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§ 22 Dnr 2020-000179 

Information om Kvinnojouren  

Kommunfullmäktiges beslut 

Tacka för informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kvinnojouren Vändpunkten arbetar för Hudiksvalls och Nordanstigs 

kommuner och är en religiöst och partipolitiskt obunden förening 

som funnits sedan 1982. 

Vid dagens sammanträde besöker föreningens ordförande Monica 

Olsson (S) och två anställda i föreningen fullmäktiges sammanträde 

och informerar om verksamheten. 

Föreningens främsta uppdrag är att stötta kvinnor och barn som på 

olika sätt utsatts för förtryck, våld och/eller hot av närstående. De 

arbetar också förebyggande genom att föreläsa, utbilda, 

medvetandegöra och opinionsbilda om mäns våld mot kvinnor samt 

våld i nära relationer.  

Statistiken visar att våld mot kvinnor och i nära relationer har ökat 

under de två år som pandemin har pågått. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(20) 

Sammanträdesdatum 

2022-03-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 23 Dnr 2021-000026 

Ledamöternas frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöternas frågestund förklaras för avslutad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

styrelsen, utskott, fullmäktigeberedning eller ordföranden i 

kommunala bolag. 

Fråga 1 

Stig Eng (C) frågar oppositionsföreträdare Tor Tolander (M) om 

Moderaternas skrivning i lokalbladet Nordanstigarn. Där skriver 

Moderaterna bland annat att majoriteten kommer att satsa 

100 miljoner kronor på ett nytt kommunhus, vilket inte stämmer, 

majoriteten har inte fattat ett sådan beslut. 

Tor Tolander svarar att de tagit uppgifterna från majoritetens 

långtidsplanering för framtida investeringar men om det inte 

stämmer så kommer de att dementera det. 

Ola Wigg (S) kommenterar också Moderaterna skrivning och säger 

att det inte är sant. Långtidsplanen för investeringar är inte beslutad 

och alla partier har varit överens om att bara besluta för de 

investeringar som genomförs 2022.  

Även Stefan Bergh (NoP) anser att det inte är sant det som 

Moderaterna har skrivit i Nordanstigarn. 

Fråga 2 

Sandra Bjelkelöv (SD) frågar omsorgsutskottets ordförande Carina 

Ohlson (C) varför Nordanstigs kommun är den enda kommunen i 

Hälsingland som inte genomför vattenanalyser av avloppsvattnet för 

att spåra invånarnas användning av droger. 

Carina Ohlson svarar att hon har framfört önskemål om detta men att 

det inte visar hela bilden då endast halva befolkningen har 

kommunalt vatten och avlopp. 

Fråga 3 

Eva Andersson (SD) frågar ledningsutskottets ordförande Stig 

Eng (C) om industriområdet Knoget i Harmånger. Finns det tomter 

klara till försäljning och vad kostar de? 
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Forts. § 23 

 

Stig Eng svarar att i år har en reklamskylt satts upp, infrastrukturen 

ska dras fram med vatten och avlopp, el och fiber. Därefter ska 

detaljplaneringen fortsätta och det ska byggas vägar. Några företag 

har visat intresse för området  

Fråga 4 

Eva Andersson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola 

Wigg (S) om hur det går med kommunens belysningsstrategier. 

I Hånick och Vattrång har vägbelysningen plockats bort fast den en 

gång i tiden bekostades av ideella krafter i byarna. Och varför blir 

det inga dialogmöten som utlovats? 

Ola Wigg svarar att dialogmötena kommer att genomföras i maj i år 

och därefter kommer en strategi att tas fram för belysningspunkter i 

kommunen. 

Fråga 5 

Per-Ola Wadin (L) frågar utbildningsutskottets ordförande Anette 

Nybom (S) om arbetet i Hälsinglands Utbildningsförbund. Under 

pandemin har frånvaron varit stor både bland lärare och elever. Hur 

har pandemin påverkat elevernas psykiska ohälsa och studieresultat 

och hur kommer de i kapp igen? 

Anette Nybom svarar att inom grundskolan så har inte 

distansundervisningen varat så länge och skolan håller på att arbeta 

för att eleverna ska hinna i kapp. Några uppgifter om att den 

psykiska ohälsan har ökat bland eleverna har inte framkommit. 

