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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö och i Sörfjärden.   
 Tisdag 16 augusti 2016 kl. 08:15-16:30.   

Beslutande Se närvarolista.  
 

   

   
Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare  
 Fredrik Pahlberg Kommunchef  
 Malin Ruthström Verksamhetschef   
 Eva Fors Verksamhetschef  
 David Lindqvist Verksamhetschef  
 Thord Wannberg Tf verksamhetschef  
 Björn Hylenius Enhetschef  
 Margareta Tamm Persson Ekonomichef  
 Lars Larsson Kommunikationschef  
    
    
    
    
Utses att justera Åke Bertils (S)  
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2016-08-23. 

 
Under- 
skrifter     

 Sekreterare  Paragrafer 179 - 193 

  Eva Engström   
     
 Ordförande    

  Monica Olsson   
     
 Justerande   

  Åke Bertils     
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsen   
    
Sammanträdesdatum 2016-08-16   
    
Anslaget sätts upp 2016-08-24 

 

Anslaget tas ner 2016-09-15 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö. 
Underskrift 
 

 

 
 
 

 

 Eva Engström 
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§ 179 

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

Extra ärenden 
Särskilt förordnad vårdnadshavare. 

Uppföljning av moduler vid Bergsjö skola. 

Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna dagordningen med ovanstående förändringar. 
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§ 180 Dnr 2016-024 

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

 18 augusti 2016 träff med Byafiberföreningen. 

 Samtal och överläggningar om utökad länsöverskridande 
kollektivtrafik. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 181 Dnr 2016-025 

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

Telias nedläggning av fast telefonnät i kommunen och utbyggnad av 
bredband via Fiberstaden AB och Byafiberföreningen. 

Håkan Larsson (M) frågar hur det har gått med kommunstyrelsens 
besluta att bygga ut skolan i Bergsjö med så kallade moduler. Fredrik 
Pahlberg svarar att två moduler enligt kommunstyrelsens beslut är 
beställda nu efter semestrarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 182 Dnr 2015-229 

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

 Lokalerna för gamla Fröstuna skola är nu tomma. Verksamheten 
arbetar aktivt för en framtida lösning för lokalerna. 

 Rekryteringen av ny verksamhetschef efter Thord Wannberg 
pågår. De första intervjuerna kommer att genomföras 29 augusti 
2016. 

 Stadsarkitekt – en person kommer att anställas tillfälligt i avvaktan 
på en mer långsiktig lösning. 

 Rekryteringen av en ny byggnadsinspektör pågår.  

 En ny planarkitekt är anställd och börjar sin anställning i oktober 
2016. 

 Rundtur i Sörfjärden vid eftermiddagens sammanträde. 

 Grävningen för vatten och spillvatten i Morängsviken kommer att 
påbörjas i dagarna. 

 Arbetet med en fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan kommer 
att påbörjas under hösten. 

 Aktuellt och mycket viktigt för kommunen, är arbetet med 
placeringen av stationslägena vid den nya Ostkustbanan. 

 Nordanstig kommer att marknadsföra tomterna i LIS-området 
Morängsviken vid en mässa i Stockholm. 

 Rosa Huset i Sörfjärden är ute till försäljning. 

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande 
aktuella ärenden: 

 23 augusti 2016 arbetar ett förstärkt ledningsutskott vidare med 
budgeten för 2017-2020, dock kommer majoritetens och 
oppositionens olika förslag att presenteras först på 
kommunstyrelsens sammanträde 20 september 2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 183 Dnr 2016-028 

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 
Verksamhetschef Eva Fors informerar om följande aktuella ärenden: 

 Nytt årshjul för redovisning av verksamheten i kommunstyrelsen är 
under beredning i utbildningsutskottet. 

 Informerar om dokumentet för Ledningsdeklaration för förskolor 
2016-2017. 

 Informerar om uppföljningsrutinerna för mål, uppföljning och 
utvärdering. 

 En Ledningsdeklaration för rektorer är under beredning. 

 Betygsstatistik för årskurs 7-9, för vårterminen 2016. 

 Resultat av DLS, Diagnos Läs och Skriv för årskurs 2. 

 Idag finns det behöriga lärare i alla ämnen med inte på alla 
enheter. 

 

Utbildningsutskottets ordförande Erik Eriksson Neu informerar om att 
han ställer sig bakom rektorernas policy för en mobilfri skola.  

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar att utbildningsutskottet får i uppdrag att analysera 
resultatet av DLS, Diagnos Läs och Skriv för årskurs 2, vid Gnarps 
skola. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdra till utbildningsutskottet att analysera resultatet av DLS, 

Diagnos Läs och Skriv för årskurs 2, vid Gnarps skola. 

