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§ 44 Dnr 2017-078 

Ledamöternas frågestund. 
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd, 
styrelsen, utskott eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i 
kommunens bolag. 

Fråga 1 
Petra Modée (V) frågar ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) om 
hur ledningsutskottet avser att svara på remissen om Regionala 
länstransportplanen när det gäller cykelvägar§? 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) svarar att ärendet är under 
beredning och att ett remissvar kommer att vara klart inom kort. 

Fråga 2 
Tor Tolander (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Monica 
Olsson (S) om budget 2018-2021. Processen är kraftigt försenad och 
det kan komma att påverka förutsättningarna och den demokratiska 
processen. Kommer förutsättningarna att förändras för att uppnå en 
budget i balans? 

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) beklagar att 
budgetprocessen har försenats. Orsaker till förseningen är att det har 
tillkommit nya förutsättningar att ta hänsyn till i arbetet. Det är 
majoriteten som beslutar när budgeten ska tas upp till beslut. 

Fullmäktiges beslut 
Förklara Ledamöternas frågestund för avslutad. 
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§ 45 Dnr 2017-080 

Prövning inför utbetalning av partistöd 2016. 
Fullmäktige har regler för utbetalning av partistödet i Nordanstigs 
kommun. 

Partistödet betalas ut årligen i maj månad efter beslut av fullmäktige. 

Vid fördelningen av partistödet ska fullmäktige beakta endast de partier 
som är representerade i fullmäktige under verksamhetsåret. 

Har ett parti flera platser utan att alla är bemannade kan det 
mandatbundna partistödet minskas i motsvarande grad. Lyckas inte 
partiet bemanna någon plats kan också grundstödet dras in. 

Partierna ska årligen redovisa hur partistödet har använts. 
Redovisningen ska ske senast 31 mars 2017. 

Grundstödet är 14 000 kronor per parti och år. 

Mandatstödet är 8 000 kronor per mandat i fullmäktige och år. 

Staben bedömer att samtliga 31 mandat i fullmäktige är bemannade. 
Vidare har samtliga partier lämnat in redovisningar för hur partistödet 
har använts under 2016 och staben föreslår att partistödet kan betalas 
ut för 2017. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att partistödet 2017 

utbetalas till samtliga partier i fullmäktige enligt fastställt belopp: 
Moderaterna 46 tkr, Centerpartiet 54 tkr, Liberalerna 30 tkr, 
Kristdemokraterna 22 tkr, Socialdemokraterna 102 tkr, 
Vänsterpartiet 30 tkr, Miljöpartiet 22 tkr, Sverigedemokraterna 54 
tkr. Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd 
(Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2017-04-10). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att partistödet 
2017 utbetalas till samtliga partier i fullmäktige enligt fastställt 
belopp: Moderaterna 46 tkr, Centerpartiet 54 tkr, Liberalerna 30 tkr, 
Kristdemokraterna 22 tkr, Socialdemokraterna 102 tkr, 
Vänsterpartiet 30 tkr, Miljöpartiet 22 tkr, Sverigedemokraterna 54 
tkr. Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd 
(kommunstyrelsens protokoll § 80/2017). 
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Forts. § 45 

Fullmäktiges beslut 
Partistödet 2017 utbetalas till samtliga partier i fullmäktige enligt 
fastställt belopp: 
Moderaterna 46 tkr 
Centerpartiet 54 tkr 
Liberalerna 30 tkr 
Kristdemokraterna 22 tkr 
Socialdemokraterna 102 tkr 
Vänsterpartiet 30 tkr 
Miljöpartiet 22 tkr 
Sverigedemokraterna 54 tkr 

Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd. 
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§ 46 Dnr 2017-187 

Interpellation om uppföljning av mötes- och resepolicy. 
Petra Modée (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 
ordförande med följande frågor: 

Hur har implementeringen av mötes- och resepolicyn skett? 

Har kommunstyrelsen vid något tillfälle följt upp hur mötes- och 
resepolicyn efterlevs? 