Ola Wigg (S) svara att det nog är för tidigt att se konsekvenserna av 

gymnasieelevernas situation under pandemin och att kan kanske 

dröjer innan det kommer att synas. 
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§ 24 Dnr 2019-000026 

Försäljning av fastigheten Å 1:16 i 
Mellanfjärden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Försälja del av den kommunalt ägda fastigheten Å 1:16 för 

450 000 kr till Trolska Skogen i Hälsingland Ekonomisk 

förening. Syftet med detta ska vara att ge befintlig verksamhet 

på fastigheten möjlighet att vidare investera och utveckla sin 

verksamhet. 

2. Godkänna upprättat köpekontrakt. 

3. Uppdra till kommunens firmatecknare att underteckna 

köpehandlingarna. 

 

Reservationer 

Johan Norrby (-), Sandra Bjelkelöv (SD), Eva Andersson (SD) och 

Stefan Bergh (NoP) reserverar sig mot beslutet. 

Ajournering 

Sammanträdet ajournerades mellan kl. 19:05-19:25 för politiska 

överläggningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Trolska skogen lockar årligen många besökare och under 2018 så 

kom det ca 35 000 besökare under sommaren.  Under 2019 inkom en 

förfrågan till köp av del av fastigheten Å 1:16 men som bordlades på 

grund av pandemin. Detaljplan över området togs fram under 2014 

och färdigställdes 2015. Å 1:16 område 8 arrenderas idag av Trolska 

skogen, marken föreslås försäljas för 450 000 kr, vilket är i paritet 

med skogsvärdet.  Marken är planlagd för kultur och upplevelsepark 

samt för att möjliggöra bebyggande av såväl byggnader som 

parkeringsplatser i anslutning till parken. Med full tillgång till 

fastigheten möjliggörs investeringar i verksamheten som kan leda till 

vidare utveckling och fler besökande.  

Fastigheten arrenderas idag av Trolska skogen i Hälsingland 

Ekonomisk förening, där de bedriver sin verksamhet bestående av en 

levande sagoskog genom teater som under sommaren lockar många 

barnfamiljer som främst inriktar mot yngre barn i åldrar mellan 2 och 

9 år. På fastigheten finns idag byggnader direkt kopplade till denna 

verksamhet så som entré, café och utställningssal m.fl.  
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Forts. § 24 

 

Genom försäljning av denna del av fastigheten så möjliggörs vidare 

utveckling av denna verksamhet, till nytta för Nordanstig. 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Carina Ohlson (C) och Ola Wigg (S), 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Johan Norrby (-), med bifall av Stefan Bergh (NoP) och Eva 

Andersson (SD), yrkar att ärendet återremitteras med ett uppdrag till 

förvaltningen att ta fram två oberoende aktuella värderingar samt att 

köpeavtalet ska ha en klausul att Nordanstigs kommun har möjlighet 

till återköp vid försäljning. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid 

dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder att ärendet avgörs idag röstar Ja. 

Den som stöder att ärendet återremitteras röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med 23 Ja-röster för att ärendet avgörs idag mot fyra Nej-röster för 

återremiss beslutar fullmäktige att ärendet ska avgöras vid dagens 

sammanträde. En ledamot avstod från att rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M) X    

Lars Hed (M)  X    

Daniel Arenholm (M) X 

Michael Wallin (M) X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Anders Broberg (C) X     

Sven-Åke Eriksson (C) X     

Per-Ola Wadin (L) X    

Patric Jonsson (KD) X    

Kent Hammarström (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 
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Forts. § 24 

 

 

Stefan Nybom (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Magnus Willing (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Daniel Gunsth (S)   X     

Petra Modée (V) X    

Petter Bykvist (V) X 

Göran Thybäck (V) X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X   

Johan Norrby (-)  X 

Eva Andersson (SD)  X 

Stefan Bergh (NoP)  X 

Summa  23 4 1   

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens 

förslag och finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlund och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 

2022-02-09, dok nr 129638. 

2. Karta dok nr 129640. 

3. Ledningsutskottets protokoll § 34/2022, dok nr 129807. 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att försälja 

del av den kommunalt ägda fastigheten Å 1:16 för 450 000 kr 

till Trolska Skogen i Hälsingland Ekonomisk förening. Syftet 

med detta ska vara att ge befintlig verksamhet på fastigheten 

möjlighet att vidare investera och utveckla sin verksamhet. 

