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§ 60 Dnr 2017-236  

Årsredovisning 2016 Hälsinglands utbildningsförbund. 
Hälsinglands utbildningsförbund har lämnat in sin årsredovisning för 
verksamhetsåret 2016. 

För 2016 redovisar Hälsinglands utbildningsförbund ett positivt resultat 
om 6 253 tkr som förstärker det egna kapitalet med mer än vad 
inflationen varit under 2016. I bokslut 2015 fastställdes förbundets 
resultat till 7 067 tkr och inflationen var 1,7 % för 2016, så för att målet 
ska vara nått 2016 måste resultatet vara minst 120 tkr. 

Elevantalet i förbundets skolor har överträffat målbildens prognos i alla 
gymnasieskolor. Till största delen beror elevökningen på ett ökat antal 
asylsökande men alla gymnasieskolor har även högre antal elever från 
andra kommuner än prognosen. Sammanlagt har förbundet haft 
ca 1 475 elever i snitt under 2016 att jämföra med 1 325 elever i 
målbilden för 2016 vilket är 150 elever fler.  Motsvarande siffra för 
december jämfört med målbildsprognosen för hösten är 180 elever. 

Mattias Åhlund och Tomas Winqvist från Hälsinglands 
utbildningsförbund besöker fullmäktiges sammanträde och informerar 
om förbundets verksamhet, ekonomi och mål samt pågående projekt 
och utbildningar för 2016, 2017 och framåt. 

Beslutsunderlag 
1. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2016 för Hälsinglands utbildningsförbund 
(ledningsutskottets protokoll § 83/2017). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
årsredovisning 2016 för Hälsinglands utbildningsförbund 
(kommunstyrelsens protokoll § 132/2017). 

Fullmäktiges beslut 
Godkänna årsredovisning 2016 för Hälsinglands utbildningsförbund. 
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§ 61 

Information från Byggnadsnämnden. 
Byggnadsnämndens ordförande Carina Walldin (S) och tf stadsarkitekt 
Ola Tollin informerar om följande aktuella ärenden inom 
Byggnadsnämndens verksamhet: 

Under 2014 behandlade byggnadsnämnden 222 ärenden, under 2016 
ökade antalet ärenden till 269 och under 2017 har ökningen fortsatt. 

Morängsviken 
LIS-området är under utveckling och är snart ett färdigt 
bostadsområde. 

Sörfjärden 
Restaurangen på Klasudden är i drift. 
Campingen är totalrenoverad och nyöppnad. 
Gamla festplatsen har flera hus under uppbyggnad. 
Varpsand har ca 15 tomter som är avstyckade och klara. 

Varsamhetsbestämmelser för gamla bruksbebyggelsen. 

Mellanfjärden 
Detaljplan för Mellanfjärdens camping. 

Industriområden – behov och planering 
- Knoget i Harmånger 
- Bergsjö 
- Gnarp 

Tillsynsärenden 
Skrotbilar och ovårdade tomter. 

Fullmäktiges beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 62 Dnr 2017-200 

Revidering av Biblioteksavgifter. 
I vårt bibliotekssamarbete HelGe har vi gemensamma låneregler och 
avgifter. Dessa behöver kompletteras med gemensamma avgifter med 
förseningsavgift för TV-spel samt avgifter för förkommet TV-spel.  

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige antar de föreslagna 

avgifterna 10 kronor per dag i förseningsavgift och 700 kronor för 
förkommet TV-spel (Eva Fors tjänsteutlåtande 2017-04-18). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att anta de 
förslagna avgifterna 10 kr per dag i förseningsavgift och 700 kr för 
förkommet TV-spel (utbildningsutskottets protokoll § 52/2017). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar de förslagna 
avgifterna 10 kronor per dag i förseningsavgift och 700 kronor för 
förkommet TV-spel (kommunstyrelsens protokoll § 142/2017). 

