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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö.   
 Tisdag 16 februari 2016 kl. 08:15-12:35.   

Beslutande Se närvarolista.  
 

   

   
Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare  
 Eva Fors Tf kommunchef  
 Malin Ruthström Verksamhetschef § 38 
 David Lindqvist Socialchef § 38 
 Thord Wannberg Tf verksamhetschef § 37 
 Patrik Björk Tf verksamhetschef §§ 34-35 
 Anna Heijbel Teknik och 

miljöhandläggare 
§ 29 

 Björn Hylenius Enhetschef  § 27 
 Marianne Unborg Eknom § 32 
    
    
Utses att justera Ulf Lövgren (S)  
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2016-02-23 

 
Under- 
skrifter     

 Sekreterare  Paragrafer 24 - 41 

  Eva Engström   
     
 Ordförande    

  Monica Olsson   
     
 Justerande   

  Ulf Lövgren     
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsen   
    
Sammanträdesdatum 2016-02-16   
    
Anslaget sätts upp 2016-02-24 

 

Anslaget tas ner 2016-03-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö. 
Underskrift 
 

 

 
 
 

 

 Eva Engström 
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Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 24 

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

Ärenden utgår 
Ärende 16 
Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och 
nyanlända i Nordanstigs kommun. 

Ärende 18 
Anmälan av ny partiföreträdare för vänsterpartiet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna dagordningen med ovanstående ändringar. 
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§ 25 Dnr 2016-000 024 

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

Möte i Gnarp 8 februari 2016 med X-Trafik AB om förändringar inom 
linjetrafiken i kommunen. 

Konferensen Sverige tillsammans som anordnades av landshövdingen. 

Kommun och polis tillsammans – ett möte för att hjälpa kommunerna 
att arbeta för sociala insatsgrupper. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 26 Dnr 2016-000 025 

Kommunchefen informerar. 
Tf kommunchef Eva Fors informerar om följande aktuella ärenden: 

Skolinspektionen har följt upp vitesföreläggandena mot kommunen och 
konstaterat att kommunen har vidtagit de efterfrågade åtgärderna. 
Skolinspektionen skriver därmed av ärendet. 

Skolverket har meddelat nya riktlinjer som innebär att kommunen 
måste minska grupperingarna inom förskolan. 

77 barn föddes under 2015 jämfört med 91 barn under 2014 och 107 
barn under 2013 vilket innebär att förskolans verksamhet kommer att 
minska. Däremot kommer antalet elever i grundskolan öka de 
närmaste fem åren. 

Vid fullmäktiges sammanträde uttalade sig en person om att det fanns 
personal inom kommunen som inte vågade uttrycka sina synpunkter 
gentemot sin arbetsgivare. Saken är meddelad de fackliga 
organisationerna som kommer att återkomma i ärendet. 

Det pågår en diskussion i länet om vart ansvaret ligger för tex att 
vaccinera nyanlända. 

Sundsvallsregionens möte 12 februari 2016. Tor Tolander (M) 
informerar från mötet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (21) 
Kommunstyrelsen 2016-02-16 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 27  

Ekonomirapport. 
Enhetschef Björn Hylenius föredrar preliminära siffror i kommunens 
bokslut för år 2015. 

Utfallet per 2015 redovisas enligt följande: 

Kommunledningskontoret 8,6 mnkr 
Staben 0,6 mnkr 
Utbildning 4,2 mnkr 
Vård och Omsorg -9,2 mnkr 
Social omsorg 7,9 mnkr 
Gymnasium och Komvux -5,4 mnkr 

Kvar på anpassningskravet -41,9 mnkr 

Särskilda verksamheter 32,3 mnkr 

Summa totalt alla verksamheter -2,9 mnkr 

Årets resultat beräknas preliminärt till 7,8 mnkr mot budgeterat resultat 
10,3 mnkr. 

Vidare redovisas antalet utförda hemtjänsttimmar under 2015: 
84 997 timmar. 

Sjukfrånvaron har ökat från 6,8 % 2014 till 7,7 % 2015. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna rapporten. 
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§ 28 Dnr 2015-000 391 

Nordanstig Vatten AB:s ansökan om förändrad checkkredit 2016. 
Nordanstig Vatten ansöker om en utökning av checkkrediten inom 
Nordanstigs kommuns koncernkonto med 5 mnkr till totalt på 
15,0 mnkr.  