2. I övrigt godkänna informationen. 
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§ 184 Dnr 2015-230 

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 
Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om följande aktuella 
ärenden inom Vård och Omsorg: 

 Verksamheten har under sommaren fungerat mycket bra. 

 Antalet sjuksköterskor i verksamheten är tillfredsställande. 

 Beslutet om inflyttningsstopp på Hagängsgårdens Särskilda 
boende, håller på att verkställas. Av 38 lägenheter, varav 21 
stycken i C-huset, är fem stycken tomma. Antalet tomma 
lägenheter har inte kunnat medföra någon personalminskning. 

 

Socialchef David Lindqvist informerar om följande aktuella ärenden 
inom Social omsorg: 

 Arbetet pågår med delårsbokslutet per 30 juni 2016. 

 Projekt Bovärd – ett nytt projekt börjar för att introducera nyanlända 
i svenska rutiner tex sopsortering, Återvinningscentralen, 
brandsäkerhet, tvättstuga m.m. 

 Migration – organisationen kring ensamkommande flyktingbarn. 

 Internationella sommar-höst fest 3 september 2016 kl. 11:00-17:00 
på Bergsjöparken. 

 

Omsorgsutskottets ordförande Åke Bertils (S) informerar om den 
översyn som genomföras av den egna verksamheten inom kommunen 
för ensamkommande flyktingbarn och barn i behov av särskilt boende. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 185 Dnr 2016-064 

Ekonomirapport. 
Enhetschef Björn Hylenius presenterar en ekonomirapport per juni 
2016 och preliminära siffror för delårsbokslutet per 30 juni 2016 med 
följande prognoser på helår: 

Avvikelser mot budget 2016 enligt prognos på helår: 

Kommunledningskontoret 4 000 tkr 

Stab 22 500 tkr 

Utbildning -300 tkr 

Vård och omsorg -1 900tkr 

Social omsorg 2 200 tkr 

Anpassningskrav 0 

Sammanfattningsvis visar prognosen på helår ett positivt resultat för 
verksamheterna med 26 500 tkr och ett positivt resultat för kommunen 
som helhet med 29 500 tkr. 

Vidare redovisar Björn Hylenius statistik för sjukfrånvaron bland 
kommunens anställda per juni 2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna rapporten. 
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§ 186 Dnr 2015-405 

Utredning om inrättande av social myndighetsnämnd. 
En utredning har genomförts med anledning av förvaltningsrättens 
synpunkter på brister i organisationen när det gäller den sociala 
myndighetsutövningen.  

De påtalade bristerna är sedan tidigare justerade i kommunstyrelsen 
men ett förslag på ändrad politisk organisation har diskuterats. 

Diskussionen har avsett om myndighetsutskottet ska ersättas av en 
social myndighetsnämnd eller om den nuvarande organisationen ska 
bestå och utvecklas. 

Beslutsunderlag 
Kommunchefen föreslår att fullmäktige beslutar genomföra inrättande 
av en myndighetsnämnd, men att inte genomföra några förändringar 
under innevarande mandatperiod. Organisationsförändringen sker i 
samband med ny mandatperiod 2019 samt att besluta fortsätta att 
utreda frågan om förbättringar av kommunens organisation i en 
tidsbegränsad gemensam KS-beredning med politiker och tjänstemän 
(Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2016-04-18). 

Yrkanden 
Åke Bertils (S) yrkar att en social myndighetsnämnd inrättas från 
1 januari 2017. 

Stig Eng (C) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på 
reglementen, arvodesbestämmelser, delegationsordningar m.m. utifrån 
förslaget att bilda en social myndighetsnämnd. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils och Stig Engs yrkanden 
och finner dem antagna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till förvaltningen att lämna förslag på reglementen, 
arvodesbestämmelser, delegationsordningar m.m. utifrån förslaget att 
bilda en social myndighetsnämnd med fem ledamöter från 1 januari 
2016. 
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Forts. § 186 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Justera den politiska organisationen genom att inrätta en social 
myndighetsnämnd med fem ledamöter från 1 januari 2017. 

Reservationer 
Håkan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 187 Dnr 2016-243 

Försäljning av Kyrkbacken 1:17, Björkbacken i Hassela. 
Sedan försommaren har förhandlingar förts med företagsintressenter 
om försäljning av fastigheten Kyrkbacken 1:17, Björkbacken i Hassela. 