Hur arbetar kommunen för att tillse att mötes- och resepolicyn 
efterlevs? 

Beslutsunderlag 
Fullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid fullmäktiges nästa 
sammanträde (fullmäktiges protokoll § 43/2017). 

 

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) svarar bl.a. att de 
politiska besluten kommuniceras ut till verksamheterna via kommunens 
ledningsgrupp och övriga chefer. Beslut har tagits om att se över 
kommunens bilpool och antalet digitala möten har ökat. Policyn är 
omfattande och den behöver ses över och eventuellt revideras. 

Fullmäktiges beslut 
Interpellationsdebatten förklaras för avslutad. 
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§ 47 Dnr 2017-174 

Interpellation om familjehem och pedagogisk verksamhet. 
Patric Jonsson (KD) har ställt en interpellation till utbildningsutskottets 
ordförande med följande frågor: 

Hur många familjedaghem/ pedagogisk omsorg har vi i vår kommun 
idag? 

Av Skollagen framgår att ”kommunen ska sträva efter att i stället för 
förskola och fritidshem erbjuda bra omsorg, om vårdnadshavaren 
önskar det”. Strävar vår kommun efter detta? I så fall – på vilket sätt? 

Beslutsunderlag 
Fullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid fullmäktiges nästa 
sammanträde (fullmäktiges protokoll § 43/2017). 

 

Utbildningsutskottets ordförande Erik Eriksson Neu (S) svarar bl.a. att 
det idag finns en person som bedriver annan pedagogisk verksamhet i 
kommunen. Kommunen strävar alltid efter att erbjuda en bra 
pedagogisk omsorg. Om vårdnadshavaren önskar annan pedagogisk 
omsorg få försöker kommunen att tillgodose detta. 

Fullmäktiges beslut 
Interpellationsdebatten förklaras för avslutad. 
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§ 48 Dnr 2017-268 

Förslag om flytt av elever i åk 6 till Arthur Engbergskolan. 
En rapport har utarbetats av förtroendevalda i kommunstyrelsens 
utbildningsutskott. Rapporten föreslår att eleverna i Hassela ska gå 
årskurs 6 i Arthur Engbergskolan i Hassela. Idag går dessa elever i 
Bergsjö centralskola. 

Rapportens förslag är att Hassela skola åter ska få sitt 6:e läsår och då 
med start redan nu till skolstarten hösten 2017. 

Beslutsunderlag  
1. Utbildningsutskottet förslår att fullmäktige beslutar att Hassela 

skola ska återfå sitt 6:e läsår och då med start redan nu till 
skolstarten hösten 2017 (utbildningsutskottets protokoll § 45/2017). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar återföra 6:e 
skolåret till Arthur Engbergskolan i Hassela med start till skolstarten 
hösten 2017 (kommunstyrelsens protokoll § 121/). 

Yrkanden 
Kent Hammarström (S), med bifall av Stefan Bergh (C), Sven-Erik 
Sjölund (S), Erik Eriksson Neu (S), Solveig Wiberg (SD) och Jan-Ola 
Hall (SD), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Carin Olsson (C), med bifall av Per-Ola Wadin (L), Stig Eng (C) och 
Petra Modée (V), yrkar att ärendet ska återremitteras för att genomföra 
utredning om de ekonomiska konsekvenserna, att pedagogiken och 
kvaliteten på undervisningen kan säkerställas samt ge tid för facklig 
samverkan enligt medbestämmandelagen innan beslut fattas i ärendet. 

Petra Modée (V), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar i första hand att 
ärendet ska återremitteras och i andra hand avslag på 
kommunstyrelsens beslut. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska 
återremitteras. 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 

Den som stöder att ärendet avgörs vid dagens sammanträde röstar Ja. 
Den som stöder återremiss röstar Nej. 
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Forts. § 48 

 

Omröstningsresultat 
Med 16 Ja-röster för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 
mot 13 Nej-röster för återremiss beslutar fullmäktige, genom en 
minoritetsåterremiss, att ärendet ska återremitteras. Två ledamöter 
avstod från att rösta (se omröstningsbilaga). 