Yrkanden 
Monica Olsson (S), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

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

Fullmäktiges beslut 
Anta de förslagna avgifterna 10 kronor per dag i förseningsavgift och 
700 kronor för förkommet TV-spel. 
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§ 63 Dnr 2017-230 

Förslag till Markanvisningspolicy för Nordanstigs kommun. 
Verksamheten har utarbetat ett förslag till markanvisningspolicy. 

Genomförandet av en detaljplan grundas på en genomförande-
beskrivning. Vanligtvis behöver processen att genomföra detaljplanen 
också regleras i olika typer av genomförandeavtal som 
exploateringsavtal och markanvisningsavtal, i sammanhanget kan det 
också behövas en dagvattenutredning. 

När mark ska exploateras är det markägaren och kommunen som är 
huvudaktörer i exploateringsprocessen. Kommunens roll är väsentlig 
eftersom det är kommunen som genom planläggning avgör hur mark 
och vatten ska användas. Ansvaret för alla åtgärder som skall 
genomföras regleras mellan kommunen och exploatören i ett 
genomförandeavtal. Planbeskrivningen är ett underlag för 
plangenomförandet. Planbeskrivningen ska också innehålla information 
om kommunen avser ingå exploateringsavtal. Med planbeskrivningen 
som underlag kan kommunen och exploatören, om det behövs, teckna 
någon form av genomförandeavtal för att styra upp processen för 
genomförandet av planen. När kommunen är markägare kallas det 
markanvisningsavtal och när någon annan äger marken kallas det 
exploateringsavtal.  

I lagen om riktlinjer för kommunala markanvisningar definieras 
markanvisning som en överenskommelse mellan en kommun och en 
byggherre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid 
och under givna villkor förhandla med kommunen om överlåtelse eller 
upplåtelse av ett visst av kommunen ägt område för bebyggande.  

Kommunen ska anta riktlinjer för markanvisningar för att få genomföra 
några markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens 
utgångspunkter och mål för överlåtelse eller upplåtelse. De ska också 
innehålla handläggningsrutiner och de grundläggande villkoren för 
markanvisningar samt principer för markprisersättning.  

Eftersom kommunen har en särskild ställning när det gäller 
planläggning kan kommunen inte enbart agera som markägare. 
Kommunens myndighetsroll medför ett ansvar att exploatören inte ges 
större ansvar utöver köpeskillingen.  

Val av byggherre kan ske genom direktanvisning, budgivning eller 
markanvisningstävling. 
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Forts. § 63 

Beslutsunderlag 
1. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till 

markanvisningspolicy för Nordanstigs kommun (ledningsutskottets 
protokoll § 84/2017). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar förslag till 
markanvisningspolicy för Nordanstigs kommun (kommunstyrelsens 
protokoll § 133/2017). 

Yrkanden 
Stig Eng (C), med bifall av Carina Olsson (C) och Petra Modée (V), 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Tor Tolander (M) yrkar att första meningen under rubriken Val av 
byggherre, tas bort. 

Eng (C), med bifall av Carina Olsson (C), yrkar avslag på Tor 
Tolanders (M) yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om Tor Tolanders yrkande om att ta 
bort första meningen under rubriken Val av byggherre, ska bifallas eller 
avslås och finner att yrkandet avslås. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Stig Engs yrkande om bifall 
till kommunstyrelsens förslag och finner det antaget. 

Fullmäktiges beslut 
Anta förslag till markanvisningspolicy för Nordanstigs kommun. 
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§ 64 Dnr 2017-215 

Årsredovisning 2016 Inköp Gävleborg. 
Kommunalförbundet Inköp Gävleborg har lämnat in sin årsredovisning 
för verksamhetsåret 2016. 

För 2016 redovisar Inköp Gävleborg ett positivt ekonomiskt resultat om 
3 581 tkr vilket är 2 836 tkr bättre än budgeterad nivå. Detta överskott 
är kopplat till tre faktorer: 

Återtagande enligt fastställd återtagandeplan. 

Ett positivt förhandlingsresultat med KPA Pension. 

Ett särskilt verksamhetsbidrag för att hantera pensionsskulden. 

