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§ 21 Dnr 2018-000014  

Medborgarundersökningen 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna rapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

En medborgarundersökning har genomförts under hösten 2017 med 

ett slumpmässigt urval på 800 personer i åldrarna 18–84 år. Av dessa 

besvarade 39 procent enkäten som är uppdelad i tre delar: 

 Medborgarnas syn på kommunen som en plats att leva och bo 

på, Nöjd- Region- Index (NRI). 

 Medborgarnas syn på kommunens verksamheter, Nöjd –

Medborgar-index (NMI). 

 Medborgarnas syn på sitt inflytande i kommunen, Nöjd –

Inflytande –Index( NII). 

Medborgarundersökningen görs för att följa upp kommunens 

övergripande vision och mål samt för att fånga upp medborgarnas 

attityder till kommunen. 

Resultatet bör utgöra en viktig del av underlaget för kommande 

utvecklings- och förbättringsarbete med fokus på de områdena som 

Nordanstigs kommun kan påverka.  

Enhetschef Mats Widoff presenterar resultatet från undersökningen.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner rapporten 

(ledningsutskottets protokoll §18/2018). 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner rapporten 

(kommunstyrelsens protokoll §37/2018).  
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§ 22 Dnr 2017-000078  

Ledamöternas frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöternas frågestund förklaras för avslutad.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd, 

styrelse, utskott, fullmäktigeberedning eller ordföranden i 

kommunens bolag. 

Fråga 1 

Regeringen kommer att avsätta pengar för kommuner att söka för 

kompetensutveckling med anledning av Me too-kampanjen. Petra 

Modée (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) 

om kommunen kommer att söka detta bidrag? 

Monica Olsson (S) svara att hon inte vet men att hon kommer att 

lämna svar på fullmäktiges nästa sammanträde.  
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§ 23 Dnr 2018-000107  

Årsredovisning 2017 för Nordanstig Vatten AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna årsredovisning 2017 för Nordanstig Vatten AB. 

Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

Jäv 

Daniel Arenholm (M) och Britt Sjöberg (S) anmäler jäv och deltar 

inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2017. 

Bolaget visar ett nollresultat. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Bolagets ändamål är att tillhandahålla anläggningar för produktion av 

allmänna vattentjänster. 

Befogenhetsbegränsningar: Bolaget ska i sin verksamhet agera med 

iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det 

fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta 

innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl 

inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet 

(den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de 

befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala 

förvaltningen.  

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den 

utsträckning författningsreglerade undantag så medger.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa att verksamheten som bolaget 

har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna (kommunstyrelsens protokoll §65/2018). 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen (kommunstyrelsens protokoll §65/2018). 

Revisionen föreslår att ansvarsfrihet beviljas (revisorernas rapport 

2018-03-01).  
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§ 24 Dnr 2018-000108  

Årsredovisning 2017 för MittSverige Vatten & 
Avfall AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna årsredovisning 2017 för MittSverige Vatten & Avfall AB. 

Bevilja Nordanstigs kommuns representanter i styrelsen ansvarsfrihet 

för det gångna räkenskapsåret.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för MittSverige Vatten & Avfall AB har lämnat en 

årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 

Bolaget visar ett nollresultat. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Bolagets syfte är att driva och utveckla vatten- och 

avloppshanteringen så att den tillgodoser brukarnas behov av och 

högt ställda krav på va-tjänster samt bidra till en långsiktig hållbar 

utveckling. 

Befogenhetsbegränsningar: Bolaget ska i sin verksamhet agera med 

iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det 

fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta 

innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl 

inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet 

(den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de 

befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala 

förvaltningen.  

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den 

utsträckning författningsreglerade undantag så medger. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa att verksamheten som bolaget 

har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna (kommunstyrelsens protokoll §66/2018). 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen (kommunstyrelsens protokoll §66/2018). 

Revisionens rapport 2018-02-26.  
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§ 25 Dnr 2018-000104  

Årsredovisning 2017 för Nordanstigs 
Bostäder AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna årsredovisning 2017 för Nordanstigs Bostäder AB. 

Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

Jäv 

Stig Eng (C), Börje Lindblom (L) och Åke Bertils (S) anmäler jäv 

och deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har lämnat en årsredovisning 

för verksamhetsåret 2017. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 2 634 tkr. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att inom ramen för den 

kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen. 

Ordföranden Katarina Bylin svarar på ledamöternas frågor. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen fastställa att verksamheten som bolaget har 

bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna (kommunstyrelsens protokoll § 62/2018). 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen (kommunstyrelsens protokoll § 62/2018). 

Revisionen föreslår att ansvarsfrihet beviljas (revisionens rapport 

2018-03-07). 
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§ 26 Dnr 2018-000106  

Årsredovisning 2017 för Nordanstigs 
Fjärrvärme AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna årsredovisning 2017 för Nordanstigs Fjärrvärme AB. 

Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

Jäv  

Daniel Arenholm )M), Stig Eng (C), Pernilla Kardell (C), Per-Åke 

Kardell (C), Monica Olsson (S) och Britt Sjöberg (S) anmäler jäv 

och deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har lämnat en 

årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 506 kronor. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder 

tillhandahålla miljövänliga och driftsäkra varor och tjänster till 

konkurrenskraftiga priser. 

Styrelsens ordförande Stig Eng (C) föredrar bokslutet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa att verksamheten som bolaget 

har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna (kommunstyrelsens protokoll § 64/2018). 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen (kommunstyrelsens protokoll §6 4/2018). 

Revisionen föreslår att ansvarsfrihet beviljas (revisorernas rapport 

2018-03-06). 
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§ 27 Dnr 2018-000105  

Årsredovisning 2017 för Nordanstigs 
Fastighets AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna årsredovisning 2017 för Nordanstigs Fastighets AB. 

Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

Jäv 

Stig Eng (C), Pernilla Kardell (C), Per-Åke Kardell (C) och Håkan 

Larsson (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har lämnat en 

årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 

Bolaget visar ett negativt resultat med 32 tkr. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta och 

uthyra industrifastigheter och lokaler, äga aktier samt att skapa 

möjligheter att bibehålla och utveckla näringslivet inom Nordanstigs 

kommun samt att genom bevakning, marknadsföring och service 

verka för näringslivets främjande.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa att verksamheten som bolaget 

har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna (kommunstyrelsens protokoll § 63/2018). 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen (kommunstyrelsens protokoll § 63/2018). 

Revisionens rapport 2018-03-01. 
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§ 28 Dnr 2018-000125  

Årsredovisning 2017 för Nordanstigs 
Kommunfastigheter AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna årsredovisning 2017 för Nordanstigs 

Kommunfastigheter AB. 

Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. 

Jäv 

Daniel Arenholm (M), Stig Eng (C), Per-Ola Wadin (L), Monica 

Olsson (S) och Åke Bertils (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Kommunfastigheter AB har lämnat en 

årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 43 tkr. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Nordanstigs 

kommun äga, förvärva, bebygga, förvalta och försälja fastigheter och 

tomträtter. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar fastställa att verksamheten som bolaget 

har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna (kommunstyrelsens protokoll § 67/2018). 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen (kommunstyrelsens protokoll § 67/2018). 

Revisionen föreslår att ansvarsfrihet beviljas (revisionens rapport 

2018-03-19). 
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§ 29 Dnr 2018-000068  

Ombudgetering av investeringar 2017. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna ombudgetering av följande investeringar från 2017 till 

2018:  

Offentliga toaletter Sörfjärden 300 tkr 

Fullmäktigesalen Bergsjö 150 tkr 

Industriområdet Knoget 1 100 tkr 

Totalt 1 550 tkr.  

Sammanfattning av ärendet 

Investeringarna för 2017 redovisas i två dokument, ett där de 

investeringar som är färdigställda slutredovisas, ett där förvaltningen 

begär att de investeringar som ännu inte är färdigställda ska  

ombudgeteras till 2018.   

Beslutsunderlag 

Fredrik Pahlbergs och Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 

2018-02-07. 

Ledningsutskottets protokoll § 42/2018. 

Kommunstyrelsens protokoll § 54/2018. 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner ombudgetering 

av följande investeringar från 2017 till 2018: Offentliga toaletter 

Sörfjärden 300 tkr, Fullmäktigesalen Bergsjö 150 tkr, 

Industriområdet Knoget 100 tkr. Totalt 1 550 tkr (kommunstyrelsens 

protokoll § 54/2018).  
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§ 30 Dnr 2018-000063  

Interpellation om stöd till personer med 
funktionsnedsättning eller - varför finns ingen 
statistik? 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten förklaras för avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) har ställt en interpellation till omsorgsutskottets 

ordförande Åke Bertils (S). Interpellationen handlar om stöd till 

personer med funktionsnedsättning och de frågor hon ställer är om 

systematisk uppföljning och ett strukturerat arbetssätt prioriteras och 

hur arbetet i så fall går till samt om de i daglig verksamhet får någon 

habiliteringsersättning. 

Omsorgsutskottets ordförande Åke Bertils (S) svarar på 

interpellationen. 
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§ 31 Dnr 2017-000277  

Försäljning av fastigheter inom 
exploateringsområdet Morängsviken - 
Delegation att teckna avtal. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppdra till kommunstyrelsen att påbörja försäljning av 

exploateringsområdet Morängsviken. 