Fullmäktiges beslut 
Återremittera ärendet för att genomföra en utredning om de 
ekonomiska konsekvenserna, att pedagogiken och kvaliteten på 
undervisningen kan säkerställas samt ge tid för facklig samverkan 
enligt medbestämmandelagen innan beslut fattas i ärendet. 

Reservationer 
Erik Eriksson Neu (S), Kent Hammarström (S), Ola Wigg (S), Sigbritt 
Persson (S), Åke Bertils (S), Sven-Erik Sjölund (S), Anders Engström 
(S), Stefan Bergh (C), Solveig Wiberg (SD), Valter Lööv (SD), Jan-Ola 
Hall (SD), Sven-Olof Nordh (SD) och Anneli Ödman (SD) reserverar sig 
mot beslutet. 

Jäv  
Ordföranden Stig Jonsson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Ordföranden 
Pernilla Kardell (C) är ordföranden under denna paragraf. 
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§ 49 Dnr 2017-192 

Årsredovisning 2016 för kommunstyrelsens fonder. 
Ekonomienheten har upprättat en sammanställning för Per och Anna 
Sundins stipendiefond, Per-Olof Schönströms Minnesfond och 
Nordanstigs Näringslivsfond. 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomienheten föreslår att fullmäktige godkänner 

sammanställningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-
Olof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för 
år 2016 (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2017-03-30). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
sammanställningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-
Olof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för 
år 2016 (ledningsutskottets protokoll § 65/2017). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
sammanställningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-
Olof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för 
år 2016 (kommunstyrelsens protokoll § 104/2017). 

Fullmäktiges beslut 
Godkänna sammanställningarna för Per och Anna Sundins 
stipendiefond, Per-Olof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs 
Näringslivsfond för år 2016. 
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§ 50 Dnr 2017-190 

Årsredovisning 2016 för Ostkustbanan 2015 AB. 
Styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB har sammanställt en 
årsredovisning för 2016 års verksamhet. 

Ostkustbanan 2015 AB bildades 2015 och samägs av flera kommuner 
och regioner. Bolagets bildades i syfte att verka för en utbyggnad av 
dubbelspår och snabbtågsstandard på Ostkustbanan, sträckan Gävle-
Sundsvall-Härnösand.  

Bolaget visar ett positivt resultat med 183 000 kronor. 

Beslutsunderlag  
1. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen 2016 för Ostkustbanan 2015 AB 
(ledningsutskottets protokoll § 66/2017). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
årsredovisningen 2016 för Ostkustbanan 2015 AB 
(kommunstyrelsens protokoll § 105/2017). 

Fullmäktiges beslut 
Godkänna årsredovisningen 2016 för Ostkustbanan 2015 AB. 
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§ 51 Dnr 2017-189 

Ansökan om tidsbegränsad borgen, Stocka Hamnförening. 
Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är 
därför förbehållet fullmäktige 

Stocka Hamnförening har inkommit med en ansökan om kommunal 
borgen för ett hamnprojekt med utökad parkering för personbilar, 
husbilar och husvagnar samt ett nytt servicehus. 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningen föreslår fullmäktige beslutar att såsom för egen skuld 

ingå borgen för Stocka Hamnförenings låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 150 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Borgensåtagandet gäller till och med 
2027-07-31. Stocka Hamnförening ska hålla investeringar med 
borgensåtagande försäkrade under hela borgenstiden. Uppdra till 
firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen 
(tjänsteutlåtande från Fredrik Pahlberg och Margareta Tamm 
Persson 2017-04-21). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att för egen skuld 
ingå borgen för Stocka Hamnförenings låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 150 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Borgensåtagandet gäller till och med 
2027-07-31. Stocka Hamnförening ska hålla investeringar med 
borgensåtagande försäkrade under hela borgenstiden. Uppdra till 
firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen 
(ledningsutskottets protokoll § 67/2017). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att för egen skuld 
ingå borgen för Stocka Hamnförenings låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 150 000 kronor, jämte därpå löpande 
ränta och kostnader. Borgensåtagandet gäller till och med 
2027-07-31. Stocka Hamnförening ska hålla investeringar med 
borgensåtagande försäkrade under hela borgenstiden. Uppdra till 
firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen 
(kommunstyrelsens protokoll § 106/2017). 