Beslutsunderlag  
1. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2016 för Inköp Gävleborg (ledningsutskottets 
protokoll § 82/2017). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
årsredovisning 2016 för Inköp Gävleborg (kommunstyrelsens 
protokoll § 131/2017). 

Yrkanden 
Stig Eng (C), med bifall av Petra Modée (V), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

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

Fullmäktiges beslut 
Godkänna årsredovisning 2016 för Inköp Gävleborg. 
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§ 65 Dnr 2014-484 

Motion om tätortsplan för Bergsjö och Gnarp. 
Per-Ola Wadin (FP), Tor Tolander (M) och Sarah Faxby-Bjerner (MP) 
har lämnat en motion där de föreslår att en översyn av befintliga 
fastigheter under kommunens kontroll skyndsamt genomförs i avsikt att 
där det är möjligt snabbt ställa om dessa till bostäder. Fördjupade 
översiktsplaner för Bergsjö och Gnarp ska omedelbart tas fram i syfte 
att skyndsamt åtgärda bostadssituationen och befintliga behov av 
affärslokaler, aktivitetsytor och skolutrymmen samt säkerställa en 
skyndsam hantering genom att överväga att ta in yttre kompetens i 
syfte att inte vidare försena övriga infrastrukturella utredningar. 

Beslutsunderlag 
1. Stabens förslag, se Pahlbergs och Engströms tjänsteutlåtande 

2017-04-12. 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta följande 
svar på motionen: Fullmäktige har under 2016 beslutat uppdra till 
Nordanstigs Bostäder AB om att bostäder ska byggas i kommunen 
i prioriteringsordningen Gnarp, Bergsjö, Harmånger och Ilsbo. 
Arbetet pågår med att utarbeta en ny översiktsplan för Nordanstigs 
kommun som enligt planen kan antas under 2018. Riktlinjer för en 
bostads- och lokalförsörjningsplan är under beredning och kommer 
inom kort att kunna antas. I budget 2017 har särskilda medel 
avsatts för projektering av idrotts- och aktivitetslokaler i Bergsjö. 
Motionen kan därmed anses besvarad (ledningsutskottets protokoll 
§ 90/2017). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta följande 
som svar på motionen: Fullmäktige har under 2016 beslutat uppdra 
till Nordanstigs Bostäder AB om att bostäder ska byggas i 
kommunen i prioriteringsordningen Gnarp, Bergsjö, Harmånger och 
Ilsbo. Arbetet pågår med att utarbeta en ny översiktsplan för 
Nordanstigs kommun som enligt planen kan antas under 2018. 
Riktlinjer för en bostads- och lokalförsörjningsplan är under 
beredning och kommer inom kort att kunna antas. I budget 2017 
har särskilda medel avsatts för projektering av idrotts- och 
aktivitetslokaler i Bergsjö. Motionen kan därmed anses besvarad 
(kommunstyrelsens protokoll § 146/2017). 

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

Tor Tolander (M) yrkar bifall till motionen. 
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Forts. § 65 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons och Tor Tolanders 
yrkanden och finner Monica Olssons yrkande antaget. 

Fullmäktiges beslut 
1. Anta följande som svar på motionen: 

Fullmäktige har under 2016 beslutat uppdra till Nordanstigs 
Bostäder AB om att bostäder ska byggas i kommunen i 
prioriteringsordningen Gnarp, Bergsjö, Harmånger och Ilsbo. 

Arbetet pågår med att utarbeta en ny översiktsplan för Nordanstigs 
kommun som enligt planen kan antas under 2018.  

Riktlinjer för en bostads- och lokalförsörjningsplan är under 
beredning och kommer inom kort att kunna antas. 

I budget 2017 har särskilda medel avsatts för projektering av 
idrotts- och aktivitetslokaler i Bergsjö. 

