Sverige.  Området består 
37,2 ha produktiv skogsmark, 2,0 ha impediment, 0,7 ha vatten och 4,4 
ha övrig mark.  

Beslutsunderlag 
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att förvärva fastigheten 
Stocka 10:1 och Stocka 2:10 för en köpeskilling med 1 025 tkr enligt 
bifogat köpeavtal och redovisad beskrivning och värdering. Köpet 
finansieras av projektet markinköp 16101 i investeringsbudgeten 
(Fredrik Pahlberg och Tord Wannbergs tjänsteutlåtande 2017-07-18). 

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

Håkan Larsson (M) yrkar avslag. 

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

Kommunstyrelsens  förslag 
Fullmäktige beslutar 
 

1. Förvärva fastigheterna Stocka 10:1 och Stocka 2:10 för en 
köpeskilling av 1 050 tkr enligt bifogat köpeavtal och redovisad 
beskrivning och värdering. 

2. Köpet finansieras av projektet markinköp 16101 i 
investeringsbudgeten. 

3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 

Reservation 
Håkan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 193 Dnr 2017-327 

Byte av mark Nordanstig Bostäder AB och Nordanstigs kommun 
För att ytterligare stärka kommunens behov av mark för framtida 
utveckling och exploatering har under en längre tid diskussion förts 
med Nordanstigs Bostäder AB (NBAB) om bolagets innehav av 
obebyggd tomtmark. Från revisionen har också framförts åsikter att 
NBAB:s obebyggda mark i någon form bör återbördas till kommunen 

Taxeringsvärdet för Nordanstigs Bostäders obebyggda tomtmarker är 
totalt 2 203 tkr (2017). Aktuell tomtmark ger inga intäkter och har årliga 
skötselkostnader med c:a 40- 50 tkr, exkl fastighetsskatt. 

Kommunens bytesobjekt Högen 11:13 är klassad som specialbyggnad 
(vård) varför den inte är åsatt något taxeringsvärde. Motsvarande 
fastighet i omedelbar närhet i NBAB:s ägo har taxeringsvärde på nära 
1,5 milj. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att genom 

fastighetsreglering överföra 11 fastigheter inom Nordanstig till 
Nordanstigs kommun och genom fastighetsreglering överföra 
fastigheten Högen 11:13 till Nordanstigs Bostäder AB. 
Fastighetsregleringen regleras i särskilt avtal. 

2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att fullfölja 
affären skyndsamt (ledningsutskottets protokoll § 144/2017). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att genom 
fastighetsreglering överföra 11 fastigheter inom Nordanstig till 
Nordanstigs kommun och genom fastighetsreglering överföra 
fastigheten Högen 11:13.  till Nordanstigs Bostäder AB. 
Fastighetsregleringen regleras i särskilt avtal (ledningsutskottets 
protokoll § 144/2017). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar att förhandling ska genomföras om att även 
fotbollsplanen ska ingå i överföringen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till verksamheten att förhandla med Nordanstigs Bostäder om 
att även fotbollsplanen ska ingå i överföringen. 
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§ 194 Dnr 2015-323 

Detaljplan för Mellanfjärdens camping fastigheten 
Mellanfjärden 10:1. 
Detaljplanen innebär att planområdet får möjlighet att utöka campingen 
för tältande, husvagnar och husbilar. Planen skapar även möjligheten 
att bygga ny servicebyggnad och övernattningsstugor i området. 
Planen ämnar även trygga Mellanfjärdens kulturmiljö. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

och anta detaljplanen för Mellanfjärdens camping fastighet 10:1. 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna och 
anta detaljplanen för Mellanfjärdens camping på  fastigheten 
Mellanfjärden 10:1 (ledningsutskottets protokoll § 146/2017). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Godkänna och anta detaljplanen för Mellanfjärdens camping på  
fastigheten Mellanfjärden 10:1. 
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§ 195 Dnr 2017-329 