Yrkande 
Tor Tolander (M) yrkar bifall men med ett borgensåtagande på 5 år. 

Stig Eng (C), med bifall av Monica Olsson (S), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
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Forts. § 51 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Tor 
Tolanders yrkande om tiden för borgensåtagandet och finner 
kommunstyrelsens förslag antaget. 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt 
och finner det antaget. 

Fullmäktiges beslut 
1. För egen skuld ingå borgen för Stocka Hamnförenings 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
150 000 kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

2. Borgensåtagandet gäller till och med 2027-07-31. 

3. Stocka Hamnförening ska hålla investeringar med 
borgensåtagande försäkrade under hela borgenstiden. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen. 
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§ 52 Dnr 2017-171 

Erbjudande om delägarskap i Inera AB. 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder Sveriges kommuner 
att bli delägare i bolaget Inera AB. 

Företaget Inera AB bildades 1999 och har hittills ägts gemensamt av 
alla landsting och regioner och verksamheten har varit inriktad på 
utveckling av e-hälsa. Verksamheten riktar sig till både invånare och 
medarbetare inom vård och omsorg. Genom bolaget sker samverkan 
kring gemensamma lösningar, gemensam infrastruktur och stöd för 
digitalisering. Bland de gemensamt utvecklade tjänsterna finns till 
exempel 1177 Vårdguiden, UMO (Ungdomsmottagning på nätet) och 
Journal via nätet.  

Inera AB:s verksamhet har varit inriktad på hälso- och 
sjukvårdsområdet, men genom det breddade ägandet ska bolaget 
kunna verka inom betydligt fler verksamhetsområden, till exempel 
skola, omsorg och samhällsbyggnad.  

Genom att kommunen blir delägare i företaget, blir det möjligt att köpa 
tjänster från Inera AB, utan föregående upphandling (genom det så 
kallade Teckal-undantaget i upphandlingslagstiftningen). Som delägare 
kan kommunen också vara med och påverka utvecklingen av 
digitalisering i offentlig sektor. Ett breddat ägande ligger också i linje 
med SKL:s uppdrag är att främja och stödja samverkan mellan 
medlemmarna i verksamhetsutveckling genom digitala lösningar.  

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att av SKL Företag AB 

förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Godkänna i 
ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal (Margareta 
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2017-04-06). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att av SKL 
Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Godkänna i 
ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal 
(ledningsutskottets protokoll § 68/2017). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att av SKL 
Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en köpeskilling om 
42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. Godkänna i 
ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal 
(kommunstyrelsens protokoll § 107/2017). 
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Fullmäktiges beslut 
Av SKL Företag AB förvärva 5 (fem) aktier i Inera AB för en 
köpeskilling om 42 500 kronor, i enlighet med aktieöverlåtelseavtalet. 
Godkänna i ärendet redovisat aktieägaravtal och att inträda som part i 
aktieägaravtalet genom redovisat anslutningsavtal. 
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§ 53 Dnr 2017-131 

Nyval efter Kurt Christensen (SD). 
Fullmäktige har att göra följande fyllnadsval efter avlidne Kurt 
Christensen (SD): 

Kvar är att välja ny ersättare i kommunstyrelsen för återstoden av 
mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 
Fullmäktige beslutar välja Sandra Bjelkelöv (SD) som ny ledamot i 
Godemän Jordbruk. Välja Johan Norrby (SD) som ny ledamot i 
Nordanstigs Bostäder AB. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen 
behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde. Ny sammanräkning 
hos länsstyrelsen för sverigedemokraterna för återstoden av 
mandatperioden 2015-2018 har genomförts (fullmäktiges protokoll 
§ 39/2017). 