2. Motionen kan därmed anses besvarad. 

Reservationer  
Håkan Larsson (M), Helena Andersson (M), Daniel Arenholm (M), 
Tor Tolander (M), Patric Jonsson (KD), Börje Lindblom (L) och Per-Ola 
Wadin (L) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 66 Dnr 2015-285 

Motion om kommunens syn på annan pedagogisk verksamhet. 
Tor Tolander (M), Margareta Fredholm (M), Daniel Arenholm (M) och 
Göran Rosvall (M) har lämnat in en motion där de förslår att politiken 
arbetar fram en förskolepolicy som tydliggör kommunen syn på 
barnomsorg och annan pedagogisk verksamhet samt att kommunen 
utifrån denna policy tar fram riktlinjer om hur annan pedagogisk 
verksamhet passar in i kommunens omsorgsprofil och hur policyn så 
utvisar, förenklar skapandet av sådan verksamhet. 

Beslutsunderlag  
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar anta följande som svar på 

motionen: Kommunen har idag ingen policy men väl riktlinjer för 
Annan pedagogisk verksamhet. Dessa riktlinjer håller på att 
reviders utifrån Allmänna råd och uppdrag från kommunstyrelsens 
utbildningsutskott. Riktlinjerna innehåller de kriterier som behöver 
uppfyllas för att kunna bedriva verksamhet i formen Annan 
pedagogisk verksamhet.  
I samband med revideringen finns möjlighet till att tydligare uttrycka 
kommunen syn på Annan pedagogisk verksamhet. Motionen kan 
därmed anses besvarad (Pahlbergs och Engströms 
tjänsteutlåtande 2017-04-20). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta följande 
som svar på motionen: Kommunen har idag ingen policy men väl 
riktlinjer för Annan pedagogisk verksamhet. Dessa riktlinjer håller 
på att reviders utifrån Allmänna råd och uppdrag från 
kommunstyrelsens utbildningsutskott. Riktlinjerna innehåller de 
kriterier som behöver uppfyllas för att kunna bedriva verksamhet i 
formen Annan pedagogisk verksamhet. I samband med 
revideringen finns möjlighet till att tydligare uttrycka kommunen syn 
på Annan pedagogisk verksamhet.  
Motionen kan därmed anses besvarad (utbildningsutskottets 
protokoll § 55/2017). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige anta följande som svar på 
motionen: Kommunen har idag ingen policy men väl riktlinjer för 
Annan pedagogisk verksamhet. Dessa riktlinjer håller på att 
reviders utifrån Allmänna råd och uppdrag från kommunstyrelsens 
utbildningsutskott. Riktlinjerna innehåller de kriterier som behöver 
uppfyllas för att kunna bedriva verksamhet i formen Annan 
pedagogisk verksamhet.  I samband med revideringen finns 
möjlighet till att tydligare uttrycka kommunen syn på Annan 
pedagogisk verksamhet. Motionen kan därmed anses besvarad 
(kommunstyrelsens protokoll § 145/2017). 
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Forts. § 66 

Fullmäktiges beslut  
1. Anta följande som svar på motionen: 

Kommunen har idag ingen policy men väl riktlinjer för Annan 
pedagogisk verksamhet. Dessa riktlinjer håller på att reviders 
utifrån Allmänna råd och uppdrag från kommunstyrelsens 
utbildningsutskott. Riktlinjerna innehåller de kriterier som behöver 
uppfyllas för att kunna bedriva verksamhet i formen Annan 
pedagogisk verksamhet.  
I samband med revideringen finns möjlighet till att tydligare uttrycka 
kommunen syn på Annan pedagogisk verksamhet. 

2. Motionen kan därmed anses besvarad. 
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§ 67 Dnr 2015-425 

Motion om 30 timmars förskola för alla. 
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige 
beslutar ge barn till föräldralediga och arbetslösa rätt till 30 timmar per 
vecka i förskolan. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att fullmäktige antar följande som svar på 