Till checkkrediten tillkommer den utökning av checkkrediten som redan 
beviljats för genomförande av VA-projekt Sörfjärden på 70 mnkr. Det 
ger en total checkkredit på 85 mnkr under 2016.  

Enligt fullmäktigebeslut 2009-05-11 skall checkkrediten omvärderas 
varje år. 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige beslutar utöka Nordanstig 

Vatten AB, s checkkredit med 5,0 mnkr till totalt 85 mnkr under 
2016 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto (Margareta Tamm 
Perssons tjänsteutlåtande 2015-01-04). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar utöka Nordanstig 
Vatten AB, s checkkredit med 5,0 mnkr till totalt 85 mnkr under 
2016 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto (ledningsutskottets 
protokoll § 4/2016). 

Yrkanden 
Stig Eng (C), med bifall av Ulf Lövgren (S), yrkar bifall till 
ledningsutskottets förslag. 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Utöka Nordanstig Vatten AB, s checkkredit med 5,0 mnkr till totalt 
85 mnkr under 2016 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto. 
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§ 29 Dnr 2016-000 034 

Ansökan om medlemskap i Sveriges Ekokommuner. 
Nordanstigs kommun har inom miljöområdet antagit ett flertal strategier 
och mål. För att uppnå de mål som antagits krävs ett aktivt och 
strategiskt miljöarbete. Ett första steg till ett mer strategiskt 
förhållningssätt till miljöfrågorna i kommunen är att säkerställa en årlig 
uppföljning av miljöarbetet.  

Föreningen Sveriges Ekokommuner har utvecklat 12 stycken gröna 
nyckeltal som följer upp ett antal miljömässiga indikatorer. Sveriges 
Ekokommuner är en frivillig samarbetsorganisation för kommuner och 
landsting i form av en ideell förening som arbetar strategiskt för en 
hållbar utveckling. Föreningen Sveriges Ekokommuner kan bidra till 
kompetensutveckling inom miljöområdet samt underlätta uppföljning 
och kommunicering av kommunens miljöarbete. Av länets kommuner 
är redan Söderhamn, Hudiksvall, Ockelbo och Gävle medlemmar.  

För att bli medlem i Sveriges Ekokommuner krävs att fullmäktige 
beslutar att ansöka om medlemskap.  

Teknik- och miljöhandläggare Anna Heijbel föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Samhällsbyggnad föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

Nordanstigs kommun ska ansöka om att bli medlem i Sveriges 
Ekokommuner under 2016 och att hållbarhetsprinciperna ska vara 
vägledande för kommunens utveckling (Mats Widoffs 
tjänsteutlåtande 2015-12-21). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar ansöka om att bli 
medlem i Sveriges Ekokommuner under 2016 och att 
hållbarhetsprinciperna ska vara vägledande för kommunens 
utveckling (ledningsutskottets protokoll § 5/2016). 

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

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Ansöka om att bli medlem i Sveriges Ekokommuner under 2016 och att 
hållbarhetsprinciperna ska vara vägledande för kommunens utveckling. 
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§ 30 Dnr 2011-000 351 

Redovisning om ansvarsskada, Homons ÅVC. 
Genom ett entreprenadkontrakt åtog sig SWECO under år 2011 att 
genomföra en bergsbottensanalys åt Nordanstigs kommun. 
Utbyggnaden av återvinningscentralen planerades med stöd av 
SWECO:s beräkningar och dessa låg till grund för både utformning och 
placering. När projektet inleddes visade det sig att bergets överyta låg 
betydligt över den nivå som SWECO angivit.  

Detta innebar att Nordanstigs kommun behövde göra omfattande 
schaktningsarbeten för att anläggningen skulle kunna uppföras som 
planerat. På grund av det inträffade åsamkades Nordanstigs kommun 
tillkommande kostnader om sammanlagt 843 000 kronor exkl. moms. 
Nordanstigs Kommun har sedan händelsen hävdat att SWECO bör 
ersätta kommunen för de tillkommande kostnaderna.  

Beslutsunderlag  
1. Samhällsbyggnad föreslår att kommunen inte driver ärendet vidare 

(Anders Tellins tjänsteutlåtande 2015-12-23). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsens beslutar att 
kommunen avstår från att driva ärendet vidare (ledningsutskottets 
protokoll § 7/2016). 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunen avstår från att driva ärendet vidare. 
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§ 31 

Firmatecknare för Nordanstigs kommun. 
Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för Nordanstigs kommun. 