Yrkanden 
Jan-Ola Hall (SD) föreslår Suzanne Hedberg (SD). 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Ola Halls förslag och finner det 
antaget. 

Fullmäktiges beslut 
Välja Suzanne Hedberg (SD) som ny ersättare i kommunstyrelsen för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 54  

Avsägelse från politiskt uppdrag, Christoffer Johansson (S). 
Christoffer Johansson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
MittSverige Vatten & Avfall AB. 

Kvar är att välja ny ersättare i MittSverige Vatten & Avfall AB för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Beslutsunderlag 
Fullmäktige beslutar godkänna Christoffer Johanssons (S) avsägelse 
samt att val av ny ersättare i MittSverige Vatten & Avfall AB behandlas 
på fullmäktiges nästa sammanträde (fullmäktiges protokoll § 40/2017). 

Yrkanden 
Åke Bertils (S) föreslår Carin Walldin (S). 

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

Fullmäktiges beslut 
1. Välja Carin Walldin (S) som ny ersättare i MittSverige Vatten & 

Avfall AB.  

2. Valet avser återstoden av tiden från den ordinarie bolagsstämma 
som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas, 
intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val 
till kommunfullmäktige. 
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Utdragsbestyrkande 

 

§ 55 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Stefan Bergh (C). 
Stefan Bergh (C) har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i styrelsen 
för Nordanstigs Bostäder AB och som ledamot i kommunstyrelsen. 

Fullmäktige har att godkänna Stefan Berghs avsägelse samt välja ny 
ersättare i styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB och ny ledamot i 
kommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Stig Eng (C) föreslår Per-Åke Kardell (C) som ny ersättare i styrelsen 
för Nordanstigs Bostäder AB, Yvonne Kardell (C) som ny ledamot i 
kommunstyrelsen samt Sven-Åke Eriksson (C) som ny ersättare i 
kommunstyrelsen efter Yvonne Kardell. 

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

Fullmäktiges beslut 
1. Godkänna Stefan Berghs (C) avsägelse. 

2. Välja Per-Åke Kardell (C) som ny ersättare i styrelsen för 
Nordanstigs Bostäder AB. Valet avser återstoden av tiden från den 
ordinarie bolagsstämma som följer närmast efter det att val till 
kommunfullmäktige förrättas, intill slutet av den ordinarie 
bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

3. Välja Yvonne Kardell (C) som ny ledamot i kommunstyrelsen samt 
välja Sven-Åke Eriksson (C) som ny ersättare i kommunstyrelsen 
efter Yvonne Kardell. Valen avser återstoden av mandatperioden 
2015-2018. 

 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL18 (22) 
Kommunfullmäktige 2017-06-12 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 56 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Natrix Öjemark (C). 
Natrix Öjemark (C) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag. 

Fullmäktige har att godkänna Natrix Öjemarks avsägelse samt välja ny 
ledamot i styrelsen för Fiberstaden AB, ny ledamot i Godemän Tätort,  
ny ersättare i kommunstyrelsen, ny ersättare i Norrhälsinglands miljö- 
och räddningsnämnd samt hos länsstyrelsen begära ny 
sammanräkning för centerpartiet för återstoden av mandatperioden 
2015-2018. 

Yrkanden 
Carina Olsson (C) föreslår Stig Eng (C) som ny ledamot i styrelsen för 
Fiberstaden AB samt Per-Åke Kardell (C) som ny ledamot i Godemän 
Tätort. 

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

Fullmäktiges beslut 
1. Godkänna Natrix Öjemarks (C) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för centerpartiet för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

3. Välja Stig Eng (C) som ny ledamot i styrelsen för Fiberstaden AB. 
Valet avser återstoden av tiden från den ordinarie bolagsstämma 
som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättas, 
intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val 
till kommunfullmäktige. 