Godkänna upprättat köpekontrakt. Uppdra till kommunens 

firmatecknare att underteckna köpehandlingarna 

(kommunstyrelsens protokoll § 34/2022, dok nr 130338). 
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§ 25 Dnr 2022-000108 

Ändring av antal ledamöter i 
krisledningsnämnden, justering i reglementet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ändra antalet ledamöter i krisledningsnämnden till fem 

ledamöter och inga ersättare.  

2. Kommunstyrelsens ordförande ska även vara ordförande i 

krisledningsnämnden. 

3. Anta förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden 

att gälla från och med 1 april 2022.  

4. Val av den nya krisledningsnämnden sker i separat ärende.  

5. Den tidigare utsedda krisledningsnämnden upphör därmed att 

gälla. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati har vid sitt arbete med att se 

över den politiska organisationen lämnat ett förslag på att 

kommunens krisledningsnämnd ska minskas från den nu rådande 

med kommunstyrelsens 13 ledamöter till att bestå av fem ledamöter. 

Anledningen är att det i kris kan vara svårt att med kort varsel få 

nämnden att sammanträda och vara beslutsför. 

Vidare föreslår fullmäktigeberedningen för demokrati att förslaget 

om att förändra krisledningsnämnden går till fullmäktige direkt för 

beslut. Eventuella övriga förändringar i den politiska organisationen 

planeras att gälla från och med nästa mandatperiod och kommer upp 

för beslut senare. 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 
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Forts. § 25 

 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeberedningen för demokrati föreslår att fullmäktige 

beslutar att ändra antalet ledamöter i krisledningsnämnden till 

fem ledamöter och inga ersättare. Kommunstyrelsens 

ordförande ska även vara ordförande i krisledningsnämnden 

(kommunstyrelsens 13 ledamöter) upphör därmed att gälla 

(fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll § 6/2022, dok 

nr 130150). 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till 

reviderat reglemente för krisledningsnämnden att gälla från och 

med 1 april 2022. Välja (fem) som ledamöter i 

krisledningsnämnden. Valet avser perioden från 1 april 2022 till 

31 december 2022. Den tidigare utsedda krisledningsnämnden 

upphör därmed att gälla (Björn Hylenius och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2022-03-07, dok nr 130063). 

3. Förslag till reviderat reglemente dok nr 130078. 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till reviderat reglemente för krisledningsnämnden att gälla från 

och med 1 april 2022. Välja (fem) som ledamöter i 

krisledningsnämnden. Valet avser perioden från 1 april 2022 till 

31 december 2022. Den tidigare utsedda krisledningsnämnden 

upphör därmed att gälla (Kommunstyrelsens protokoll 

§ 45/2022, dok nr 130349). 
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§ 26 Dnr 2022-000134 

Val av krisledningsnämnd 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Ola Wigg (S), Stig Eng (C), Carina Ohlson (C), Tor 

Tolander (M) och Sandra Bjelkelöv (SD) som ledamöter i den 

nya krisledningsnämnden. 

2. Välja Ola Wigg (S) som ordförande och Stig Eng (C) som vice 

ordförande.  

3. Valen avser perioden 1 april 2022 till 31 december 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Då fullmäktige har beslutat att ändra antalet ledamöter i 

krisledningsnämnden så ska fullmäktige välja ledamöter till den nya 

krisledningsnämnden. 

Det nya reglementet anger att krisledningsnämnden ska bestå av fem 

ledamöter och att kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande 

ska vara ordförande och vice ordförande även i 

krisledningsnämnden. 

Valet avser perioden 1 april 2022 till 31 december 2022. 

Valberedningsnämnden har berett ärendet och lagt ett förslag till 

beslut. 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) föredrar ärendet och 

valberedningsnämndens förslag. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till valberedningsnämndens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

Valberedningsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar välja Ola 

Wigg (S), Stig Eng (C), Carina Ohlson (C), Tor Tolander (M) och 

Sandra Bjelkelöv (SD) som ledamöter i den nya 

krisledningsnämnden. Välja Ola Wigg (S) som ordförande och Stig 

Eng (C) som vice ordförande. Valen avser perioden 1 april 2022 till 

31 december 2022 (valberedningsnämndens protokoll § 1/2022, dok 

nr 130310). 
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§ 27 Dnr 2020-000059 

Motion om att införa elektroniska dosetter i 
den kommunala omsorgen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen med motiveringen att elektroniska dosetter är ett 

hjälpmedel som varje person själv kan köpa, precis som manuella 

dosetter. 