Syftet från kommunen har varit att snarast etablera ett trygghetsboende 
i fastigheten, enligt Nordanstigs kommuns definition av 
trygghetsboende. Intressenterna har haft motsvarande ambition att 
skapa ett boende för äldre som önskar bo kvar i Hassela i eget boende. 

Kyrkbacken 1:17 har ett bokfört värde av 3 404 tkr. Byggnadens yta är 
c:a 2 800 kvm, tillhörande markområde är 5 417 kvm. 

Köpeskillingen är överenskommen till 3 000 tkr. 

Nordanstigs kommun och köparna har i en gemensam viljeinriktning 
kommit överens om att skapa ett trygghetsboende. I överenskommelse 
framgår bl.a. att köparna kostnadsfritt upplåter lokal i fastigheten för 
hemtjänsten och lokal för sjuksköterska. Kommunen finansierar del av 
en värdinnetjänst (högst 50 % av en årstjänst). 

Beslutsunderlag 
Kommunledningskontoret föreslår att Kyrkbacken 1:17 (Björkbacken) i 
Hassela säljs för 3 000 tkr till Förvaltningsbolaget i Hassela under 
bildande och namnändring, upprättat köpeavtal godkänns samt att 
viljeinriktningen tillstyrks (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 
2016-08-02). 

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

Solveig Wiberg (SD) och Eva Andersson (SD) yrkar tillägga följande: 
Köparna förbinder sig att i hela fastigheten driva trygghetsboende i 
enlighet med kommunens definition av trygghetsboende. Personer som 
önskar trygghetsboende skall ha företräde, men om det blir lägenheter 
"över" skall dessa kunna hyras ut till andra. 

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

Ordföranden ställer därefter proposition på Solveig Wibergs och Eva 
Anderssons tilläggsyrkande och finner det ej antaget. 
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Forts. § 187 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Sälja Kyrkbacken 1:17 (Björkbacken) i Hassela för 3 000 tkr till 
Förvaltningsbolaget i Hassela under bildande och namnändring. 

2. Godkänna upprättat köpeavtal samt tillstyrka viljeinriktningen. 

3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 

Reservationer 
Solveig Wiberg (SD) och Eva Andersson (SD) reserverar sig mot 
beslutet. 
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§ 188 Dnr 2016-144 

Strategier för kommunstyrelsens mål 2016. 
Kommunstyrelsen har fastställt mål för verksamheten under 2016 samt 
lämnat uppdrag till utskotten att lämna förslag till aktiviteter och 
strategier för att målen för 2016 ska kunna uppfyllas. 

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

Tor Tolander (M) yrkar följande tillägg: Prioritera fördjupade 
översiktsplaner för Gnarp och Bergsjö. 

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

Ordföranden ställer därefter proposition på Tor Tolanders 
tilläggsyrkande och finner det ej antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 

Den som vill avslå Tor Tolanders yrkande röstar Ja. 
Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Med 4 Ja-röster och 9 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen anta Tor 
Tolanders yrkande. 

Kommunstyrelsens beslut 
Anta följande strategier (kursiv stil) för kommunstyrelsens mål 2016: 

Barn och unga: 
1. Under 2016 arbeta för en fullvärdig familjecentral, samt att 

antalet besökande ökar. 
I samarbeten framföra till Region Gävleborg betydelsen av 
barnmorska. Genomföra samma utbud på båda 
familjecentralerna i Bergsjö och Harmånger. 

2. Öka delaktigheten bland barn och unga. 
Aktivera ungdomsrådet.  
Uppsökande verksamhet från IFO i skolorna för att informera. 
SMS-panelen återinförs. 
Prioritera fritidsledare till ungdomsgårdar. 
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3. Ökad samverkan mellan utbildning och IFO, social omsorg. 
Redovisning av antalet orosanmälningar. 
Utveckla arbetet gällande samordnad individuell Plan (SIP). 
Rikta medel för integration för att öka språkkunskapen och utöka 
det sociala nätverket. 
Genomföra förebyggande verksamhet mot användandet av 
tobak, alkohol och andra droger. 
Insatser kan ske i öppenvårdsform i syfte att minimera antalet 
institutions- och familjehemsplaceringar. Externa placeringar kan 
ibland bli nödvändiga och ska då föregås av en kvalificerad 
utredning. Mer än 95 % ska få hjälp av socialtjänsten i sitt 
geografiska område. 

4. Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 
Redovisning av elevernas trygghetsenkäter, LUPP-enkät (Lokal 
Uppföljning av Ungdomspolitiken), Kupol (en studie om 
skolmiljöns betydelse för ungdomars hälsa) och 
incidentrapporter. Incidentrapportering ska skyndsamt ske till 
politiken. 
Kartlägga om rastaktiviteter på skolorna kan påverka elevernas 
prestation i klassrummet och därmed även påverka elevernas 
betyg. 

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

kommunen. 
Möta behovet av bostäder i Gnarp, Bergsö och Harmånger. 
Prioritera fördjupade översiktsplaner för Gnarp och Bergsjö. 
Ett aktivt tillsynsarbete med ovårdade tomter och skrotbilar. 
Ytterligare detaljplaner i kust och strandnära lägen skall 
genomföras. 
Påbörja försäljning av tomter i Morängsviken. 
Planera för boende, handel och industri i anslutning till 
stationslägen. 
Utökning och förbättring av kustvägen. 
Arbetet med ny och mobilanpassad så kallad responsiv 
webbplats påbörjas. 

6. Öka utbyggnaden av fiber i kommunen. 
Förtätning av fibernätet inom ramen för Fiberstadens uppdrag. 

7. Påbörja arbetet med att erbjuda fritidskort för ungdomar 9-18 år. 
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8. Undersöka behovet av ytterligare busslinjer i kollektivtrafiken. 
Föreslå översyn och förslag på ytterligare busslinjer. 
Utarbeta offensivt remissvar till den Regionala 
trafikförsörjningen. 

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

står utanför arbetsmarknaden. 
Varierande aktiviteter skall vidtas, Nyföretagande för nyanlända 
startar under hösten. 
Öka antalet praktikplatser för människor som står utanför 
arbetsmarknaden. 
Arbeta aktivt med särskilt avsatta riktade medel i syfte att skapa 
aktiviteter för kommunens medborgare av mervärdesskapande 
karaktär. 

10. Planlägga industrimark i kommunen. 
Industrimark skall färdigställas för exploatering med start under 
hösten. 

11. Färdigställa ny Näringslivsstrategi. 
Påbörja genomförande av antagen hållbar tillväxtstrategi. 

Miljö och hälsa: 
12. Fortsätta arbetet utifrån samarbetet med länsstyrelsen genom 

Överenskommelse kring åtgärdsarbete och klimatanpassning 
och implementera den i verksamheten. 
Påbörja arbetet med utgångspunkt från fiskevårdsplanen med 
fokus på vandringshinder. 
Ny avfallsplan för åren 2016-2020 fastställs. 
Utarbetande av ny avfallstaxa påbörjas. 
Föryngringsytor återplanteras enligt skogsvårdsplanen. 
Det strategiska arbetet fortsätter genom fortsatta miljö- och 
klimatåtgärder i linje med intentionen av bli eko-kommun. 
Översiktsplanen klar för utställning under hösten 2016. 
Sänka sjukskrivningstalet bland anställda till 5 %. Kan 
genomföras med tex friskvårdspengen, ökad kunskap om 
bashygien och att erbjuda influensavaccin. 
Arbeta för att färdigställa ett trygghetsboende/boendeform för 
äldre. 
Öka vistelsetiden ute för personer boende vid kommunens 
särskilda boenden. 
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Uppsökande verksamhet hos riskgrupper för missbruk. Kan 
genomföras genom att inrätta rutiner för samtal för att få dem att 
möta konsekvenserna av sitt handlande och där den unge får 
ställas till svars för sitt handlande.  
Utveckla arbetet med SIP (samordnad individuell plan). 
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§ 189 Dnr 2016-029 

Redovisning av delegationsbeslut. 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S)  
Förordnande av tf kommunchef under sommaren. 

Omsorgsutskottets ordförande Åke Bertils (S) 
Val av omvårdnadsstipendiater 2016. 
Beslut om stadigvarande serveringstillstånd av alkoholdrycker till 
allmänheten och cateringstillstånd till slutet sällskap på Gradins 
Golfrestaurang i Sörfjärden, Gnarp. 

Nya tillsvidareanställda per juli 2016. 

Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för juni-juli 2016. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 110-132/2016. 
Utbildningsutskottets protokoll §§ 54-62/2016. 
Omsorgsutskottets protokoll §§ 37-45/2016. 
Myndighetsutskottets protokoll §§ 164-202/2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
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§ 190 

Delgivningar. 
Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Hälsingerådet 2016-05-25. 

Nordanstig Vatten AB: 2016-05-20. 

Samordningsförbund Gävleborg: 2016-05-27. 

Minnesanteckningar från fiskevårdsmöte 2016-06-16. 