2. Ge kommunstyrelsen rätt att teckna avtal om 

fastighetsförsäljning inom exploateringsområdet. Rätten 

begränsas till exploateringsområdets fastigheter. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2015-01-26, att anta detaljplan för 

exploateringsområdet Morängsviken. Detaljplan vann lagakraft 

2015-02-21. 

Inom beslutad detaljplan har exploatering skett och 29 fastigheter har 

avstyckats och är nu färdiga för försäljning. Försäljningsuppdraget 

har efter upphandling lämnats till mäklare. Samverkan kring hur 

försäljning ska ske har påbörjats. Målet är att de första avtalen ska 

börja tecknas under våren/ försommaren 2018. 

Försäljningar av fastigheter ska beslutas av kommunfullmäktige. 

I en försäljning av en mark för småhusbebyggelse förväntar sig 

köparen att avtal ska kunna tecknas omgående efter att 

överenskommelse skett. Därför föreslås att verksamhetschefen för 

Samhällsutveckling & kommunikation ges rätt att teckna avtal inom 

exploateringsområdet inom ett ekonomiskt spann som ger en positiv 

exploateringskalkyl. 

Under vår/försommar 2017 kommer en lantmäteriförrättning att 

genomföras i Morängsviken. Innan den är avslutad kan vi inte 

fastställa priser på enskilda tomter.  

Tidigare har en diskussion förts om kvadratmeterpriset på dessa 

tomter. Tomterna är tänkt att säljas i tre omgångar genom 

upphandlad mäklare. 

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  
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Forts. § 31 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll § 31/2018. 

Kommunstyrelsen beslutar att under förutsättning av 

kommunfullmäktiges beslut delegera rätten att teckna avtal om 

fastighetsförsäljning, inom exploateringsområdet, till 

verksamhetschef för Samhällsutveckling & kommunikation. 

Delegationen begränsas till exploateringsområdets fastigheter 

(kommunstyrelsens protokoll § 56/2018). 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till 

kommunstyrelsen att påbörja försäljning av exploateringsområdet 

Morängsviken samt att ge kommunstyrelsen rätt att teckna avtal om 

fastighetsförsäljning inom exploateringsområdet. Rätten begränsas 

till exploateringsområdets fastigheter (kommunstyrelsens protokoll 

§ 56/2018). 
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§ 32 Dnr 2018-000055  

Försäljning av fastigheten Bergsjö 
Kyrby 9:40. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Sälja fastigheten Bergsjö Kyrby 9:40 i Bergsjö församling till 

620720-7512 Jan Ivar Sture Svensson, Hulte 14, 

820 70 Bergsjö. 

2. Fastställa köpeskillingen till 180 000 kronor. 

3. Godkänna upprättat köpekontrakt. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 

Jan Svensson har gjort en framställan att få förvärva tomtmark, 

fastigheten Bergsjö Kyrkby 9:40 i Bergsjö. Avsikten med förvärvet 

är att bygga en villa i storlek och omfattning som gällande detaljplan 

medger. 

Tomten har en areal med 1 308 m2. Överenskommen köpeskilling, 

180 000 kr vilket motsvarar 138 kr per m2. 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll §22/2018. 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar sälja fastigheten 

Bergsjö Kyrby 9:40 i Bergsjö församling till 620720-7512 Jan Ivar 

Sture Svensson, Hulte 14, 820 70 Bergsjö. Fastställa köpeskillingen 

till 180 000 kronor. Godkänna upprättat köpekontrakt. Uppdra till 

firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna 

(kommunstyrelsens protokoll §32/2018). 
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§ 33 Dnr 2018-000044  

Försäljning av fastighet genom 
fastighets- reglering, Bergsjö-Berge 4:5 och 
4:12. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Sälja del av fastigheten Bergsjö-Berge 4:5 och 4:12 till Jannes 

Bilservice i Bergsjö AB, org.nr. 556672-7037. 

2. Godkänna upprättat köpekontrakt. 

3. Fastställa köpeskillingen till 70 kr per kvm exklusive 

lantmäterikostnad dock högst 40 tkr. Total markareal är 

c:a 1 940 m2. Slutlig ersättning fastställes efter 

lantmäteriförrättningen. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Jannes Bilservice AB har under ett antal år arrenderat mark av 

kommunen. I december månad 2017 gjorde ägaren Jan Svensson en 

framställan om att få förvärva det tidigare arrenderat markområde 

enligt bifogad karta.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll § 21/2018. 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av 

fastigheten Bergsjö-Berge 4:5 och 4:12 till Jannes Bilservice i 

Bergsjö AB, org.nr. 556672-7037. Godkänna upprättat köpekontrakt. 

Fastställa köpeskillingen till 70 kr per kvm exklusive 

lantmäterikostnad dock högst 40 tkr. Total markareal är c:a 1 940 

m2. Slutlig ersättning fastställes efter lantmäteriförrättningen. 

Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna 

(kommunstyrelsens protokoll § 31/2018). 
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§ 34 Dnr 2018-000109  

Arvoden till funktionärer vid EU-val och 
allmänna val. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Arvoden till funktionärer vid EU valen och vid de allmänna valen 

ska beräknas utifrån riksdagsmannaarvodet. 

Följande beräkningsgrunder fastställs: 

  EU-valet  Allm. valet 

Vallokaler öppna 12-13 timmar  

Ordförande  0,037 %  0,042 % 

2018  2420 kr  2747 kr 

Vice ordförande 0,032 %  0,037 % 

2018  2093 kr  2420 kr 

Övriga ledamöter 0,027 %  0,032 % 

2018  1766 kr  2093 kr 

Extra medhjälpare -  0,0018 % 

2018    118kr/timme 

Röstningslokaler öppna 6 timmar 

Ledamöter  0,021 %  0,021 % 

2018  1373 kr  1373 kr 

Röstningslokaler öppna 4 timmar 

Ledamöter   0,016 %  0,016 % 

2018  1046 kr   1046 kr 

Röstningslokaler öppna 2 timmar (institutionsröstning) 

Ledamöter    -     0,010 % 

2018       654 kr 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige behöver fastställa arvoden till funktionärer vid 

EU valen och vid de allmänna valen. 

Tidigare har arvodena fastställts inför respektive valår. Förslaget är 

nu att dessa arvoden ska följa övriga förtroendevaldas arvoden och 

beräknas utifrån riksdagsmannaarvodet som för 2018 är 

65 400 kronor. 
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Forts. § 34 

 

Beslutsunderlag 

Valnämndens protokoll § 3/2018. 

Kommunstyrelsens protokoll § 71/2018.  
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§ 35 Dnr 2018-000008  

Likabehandlingspolicy. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till Likabehandlingspolicy.  

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med likabehandlingspolicyn är att beskriva hur Nordanstigs 

kommun ska arbeta systematiskt för att skapa lika rättigheter och 

möjligheter för medborgare, medarbetare, elever, brukare, besökare 

samt samarbets- och avtalspartners. 

Den syftar också till att skapa en samlad struktur kring 

förvaltningsuppdragets omfattning.  

Yrkanden 

Petra Modée (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petra Modées yrkande och finner 

det antaget.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets protokoll § 30/2018. 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till 

Likabehandlingspolicy (kommunstyrelsens protokoll § 57/2018).  
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§ 36 Dnr 2018-000113  

Avsägelse från politiska uppdrag, Bengt Falk (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Bengt Falks avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden 2015-

2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Bengt Falk (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i fullmäktig. 

Fullmäktige har att godkänna Bengt Falks avsägelse samt hos 

länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Socialdemokraterna för 

återstoden av mandatperioden.  
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§ 37 Dnr 2018-000119  

Avsägelse från politiskt uppdrag, Margareta 
Fredholm (M). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Margareta Fredholms avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Moderaterna 

för återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

3. Val av ny nämndeman, ny ledamot i Näringslivsrådet och ny 

ersättare i valberedningsnämnden behandlas på fullmäktiges 

nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Fredholm (M) har avsagt sig sina samtliga politiska 

uppdrag. 

Fullmäktige har att godkänna Margareta Fredholms avsägelse samt 

välja ny nämndeman, ny ledamot i Näringslivsrådet, ny ersättare i 

valberedningsnämnden samt hos länsstyrelsen begära ny 

sammanräkning för Moderaterna för återstoden av mandatperioden 

2015-2018.  
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§ 38 Dnr 2017-000458  

Sammanställning av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen av icke verkställda beslut för vård och 

omsorg, kvartal 4, 2017.  

Sammanfattning av ärendet 

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 aves ett beslut om en beviljad insats.  

Av de icke verkställda besluten för kvartal 4, 2017 är det fem 

erbjudanden om Särskilt boende där man tackat nej. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottets protokoll § 15/2018. 

Kommunstyrelsens protokoll § 73/2018.  
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§ 39 Dnr 2018-000160  

Motion om att polisanmäla ensamkommande 
migranter med uppskriven ålder för 
bidragsbrott. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Solveig Wiberg (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att 

berörda nämnder i enlighet med motionens intentioner utreder 

möjligheterna till att Nordanstigs kommun ska verka för att 

polisanmäla ensamkommande migranter, som fått sin ålder 

uppskriven av migrationsverket, för bidragsbrott samt att 

Nordanstigs kommun ser över möjligheterna att återkräva de bidrag 

som utbetalts felaktigt till personer som av migrationsverket, efter 

åldersbedömning, fått sin ålder uppskriven och är vuxna.  

 

 