motionen: Allmän förskola för barn tre till fem år är 15 timmar per 
vecka. Vid en utökning av allmän förskola till 30 timmar i vecka 
förlorar kommunen intäkter som idag finansierar förskolan. Den 
politiska riktningen är för närvarande att nuvarande organisation 
med 15 timmars förskola per vecka ska fortsätta att gälla. Motionen 
kan därmed anses besvarad (Pahlbergs och Engströms 
tjänsteutlåtande 2017-04-13). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta följande 
som svar på motionen: Allmän förskola för barn tre till fem år är 15 
timmar per vecka. Vid en utökning av allmän förskola till 30 timmar 
i vecka förlorar kommunen intäkter som idag finansierar förskolan. 
Den politiska riktningen är för närvarande att nuvarande 
organisation med 15 timmars förskola per vecka ska fortsätta att 
gälla. Motionen kan därmed anses besvarad (utbildningsutskottets 
protokoll § 54/2017). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta följande 
som svar på motionen: Allmän förskola för barn tre till fem år är 15 
timmar per vecka. Vid en utökning av allmän förskola till 30 timmar 
i vecka förlorar kommunen intäkter som idag finansierar förskolan. 
Den politiska riktningen är för närvarande att nuvarande 
organisation med 15 timmars förskola per vecka ska fortsätta att 
gälla. Motionen kan därmed avslås (kommunstyrelsens protokoll 
§ 144/2017). 

Yrkanden 
Petra Modée (V) yrkar bifall till motionen. 

Monica Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons och Petra Modées 
yrkanden och finner Monica Olssons yrkande antaget. 
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Forts. § 67 

Fullmäktiges beslut 
1. Anta följande som svar på motionen: 

Allmän förskola för barn tre till fem år är 15 timmar per vecka. Vid 
en utökning av allmän förskola till 30 timmar i vecka förlorar 
kommunen intäkter som idag finansierar förskolan. 
Den politiska riktningen är för närvarande att nuvarande 
organisation med 15 timmars förskola per vecka ska fortsätta att 
gälla. 

2. Motionen kan därmed avslås. 

Reservationer 
Petra Modée (V) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 68 Dnr 2016-137 

Motion om förskoleklass i Nordanstigs kommunverksamhet.    
Tina Torstensson (L) har lämnat en motion till fullmäktige där hon 
föreslår en likvärdig förskoleverksamhet där alla elever får lika många 
dagar av stimulans och förberedelse för fortsatt utveckling oberoende 
av vart man går i skolan i kommunen.  

De vill ha lika många dagar i förskoleklass för alla och en arbetsplan för 
hur förskoleklassen i vår kommun skall vara utformad. Där ska ingå hur 
man arbetar med brobygget mellan förskola och skola, hur man sköter 
överlämningen mellan skola och förskola samt hur man u stora drag 
arbetar med kunskapsnivån. 

Beslutsunderlag  
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar anta följande som svar på 

motionen: Alla barn som deltar i förskoleklass är garanterade 525 
timmar per år. Dessa timmar fördelas av respektive rektor under 
skolåret på fler eller färre dagar, men antalet garanterade timmar 
gäller lika för alla barn. Varje rektor har rätten och ansvaret för att 
själv upprätta sin lokala arbetsplan för verksamheten och någon 
gemensam arbetsplan för hela kommunen upprättas inte. Rutiner 
för övergångarna mellan samtliga enheter såsom förskola, 
förskoleklass och övergången från årskurs 6 till 7 i skolan är 
utarbetade och kommer att användas fullt ut från höstterminen 
2017. Motionen kan därmed anses besvarad (Pahlbergs och 
Engströms tjänsteutlåtande 2017-04-20). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta följande 
som svar på motionen: Alla barn som deltar i förskoleklass är 
garanterade 525 timmar per år. Dessa timmar fördelas av 
respektive rektor under skolåret på fler eller färre dagar, men 
antalet garanterade timmar gäller lika för alla barn. Varje rektor har 
rätten och ansvaret för att själv organisera skolans förskoleklass 
verksamhet inom den egna budgetramen. Motionen kan därmed 
anses besvarad (utbildningsutskottets protokoll 53/2017). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta följande 
som svar på motionen: Alla barn som deltar i förskoleklass är 
garanterade 525 timmar per år. Dessa timmar fördelas av 
respektive rektor under skolåret på fler eller färre dagar, men 
antalet garanterade timmar gäller lika för alla barn. Varje rektor har 
rätten och ansvaret för att själv organisera skolans förskoleklass 
verksamhet inom den egna budgetramen. Motionen anses därmed 
besvarad (kommunstyrelsens protokoll § 143/2017). 
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Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 68 

Fullmäktiges beslut 
1. Anta följande som svar på motionen: 

Alla barn som deltar i förskoleklass är garanterade 525 timmar per 
år. Dessa timmar fördelas av respektive rektor under skolåret på 
fler eller färre dagar, men antalet garanterade timmar gäller lika för 
alla barn. 
Varje rektor har rätten och ansvaret för att själv organisera skolans 
förskoleklass verksamhet inom den egna budgetramen. 