 

Övrigt 

PTS: Ang. frågor om åtgärder med anledning av TeliaSonera AB:s 
planer att stänga telestationer. 

Skolverket: Statsbidrag för Lärarlyftet II vårterminen 2016. 

Sveriges Kommuner och Landsting: Finansiering av nationell 
stödfunktion för en mer kunskapsbaserad socialtjänst. 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga delgivningarna till handlingarna. 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 191 

Anmäla behov av särskild förordnad vårdnadshavare för NN. 
Enligt 10 § Lagen om god man för ensamkommande skall 
socialnämnden i den kommun som barnet vistas, hos rätten väcka 
talan om behov av särskild förordnad vårdnadshavare. Detta enligt 
6 kap, 8a § Föräldrabalken, då föräldrarna är varaktigt förhindrade att 
utöva vårdnaden. 

NN beviljades uppehållstillstånd 2015, skrevs ut till Nordanstigs 
kommun 2015. Då NN inte har legala vårdnadshavare i Sverige skall 
nämnden ansöka hos Tingsrätten om särskild förordnad 
vårdnadshavare. 

Socialkontoret har utrett ärendet och föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att med stöd av 6 kap, 8a §, Föräldrabalken, hos Hudiksvalls 
Tingsrätt, anmäla behov av särskild förordnad vårdnadshavare för NN 
samt att som särskild förordnad vårdnadshavare föreslå NN. 

Kommunstyrelsens beslut 
Med stöd av 6 kap, 8a §, Föräldrabalken, hos Hudiksvalls Tingsrätt, 
anmäla behov av särskild förordnad vårdnadshavare för NN. 

Som särskild förordnad vårdnadshavare föreslå NN. 

Närvaro 
Vid denna paragraf deltar endast närvarande ledamöter och 
tjänstgörande ersättare samt kommunsekreterare Eva Engström. 
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§ 192 

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

Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden. 

Extraärenden 
Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden 
Tor Tolander (M) frågar när och i vilken instans som beslutet fattades 
att sälja det så kallade Rosa Huset i Sörfjärden. 

Verksamheten redovisar att ledningsutskottet fattade ett beslut i 
§ 255/2014. 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar att kommunstyrelsen fattar beslut om att uppdra till 
verksamheten att gå vidare med försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden, 
Gnarp. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Försäljning av Rosa Huset i Sörfjärden 
Uppdra till verksamheten att gå vidare med försäljning av Rosa Huset i 
Sörfjärden, Gnarp. 
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§ 193 

Verksamhetsbesök i Sörfjärden. 
Kommunstyrelsen besöker Sörfjärden för ett studiebesök och blir 
informerade om pågående aktuella projekt i området. 

Deltar gör även Paul Nilsson för projekt Festplatsen, Per Melin för 
Sörfjärdens Golfklubb, Leif Berglin för projekt Klasudden/Klasviken 
samt Richard Brännström för projekt Varpsand och Campingen. 

 

 

 
 

 

 



NORDANSTIGS KOMMUN NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 
Kommunstyrelsen Datum: 2016-08-16 Sida 22 
 

 

Namn 
 

Parti När- 
varo 

§ 188 
Avsl     TT 

    

Ledamöter   Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Monica Olsson     ordf S N  X         

Sven-Erik Sjölund 
 

S N X         

Åke Bertils 
 

S N  X         

Ulf Lövgren 
 

S N  X        

Stig Eng           v. ordf C N X          

Per-Åke Kardell 
 

C --          

Stefan Bergh 
 

C N  X       

Håkan Larsson 
 

M N  X         

Tor Tolander 
 

M N  X         

Per-Ola Wadin 
 

L N 
 
 

 X         

Patric Jonsson 
 

KD N  X         

Solveig Wiberg 
 

SD N X         

Jan-Ola Hall 
 

SD --          

             

             

Ersättare             

Sigbritt Persson 
 

S N  X         

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 N           

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 N           
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

§ 188 
Avsl     TT 

    

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

Tina Torstensson 
 

L            

Lisbeth Lagerborg 
 

L            

Per Dahlström 
 

V N           

Ulrika Jonsäll 
 

V            

Sven-Olof Nord 
 

SD            

Johan Norrby 
 

SD            

Sandra Bjelkelöv 
 

SD           

Eva Andersson 
 

SD N X         

Summa   4 9         

Avstår        

 

 

Sigbritt Persson ersättare för Per-Åke Kardell. 

Eva Andersson ersättare för Jan-Ola Hall. 

Sven-Erik Sjölund närv. tom kl.12:00, § 192. 

 

 

 

 

 