Fastighetsförsäljning del av Vallen 20:24. 
Ulla och Urban Lindqvist har lämnat in en ansökan om att köpa del av 
fastigheten Vallen 20:24, enligt bifogad skiss (se bilaga 1), som i norr 
gränsar till deras fastighet i Gnarp. Ansökan omfattar ett markområde 
på 1000 kvadratmeter och syftet är att marken ska användas som 
tomtmark. Markvärdet har uppskattats till 20 kronor per kvadratmeter. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av 

fastigheten Vallen 20:24 enligt skiss till Ulla och Urban Lindqvist 
efter Lantmäteriets godkännande av förrättningen samt fastställer 
köpeskillingen till 20 kronor per kvadratmeter. Godkänner upprättat 
köpeavtal och uppdrar till firmatecknarna att underteckna 
köpehandlingarna. 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av 
fastigheten Vallen 20:24 enligt skiss till Ulla och Urban Lindqvist 
efter Lantmäteriets godkännande av förrättningen samt fastställer 
köpeskillingen till 35 kronor per kvadratmeter. Godkänna upprättat 
köpeavtal och uppdra till firmatecknarna att underteckna 
köpehandlingarna (ledningsutskottets protokoll § 148/2017). 

Yrkande 
Stig Eng (C), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar bifall till 
ledningsutskottets förslag. 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Sälja del av fastigheten Vallen 20:24 enligt skiss till Ulla och Urban 
Lindqvist efter Lantmäteriets godkännande av förrättningen samt 
fastställer köpeskillingen till 35 kronor per kvadratmeter. 

2. Godkänna upprättat köpeavtal och uppdra till firmatecknarna att 
underteckna köpehandlingarna. 
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§ 196 Dnr 2017-271 

Överföring av Vattenkraft till Nordanstigs Fjärrvärme. 
Nordanstigs kommun har köpt två kraftverk i Gnarpsån i syfte att riva 
dessa för att återskapa fria vandringsvägar för fisken. Under tiden 
tillstånd för utrivning utreds drivs kraftverken för elproduktion. Detta har 
hittills har skett av Nordanstigs bostäder på Nordanstigs kommuns 
uppdrag. 

Skatteverket har påpekat att det ej är lämpligt för en kommun att 
bedriva energiproduktion då Nordanstigs kommun ej skattar för 
verksamheten. 

Genom att överföra kraftverken till ett kommunalt bolag, i detta fall 
Nordanstigs Fjärrvärme, kan beskattning av energiproduktion ske. 
Driften av kraftverken bör i normala fall generera ett visst överskott. 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningen föreslår att Milsbro och Gällsta kraftverk överförs 

genom uthyrning med självkostnadspris till Nordanstigs fjärrvärme 
AB (Fredrik Pahlberg och Mats Widoff tjänsteutlåtande 
2017-06-02). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Milsbro 
och Gällsta kraftverk överförs genom uthyrning med 
självkostnadspris till Nordanstigs Fjärrvärme AB. Uppdra till 
förvaltningen att redovisa en ekonomisk redovisning för intäkter 
och kostnader för Milsbro och Gällsta kraftverk (ledningsutskottets 
protokoll § 110/2017). 

Kommunstyrelsens beslut 
Att Milsbro och Gällsta kraftverk överförs genom uthyrning med 
självkostnadspris till Nordanstigs Fjärrvärme AB. Uppdra till 
förvaltningen att redovisa en ekonomisk redovisning för intäkter och 
kostnader för Milsbro och Gällsta kraftverk. 
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§ 197 Dnr 2017-296 

Stödboendet Mobila Teamet, utökning av verksamhetsinnehåll. 
Ett tjänsteutlåtande från socialchef Kristina Berglund med förslag till 
beslut att utöka verksamheten Mobila Teamet till att också inkludera 
öppen verksamhet och arbetsuppgifter likställda med fältassistent.  

De utökade arbetsuppgifter kan inkluderas i den personalstyrka som 
finns idag. Därmed finns inget behov av fler personal inom teamet. 

Mobila teamet är idag namnet på den verksamhet som är kommunens 
stödboende. Det har främst använts till att ge stöd och hjälp till 
kommunens ensamkommande ungdomar i åldrarna 16-21 år.  

De är bedömda av socialtjänsten att kunna klara eget boende med 
mindre personalstöd.  

Stödboendet är en behovsprövad insats som alla ungdomar kan söka, 
inte bara ensamkommande.  

Idag arbetar tre heltidsanställda på mobila teamet. Deras uppgifter 
består idag av att stötta och informera ungdomarna om 
ekonomi/budget, hushåll, samhällssystem, skola och 
rättigheter/skyldigheter. 