Beslutet ska gälla från 29 februari 2016 och ersätta tidigare beslut. 

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 ekonomichef Margareta Tamm Persson. 

3. Beslutet gäller från 29 februari 2016 och ersätter tidigare beslut. 
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§ 32 

Förslag till gemensamt beställnings- och ordersystem. 
Varje kommun som idag har börjat med E-handel har en egen 
uppsättning av ett beställnings- och ordersystem (inköpssystem).  

Nordanstigs kommun betalar för ett system som flertalet inom Inköp 
Gävleborg använder eller är på väg att börja använda. Nordanstigs 
kommun har ännu inte påbörjat implementeringen.  

Inköp Gävleborg föreslår nu att de ska bli systemägare till 
inköpssystemet och därmed hantera systemet åt samtliga kommuner 
som använder det och därmed även ansvara för kostnader för 
anslutning av avtal i systemet. Idag bär varje kommun kostnaderna för 
anslutning av avtal i systemet. Nu kommer istället kostnaderna samlas 
på ett ställe och därefter fördelas mellan medlemskommunerna. 

Alla kommuner har via ekonomichef, inköpssamordnare eller 
motsvarande sagt ja till ett gemensamt beställnings- och ordersystem.  

Då inköp Gävleborg nu blir systemförvaltare för varje kommun, vill de 
informera om detta. Efter det att alla kommuner är informerade, dock 
senast 2016 i februari, så kommer kommunernas inköpssystem att 
övergå till ett gemensamt beställnings- och ordersystem. 

Ekonom Marianne Unborg föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Nordanstigs 
kommun godkänner informationen (Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 
2016-02-01). 

Yrkanden  
Stig Eng (C) yrkar att kommunen inför ett gemensamt beställnings- och 
ordersystem. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Införa ett gemensamt beställnings- och ordersystem via Inköp 
Gävleborg. 
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§ 33 

Revidering av bidragsbestämmelser för Drifts- och 
underhållsbidrag. 
Kommunstyrelsen beslutade om flera nya bidragsbestämmelser under 
2014 och 2015. 

Efter att ha tillämpat dessa bidragsbestämmelser vid ett par 
ansökningstillfällen ser verksamheten behovet av att föra en enklare 
förändring. 

Ansökan avser idag kostnader för lokaler/anläggningar under gångna 
året (mars-februari). För att underlätta föreningarnas arbete med att ta 
fram underlag, bör detta ändras till kostnader som uppkommit under 
det senaste räkenskapsåret. Kostnaderna kan då exempelvis styrkas 
med en resultatrapport. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
ändra bidragsbestämmelserna för Drift- och underhållsbidrag så att det 
bidragsgrundande beloppet avser det senaste räkenskapsåret (Monica 
Enros tjänsteutlåtande 2016-02-01). 

Yrkanden 
Sven-Erik Sjölund (S), med bifall av Åke Bertils (S), yrkar bifall till 
förslaget. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds yrkande och 
finner det antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Ändra bidragsbestämmelserna för Drift- och underhållsbidrag så att det 
bidragsgrundande beloppet avser det senaste räkenskapsåret. 
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§ 34 Dnr 2016-000 012 

Regler och avgifter 2016, förskola, allmän förskola och fritidshem. 
Detta är ett dokument som vänder sig till föräldrar och vårdnadshavare 
och redovisar hur man gör för att ansöka om förskoleplats eller plats på 
fritidshem, vilka regler som gäller och vad det kostar. 

Revidering/uppdatering behöver nu göras i dokumentet på sidorna 4 
och 7. 

Tf utbildningschef Patrik Björk redovisar de revideringar som behöver 
göras i dokumentet. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta det 
reviderade dokumentet Regler och avgifter 2016, förskola, allmän 
förskola och fritidshem, daterat januari 2016 (utbildningsutskottets 
protokoll § 8/2016). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Anta det reviderade dokumentet Regler och avgifter 2016, förskola, 
allmän förskola och fritidshem. 
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§ 35 Dnr 2016-000 028 

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 
Tf verksamhetschef Patrik Björk informerar om följande aktuella 
ärenden: 

Årscykeln för rapporter till kommunstyrelsen inom 
utbildningsverksamheten är klar. 