4. Välja Per-Åke Kardell (C) som ny ledamot i Godemän Tätort. Valet 
avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

5. Ny ersättare i kommunstyrelsen och ny ersättare i Norrhälsinglands 
miljö- och räddningsnämnd behandlas på fullmäktiges nästa 
sammanträde. 
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§ 57 Dnr 2017-193 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Kristina Berglund (C). 
Kristina Berglund (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 
fullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna Kristina Berglunds avsägelse samt hos 
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för centerpartiet för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Fullmäktiges beslut 
1. Godkänna Kristina Berglunds avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för centerpartiet för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 58 Dnr 2017-132 

Redovisning av ej avslutade motioner. 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges 
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är 
färdigberedda. 

Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga aktuella 
motioner.   

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen (Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2017-03-10). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
redovisningen (ledningsutskottets protokoll § 54/2017). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
redovisningen (kommunstyrelsens protokoll § 86/2017). 

Fullmäktiges beslut 
Godkänna redovisningen. 
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§ 59 Dnr 2017-086 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL. 
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 avses ett beslut om en beviljad insats. 

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

Kvartalsrapport 4/2016 gällande socialtjänstlagen, individ- och 
familjeomsorg (IFO): 

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

Svar: JA, tre ärenden rörande familjehem för person född 1998 samt 
kontaktfamilj för person född 2001 och 2004. 

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  
1. Sociala myndighetsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar 

godkänna kvartalsrapport 4/2016 till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) gällande icke verkställda beslut enligt SoL individ och 
familjeomsorg (IFO) (sociala myndighetsnämndens protokoll 
§ 62/2017). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
kvartalsrapport 4/2016 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
gällande icke verkställda beslut enligt SoL individ och 
familjeomsorg (IFO) (kommunstyrelsens protokoll § 87/2017). 

Fullmäktiges beslut 
Godkänna kvartalsrapport 4/2016 till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) gällande icke verkställda beslut enligt SoL individ och 
familjeomsorg (IFO). 
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LEDAMÖTER 

   
TJÄNSTGÖRANDE 

 
§ 48 

     

   ERSÄTTARE Idag Åter      

  JA NEJ  ja Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej  Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Tor Tolander (M) X     X                 

Helena Andersson (M) X      X                

Daniel Arenholm   (M)  X Håkan Larsson X  X                 

Margareta Fredholm (M)  X Annelie Åkerlund X  X                 

Stig Eng  (C) X     X                 

Pernilla Kardell (C) X     X                 

Per-Åke Kardell  (C) X     X                 

Carina Olsson (C) X     X                 

Stefan Bergh  (C) X    X                  

Per-Ola Wadin (L) X     X                 

Börje Lindblom  (L) X      X                

Patric Jonsson (KD) X     X                 

Monica Olsson  (S) X    X                  

Anders Engström (S) X    X                  

Sigbritt Persson (S) X    X                  

Erik Eriksson Neu (S) X    X                  

Rikard Fröjdh (S)  X Ola Wigg X X                  

Sven-Erik Sjölund (S) X    X                  

Boerje Bohlin (S) X     X                 

Åke Bertils (S) X    X                  

Britt Sjöberg (S) X     X                 

Stig Jonsson (S) X  Oskar Lundin X X                  

Jenny Löfman (S)  X Kent Hammarström X X                  

Anette Nilsson (V) X     X                 

Petra Modée (V) X     X                 

Kjell Bergström (MP) X    X                  

Solveig Wiberg (SD) X    X                  

Valter Lööv (SD) X    X                  

Jan-Ola Hall  (SD) X    X                  

Sven-Olof Nordh (SD) X    X                  

Daniel Collin (SD)  X Anneli Ödman X X                  

Summa  26 5    16 13 2                
 
Oskar Lundin (S) ersättare för Stig Jonsson under § 48. 