Enligt förslaget skulle verksamheten utökas med arbetsuppgifter 
likställda med en fältassistent. Utökningen skulle även ge en möjlighet 
till beviljade insatser för ungdomar i eget boende eller som bor hemma 
men med ett behov av utökat stöd av en vuxen. Man skulle därmed ha 
ett åldersspann på de individer som kan ansöka om insatser utanför 
stödboendet på 15-25 års ålder. Stödboendet skulle fortsätta att vara 
för ungdomar i åldern 16-21 år.  

Beslutsunderlag  
Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar utöka 
verksamheten Mobila Teamet till att inkludera öppen verksamhet och 
arbetsuppgifter likställda med fältassistent (omsorgsutskottets protokoll 
§ 99/2017). 

Yrkanden 
Tor Tolander (M) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Utöka verksamheten Mobila Teamet till att inkludera öppen verksamhet 
och arbetsuppgifter likställda med fältassistent. 
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§ 198 Dnr 2017-283 

Uppföljning av kommunens miljömål. 
Nordanstigs kommun har ett stort antal miljörelaterade mål. Kommunen 
har i miljömålsöverenskommelsen med Länsstyrelsen 29 åtgärder inom 
miljö och klimat; varav tolv åtgärder är påbörjade, tolv åtgärder är 
genomförda och fem åtgärder är inte påbörjade. Nordanstigs kommun 
är medlem i Sveriges Ekokommuner och har åtagit sig att arbeta efter 
hållbarhetsprinciperna och följa upp arbetet med ett antal gröna 
nyckeltal. Nordanstig är i jämförelse med övriga kommuner bra på att 
använda förnybar energi i offentliga lokaler samt i den kollektivtrafik 
som förekommer. Kommunen behöver arbeta mer med att minska 
tjänsteresor och öka andelen miljö-certifierade skolor och förskolor.  

Uppföljningen i början av 2017 visade att vi har genomfört tolv 
åtgärder, påbörjat tolv åtgärder och inte genomfört fem åtgärder. 

De fem miljömålen som inte påbörjats är: 

- Implementera rese- och mötespolicy 

- Utforma och anta ett kulturmiljöprogram 

- Initiera en dialog med andra kommuner om en hållbar kust 

- Kartlägga förekomster av TBT (Tributyltenn) i småbåtshamnar 

- Se över vattenskyddsområdet för Bergsjö och Gnarps 
vattentäkt. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 
uppföljningen av kommunens miljömål (ledningsutskottets protokoll 
§ 105/2017). 

Yrkanden 
Stig Eng (C), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar bifall till 
ledningsutskottets förslag. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna uppföljningen av kommunens miljömål. 
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§ 199 Dnr 2014-161 

Yttrande beträffande omprövning av beviljat projektbidrag 2014 
för Bergsjö Hassela Rödakorskrets. 
Enligt beslut i kommunstyrelsen (2014-05-15 § 140) beviljades Bergsjö 
Hassela Rödakorskrets ett bidrag på 20 000 kr för att arrangera en 
integrationsdag på Bergjsöparken. Pengarna är utbetalda under 2015, 
men av olika anledningar har evenemanget skjutits på framtiden. Röda 
Korset arrangerade sedan tillsammans med bl.a. 
Integrationsföreningen i Nordanstig, Rädda Barnen, och Somaliska 
Föreningen en integrationsdag hösten 2016 med hjälp av 
integrationsmedel. 

Med anledning av detta vill Röda Korset istället använda pengarna till 
att täcka omkostnader för en lagerlokal. I dagsläget finns det inte 
möjlighet att ta emot exempelvis möbler för framtida behöv, eftersom 
det saknas utrymmen att förvara dem i. 

För närvarande har de tillgång till ett förråd i Bergsjö och har därmed 
löst problemet tillfälligt. 

Bergsjö Hassela Rödakorskrets vill nu revidera sin ursprungsansökan 
om att arrangera en integrationsdag till att få använda de beviljade 
bidraget på 20 000 kr till att täcka omkostnader för lokalhyra. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen avslår Bergsjö 

Hassela Rödakorskrets begäran om omprövning och begära att de 
återbetalar 20 000 kr som utbetalades 2015-04-22 (Tord Wannberg 
och Monica Enros tjänsteutlåtande 2017-06-09). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar avslå 
Bergsjö Hassela Rödakorskrets begäran om omprövning och 
begära att de återbetalar 20 000 kr som utbetalades 2015-04-22 
(ledningsutskottets protokoll § 129/2017). 