Ordföranden i utbildningsutskottet Erik Eriksson Neu informerar om en 
översyn vid Ilsbo förskola som visade brister i elsäkerheten. En 
översyn har därför genomförts vid samtliga förskolor i kommunens regi. 

Kommunstyrelsens utbildningsdag 21 januari 2016. 

RUN-riksdag 18-19 februari 2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 36 Dnr 2016-000 011 

Riktlinjer och rutiner avseende egen inkomst och ekonomi för 
ensamkommande barn. 
Riktlinjerna och rutinerna syftar till att öka likabehandlingen och 
rättssäkerheten kring ensamkommande barn och ungdomar som är 
placerade av socialtjänsten i Nordanstigs kommun. Ersättningar och 
bidrag som är avsedda för ensamkommande barn skiljer sig åt 
beroende på hur gammalt barnet är och om barnet har fått uppehålls-
tillstånd eller inte. 

Rutinen gäller under tiden en mer omfattande rutin för 
ensamkommande ungdomars försörjning utarbetas och syftar främst till 
att underlätta för de ungdomar under 16 år som beviljats permanent 
uppehållstillstånd och då inte längre har rätt till ersättning enligt Lagen 
om mottagande av asylsökande (LMA), men ännu inte fått en särskilt 
förordnad vårdnadshavare och därigenom inte kan ansöka om allmänt 
barnbidrag. 

Rutin: socialsekreterare kan bevilja om 1 050 kr i särskilda kostnader i 
samband med placering av placerade ensamkommande barn med 
permanent uppehållstillstånd men utan särskilt förordnad 
vårdnadshavare innan barnbidrag eller studiebidrag kan utbetalas av 
Försäkringskassan. 

Beslutsunderlag 
1. Torbjörn Brandts tjänsteutlåtande 2016-01-20 

2. Myndighetsutskottets protokoll § 35/2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Rutinen gäller under tiden en mer omfattande rutin för ensam-
kommande ungdomars försörjning utarbetas och syftar främst till att 
underlätta för de ungdomar under 16 år som beviljats permanent 
uppehållstillstånd och då inte längre har rätt till ersättning enligt Lagen 
om mottagande av asylsökande (LMA), men ännu inte fått en särskilt 
förordnad vårdnadshavare och därigenom inte kan ansöka om allmänt 
barnbidrag. 

Rutin: socialsekreterare kan bevilja om 1 050 kr per månad i särskilda 
kostnader i samband med placering av placerade ensamkommande 
barn med permanent uppehållstillstånd men utan särskilt förordnad 
vårdnadshavare innan barnbidrag eller studiebidrag kan utbetalas av 
Försäkringskassan. 
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§ 37 Dnr 2015-000 229 

Information från ledningsutskottets verksamheter. 
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om följande aktuella 
ärenden: 

Rekrytering av enhetschef/kommunikatör pågår och det är dags för 
intervjuer. 

Arbetet pågår med ny näringslivsstrategi vilket sitter ihop med vilken 
profil som vi vill ha som näringslivschef. 

Organisationsöversyn av kommunledningskontoret pågår. 

Industriområdet Knoget i Harmånger. 

Utbyggnad av bredband via Fiberstaden AB och föreningarna Fiber till 
byn. 

Kostverksamheten är i behov av investeringar i köksutrustningar. 

Det nya kulturrådet – två förtroendevalda ska väljas, två tjänstemän 
kommer att utses samt fem från kulturen. Kulturens representanter 
kommer att utses av en arbetsgrupp som väljer utifrån genomförda 
nomineringar. Ett förslag kommer att lämnas till kommunstyrelsen. 

Ordföranden Stig Eng (C) informerar bl.a. om följande: 

Möte med Vägsamfälligheterna har genomförts för att fördela 
vägbidraget, 500 tkr, mellan vägföreningarna. Denna metod har visat 
sig fungera mycket bra. 

Nuläge för Samkraft AB: Samkraft kommer att genomföra en 
anbudsprocess för delar av vindkraftverken som kommer att pågå 
under februari och halva mars. Anbudsprocessen beräknas vara klar i 
april 2016. 

Ny regionindelning: En ny träff kommer att genomföras 18 mars 2016 
för kommunstyrelsens ledamöter och en företrädare för de partier som 
inte har en ledamotplats i kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 38 Dnr 2015-000 230 

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

 Just nu finns det fyra icke verkställda beslut om plats vid särskilt 
boende. Det finns två tomma lägenheter i Hagängsgården och en i 
Sörgården. 