2. Motionen anses därmed besvarad. 
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§ 69 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 ersättare i fullmäktige och ersättare i 
kommunstyrelsen. 

Fullmäktige har att godkänna Oskar Lundins avsägelse, välja ny 
ersättare i kommunstyrelsen samt hos länsstyrelsen begära ny 
sammanräkning för socialdemokraterna för återstoden av 
mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Monica Olsson (S) föreslår Britt Sjöberg (S) som ny ersättare i 
kommunstyrelsen. 

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

Fullmäktiges beslut 
1. Godkänna Oskar Lundins avsägelse. 

2. Välja Britt Sjöberg (S) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 

3. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 
socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 70 Dnr 2017-168 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Lisbeth Lagerborg (L). 
Lisbeth Lagerborg (L) har lämnat in en avsägelse från sina politiska 
uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen och ersättare i 
valberedningsnämnden. 

Fullmäktige har att godkänna avsägelsen samt välja ny ersättare i 
kommunstyrelsen och ny ersättare i valberedningsnämnden för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Per-Ola Wadin (L) föreslår Charlotte Klötz (L) som ny ersättare i 
kommunstyrelsen och Bozena Berglin (L) som ny ersättare i 
valberedningsnämnden. 

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

Fullmäktiges beslut 
1. Godkänna Lisbeth Lagerborgs avsägelse. 

2. Välja Charlotte Klötz (L) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 

3. Välja Bozena Berglin (L) som ny ersättare i 
valberedningsnämnden. 

4. Valen avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 71 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Lars Lake (SD). 
Lars Lake (SD) har lämnat in en avsägelse från sitt politiska uppdrag 
som ersättare i fullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna Lars Lakes avsägelse samt hos 
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för sverigedemokraterna för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Fullmäktiges beslut 
1. Godkänna Lars Lakes avsägelse. 

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

 

 

 

 

 



NORDANSTIGS KOMMUN UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA Sida 19 
Kommunfullmäktige Datum: 2017-09-04 

 

 
LEDAMÖTER 

   
TJÄNSTGÖRANDE 

      

   ERSÄTTARE       

  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                      

Helena Andersson (M) X                      

Daniel Arenholm   (M) X                      

Margareta Fredholm (M)  X Håkan Larsson X                   

Stig Eng  (C) X                      

Pernilla Kardell (C) X                      

Per-Åke Kardell  (C) X                      

Carina Olsson (C) X                      

Stefan Bergh  (C) X                      

Per-Ola Wadin (L) X                      

Börje Lindblom  (L) X                      

Patric Jonsson (KD) X                      

Monica Olsson  (S) X                      

Anders Engström (S)  X Ola Wigg X                   

Sigbritt Persson (S) X                      

Erik Eriksson Neu (S) X                      

Rikard Fröjdh (S)  X --                    

Sven-Erik Sjölund (S) X                      

Boerje Bohlin (S) X                      

Åke Bertils (S) X                      

Britt Sjöberg (S) X                      

Stig Jonsson (S) X                      

Jenny Löfman (S)  X Gun Forssell Spång X                   

Anette Nilsson (V) X                      

Petra Modée (V) X                      

Kjell Bergström (MP) X                      

Solveig Wiberg (SD) X                      

Valter Lööv (SD) X                      

Jan-Ola Hall  (SD) X                      

Sven-Olof Nordh (SD)  X --                    

Daniel Collin (SD)  X Anneli Ödman X                   

Summa  25 6  4                   
 
 