Kommunstyrelsens beslut 
Avslå Bergsjö Hassela Rödakorskrets begäran om omprövning och 
begära att de återbetalar 20 000 kr som utbetalades 2015-04-22. 
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§ 200 Dnr 2017-338 

Tillfälligt beslut om firmatecknare. 
Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för Nordanstigs kommun. På 
grund av ledigheter behöver det nu gällande beslutet om firmatecknare 
justeras. Beslutet föreslår gälla från och med 18 september 2017 och 
ersättare tidigare beslut. 

Beslutsunderlag  
Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar utse kommunstyrelsens 
ordförande Monica Olsson (S) och kommunchef Fredrik Pahlberg att i 
förening teckna kommunens firma. Som ersättare för Monica Olsson 
utse kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng (C) och som 
ersättare för Fredrik Pahlberg utse enhetschef Björn Hylenius. Beslutet 
gäller från 18 september 2017 och ersätter tidigare beslut  
(Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2017-08-21). 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Utse kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) och 

kommunchef Fredrik Pahlberg att i förening teckna kommunens 
firma. 

2. Som ersättare för Monica Olsson utse kommunstyrelsens vice 
ordförande Stig Eng (C) och som ersättare för Fredrik Pahlberg 
utse enhetschef Björn Hylenius. 

3. Beslutet gäller från 18 september 2017 och ersätter tidigare beslut. 
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§ 201 Dnr 2015-280 

Motion om ny budget och redovisningsprincip. 
Daniel Arenholm (M) m.fl. har lämnat en motion där de föreslår att 
kommunen tillför fullkostnadsmodellen till kommunens ekonomiska 
redovisning, att fullkostnadsmodellen ska presenteras parallellt med 
blandmodellen i redovisningen, att i finansiella mål (budget) och 
redovisning, ange soliditeten inklusive samt exklusive 
ansvarsförbindelse samt att soliditeten i redovisning och budget visas i 
jämförelse med riksgenomsnittet. 

Kommunens ekonomiska redovisning genomförs utifrån de gällande 
redovisningsprinciperna för kommunal verksamhet samt utifrån  
riktlinjerna enligt Rådet för kommunal redovisning (RKR).   

Rutinerna kring redovisningen av de finansiella målen (budget) och 
redovisningen kring soliditeten, inklusive samt exklusive 
ansvarsförbindelsen, har nyligen ändrats i enlighet med motionens 
förslag. 

En ny redovisningslag håller på att utarbetas på riksnivå och kommer 
troligen att träda i kraft under 2019. Förslaget är att avvakta den nya 
lagen innan fler ändringar i redovisningen genomförs. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår följande som svar på motionen: Rutinerna kring 

redovisningen av de finansiella målen (budget) och redovisningen 
kring soliditeten, inklusive samt exklusive ansvarsförbindelsen, har 
nyligen ändrats i enlighet med motionens förslag. Avvakta tills den 
nya redovisningslagen träder ikraft innan fler ändringar i 
redovisningen genomförs. Motionen kan därmed anses besvarad 
(Fredrik Pahlberg och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-05-
11). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta följande 
svar på motionen: Rutinerna kring redovisningen av de finansiella 
målen (budget) och redovisningen kring soliditeten, inklusive samt 
exklusive ansvarsförbindelsen, har nyligen ändrats i enlighet med 
motionens förslag. Avvakta tills den nya redovisningslagen träder 
ikraft innan fler ändringar i redovisningen genomförs. Motionen kan 
därmed anses besvarad (ledningsutskottets protokoll § 114/2017). 
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Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 201 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Anta följande svar på motionen: 

1. Rutinerna kring redovisningen av de finansiella målen (budget) och 
redovisningen kring soliditeten, inklusive samt exklusive 
ansvarsförbindelsen, har nyligen ändrats i enlighet med motionens 
förslag.  

Avvakta tills den nya redovisningslagen träder ikraft innan fler 
ändringar i redovisningen genomförs. 