 Nio brukare bor kvar på Björkbacken efter februari 2016. 

 Utbildning är genomförd på hemtjänstens nya trygghetslarm. 

 Inköp Gävleborg håller på att upphandla så kallad Nyckelfri 
hemtjänst. 

 Hemtjänsten 2015: Det finns oklarheter i kostnadsfördelningen 
mellan Nordanstigs kommun och Region Gävleborg när det gäller  
egenvårdstjänster och hemsjukvård. 

 
Socialchef David Lindqvist informerar om följande aktuella ärenden: 

 Ny organisation för Individ- och familjeomsorgen. Ny chef för 
enheten håller på att rekryteras. 

 Ett arbete för att förbättra arbetsmiljön inom Individ- och 
familjeomsorgen pågår. Det saknas fortfarande ett antal 
socialsekreterare men rekryteringen fortsätter. 

 Flyktingenheten och arbetet med att integrera flyktingarna i 
samhället. 

 Migrationsverkets avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av 
asylsökande och nyanlända i kommunen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 39 Dnr 2016-000 029 

Redovisning av delegationsbeslut. 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S): 
Överenskommelse om tidsbegränsat uppdrag om tf kommunchef, 
Malin Ruthström. 

Nya tillsvidareanställda januari 2016. 

Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för januari 2016. 

Utbildningsutskottets protokoll §§ 1-11/2016. 
Myndighetsutskottets protokoll §§ 1-35/2016. 
Ledningsutskottets protokoll §§ 1-23/2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
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Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 40 

Delgivningar. 
Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Samordningsförbundet Gävleborg: 2015-11-20. 

Handikapprådet och Pensionärsrådet: 2015-12-15. 

Övrigt 

Minnesanteckningar från fiskevårdmöte 2015-11-11. 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga delgivningarna till handlingarna. 
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Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 41 Dnr 2016-000 032 

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

Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden. 

Informationer 
Håkan Larsson (M) påtalar det olämpliga att inte informera samtliga 
deltagare i mötet med arbetsgruppen för ett särskilt boende i Bergsjö, 
att mötet hade flyttats. 

Per-Ola Wadin (L) informerar om att vid nästa 
kommunstyrelsesammanträde 15 mars 2016 bjuds ledamöterna in till 
lunch på Bergsjögården med anledning av Näringslivsrådets arbete. 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga informationen till handlingarna. 
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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 --          

Stefan Bergh 
 

C N        

Håkan Larsson 
 

M N           

Tor Tolander 
 

M N           

Per-Ola Wadin 
 

FP
? 

N 
 
 

          

Patric Jonsson 
 

KD --           

Solveig Wiberg 
 

SD --          

Jan-Ola Hall 
 

SD --          

             

             

Ersättare             

Sigbritt Persson 
 

S N           

Erik Eriksson Neu 
 

S N           

Kent Hammarström 
 

S            

Oskar Lundin 
 

S            

Elisabeth Lundin 
 

S            

Erik Sundberg 
 

S            

Amanda Engström 
 

S            

Mandy Eriksson  Neu 
 

S            

Anders Engström S            

Carina Olsson 
 

C            

Natrix Öjemark 
 

C            

Camilla Karlsson 
 

C            

Thomas von 
Wachenfeldt 
 

C            

Pernilla Kardell 
 

C            

Kjell Bergström 
 

MP N           

Leena Lindblom 
 

M            

Margareta Lindkvist 
 

M            

Helena Andersson 
 

M            
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

     

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

Tina Torstensson 
 

FP            

Lisbeth Lagerborg 
 

FP            

Katarina Roos 
 

V            

Ulrika Jonsäll 
 

V            

Sven-Olof Nord 
 

SD            

Johan Norrby 
 

SD            

Sandra Bjelkelöv 
 

SD N          

Eva Andersson 
 

SD N          

Summa  13           

Avstår        

 

 

Sigbritt Persson ersättare för Per-Åke Kardell. 

Erik Eriksson Neu närvarande heldag. Ersättare för Jan-Ola Hall 08:15-09:10, §§ 24-26. 

Stig Eng närv tom kl. 12:30, § 40. 

Kjell Bergström ersättare för Patric Jonsson. 

Eva Andersson ersättare för Solveig Wiberg. 

Sandra Bjelelöv närv. from kl. 08:55, ersättare för Jan-Ola Hall från 09:10, § 27. 

 

 