2. Motionen kan därmed anses besvarad. 
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Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 202 Dnr 2015-424 

Motion om investering i klimatomställning. 
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige 
uppdrar till kommunstyrelsen att ändra kommunens investeringspolicy 
så att ägande i samtliga fonder som ägnar sig åt fossila bränslen 
avinvesteras, till förmån för investeringar som bidrar till omställningen 
till ett hållbart samhälle, att via Sveriges Kommuner och Landsting 
verka för att pensionsförsäkringen KPA ska avinvestera sina 
placeringar i fossila bolag samt att regelbundet och på ett transparent 
sätt redovisa hur arbetet fortgår för att nå totalt fossilbränslefria 
investeringar. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår följande som svar på motionen: Ett förslag till en 

finanspolicy för kommunens verksamheter håller på att utarbetas. 
Policyn ska hantera kommunens förvaltning av tillgångar och 
skulder. I detta arbete kommer motionens intentioner att beaktas 
men även andra etiska kriterier. När den nya finanspolicyn är 
antagen kan kommunen på ett bättre sätt redovisa hur arbetet 
fortgår för att nå fossilbränslefria investeringar. Verksamheten 
arbetar idag utifrån kriterierna för ett hållbart samhälle och 
ekologisk hållbarhet och planerar aktiviteter för att uppnå 
förbättringar inom bl.a. förnybar energi. Motionen kan därmed 
anses besvarad (Fredrik Pahlberg och Eva Engströms 
tjänsteutlåtande 2017-05-10). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta följande 
svar på motionen: Ett förslag till en finanspolicy för kommunens 
verksamheter håller på att utarbetas. Policyn ska hantera 
kommunens förvaltning av tillgångar och skulder. I detta arbete 
kommer motionens intentioner att beaktas men även andra etiska 
kriterier.  När den nya finanspolicyn är antagen kan kommunen på 
ett bättre sätt redovisa hur arbetet fortgår för att nå fossilbränslefria 
investeringar. Verksamheten arbetar idag utifrån kriterierna för ett 
hållbart samhälle och ekologisk hållbarhet och planerar aktiviteter 
för att uppnå förbättringar inom bl.a. förnybar energi. Motionen kan 
därmed anses besvarad. (ledningsutskottets protokoll § 115/2017). 
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Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 202 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Anta följande svar på motionen: 

1. Ett förslag till en finanspolicy för kommunens verksamheter håller 
på att utarbetas. Policyn ska hantera kommunens förvaltning av 
tillgångar och skulder. I detta arbete kommer motionens intentioner 
att beaktas men även andra etiska kriterier.  

När den nya finanspolicyn är antagen kan kommunen på ett bättre 
sätt redovisa hur arbetet fortgår för att nå fossilbränslefria 
investeringar. Verksamheten arbetar idag utifrån kriterierna för ett 
hållbart samhälle och ekologisk hållbarhet och planerar aktiviteter 
för att uppnå förbättringar inom bl.a. förnybar energi. 

2. Motionen kan därmed anses besvarad.  
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Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 203 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 
Råbo-morden 
I dagarna har Polisen, Landstinget och Hudiksvalls kommun fått kritik i 
media för hur de anhöriga till offren vid Råbo-morden togs omhand 
direkt efter händelsen. Sven-Erik Sjölund (S) frågar vad kommunen 
gjorde för att ge stöd till de anhöriga. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg och rektor Per Dahlström redogör för 
kommunens agerande i samband med händelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 
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         

Sigbritt Persson 
 

S N           

Ulf Lövgren 
 

S N           

Stig Eng           v. ordf C N          

Per-Åke Kardell 
 

C N          

Yvonne Kardell 
 

C N         

Håkan Larsson 
 

M N          

Tor Tolander 
 

M N           

Per-Ola Wadin 
 

L N 
 
 

          

Patric Jonsson 
 

KD N           

Solveig Wiberg 
 

SD N          

Eva Andersson 
 

SD N         

             

             

Ersättare             

Åke Bertils 
 

S            

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          

Vakant 
 

C            

Camilla Karlsson 
 

C            

Sven-Åke Eriksson 
 

C N           

Pernilla Kardell 
 

C N           

Kjell Bergström 
 

MP N           

Leena Lindblom 
 

M            

Daniel Arenholm 
 

M            

Helena Andersson 
 

M            
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

     

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         

Suzanne Hedberg SD         

Summa  13           

Avstår        

 

Patric Jonsson närv tom kl. 12:05, § 181. 

Per Dahlström närv heldag. Ersättare för Patric Jonsson från kl. 13:00, § 182. 

Carin Olsson närv tom kl. 12:05. 

Pernilla Kardell närv tom kl. 13:40. 

Erik Eriksson Neu närv tom kl. 14:15. 

 