Reservationer 

Sandra Bjelkelöv (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om elektroniska 

dosetter i den kommunala omsorgen. Hon yrkar att omsorgsutskottet 

får i uppdrag att utreda vad kostnaden skulle bli för att införa 

elektroniska dosetter i kommunens omsorg samt att införa det om det 

kan antas vara fördelaktigt för kommunen och användarna. 

Yttrande över motionen 

En elektronisk dosett påminner användaren om när medicinen ska tas 

och matar även fram de aktuella pillren. Om medicinen inte tas kan 

dosetten larma och vissa dosetter kan även skicka ett meddelande till 

en närstående. En sådan dosett kan på köpas på bland annat apotek 

och det är en kostnad som varje användare idag själv står för precis 

som manuella dosetter. 

Kommunens uppdrag 

Kommunens vård och omsorg omfattar endast biståndsbedömd hjälp. 

En elektronisk dosett ingår inte i biståndsbedömningen utan är en 

vara som vem som helst kan köpa. De personer som blir beviljade 

hemtjänst för hjälp med sin medicinering har oftast mer omfattande 

behov än en påminnelse om att ta sin medicin.  

En utredning kring detta anses inte motiverad och förslaget är att 

motionen avslås. 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) föredrar ärendet. 
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Forts. § 27 

 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sandra Bjelkelöv (SD) med bifall av Stefan Bergh (NoP) och Johan 

Norrby (-) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons och Sandra 

Bjelkelövs yrkanden och finner Carina Ohlsons yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder att kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Sandra Bjelkelövs yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med 19 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot fyra Nej-röster 

för Sandra Bjelkelövs yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens 

förslag. Fem ledamöter avstod från att rösta. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M)   X    

Lars Hed (M)    X    

Daniel Arenholm (M)   X 

Michael Wallin (M)   X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Anders Broberg (C) X     

Sven-Åke Eriksson (C) X     

Per-Ola Wadin (L)   X    

Patric Jonsson (KD) X    

Kent Hammarström (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Stefan Nybom (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Magnus Willing (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Daniel Gunsth (S) X     

Petra Modée (V) X    
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Forts. § 27 

 

 

Petter Bykvist (V) X 

Göran Thybäck (V) X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X   

Johan Norrby (-)  X 

Eva Andersson (SD)  X 

Stefan Bergh (NoP)  X 

Summa  19 4 5   

 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Sandra Bjelkelöv (SD), dok nr 118303. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att avslå 

motionen med motiveringen att elektroniska dosetter är ett 

hjälpmedel som varje person själv kan köpa, precis som 

manuella dosetter (Carina Ohlsons (C) tjänsteutlåtande 

2022-02-04, dok nr 129428). 

3. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå 

motionen med motiveringen att elektroniska dosetter är ett 

hjälpmedel som varje person själv kan köpa, precis som 

manuella dosetter (omsorgsutskottets protokoll § 26/2022, 

dok nr 129919). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att avslå 

motionen med motiveringen att elektroniska dosetter är ett 

hjälpmedel som varje person själv kan köpa, precis som 

manuella dosetter (kommunstyrelsens protokoll § 39/2022, 

dok nr 130343). 
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§ 28 Dnr 2021-000145 

Sammanställning av icke verkställda beslut 
enligt SoL och LSS  

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna kvartalsrapport 4, 2021 gällande ej verkställda beslut 

enligt SoL och LSS. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service till 

funktionshindrade (LSS) är kommunen skyldig att rapportera till 

fullmäktige när gynnande beslut enligt SoL och LSS inte är 

verkställda inom tre månader. Med gynnande beslut avser ett beslut 

om en beviljad insats. 

Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4, 2021: 

SoL ÄO, äldreomsorg. 

SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum? 

Svar: Ja = * 5 ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg. 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 

tre månader från datum för avbrott? 

Svar: Nej 

Beslutsunderlag 

1. Tjänsteutlåtande, sammanställning av icke verkställda beslut 

enligt SoL och LSS, dok nr 129410. 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 4, 2021 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS (omsorgsutskottets protokoll § 14/2022, dok nr 

129913). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 4, 2021 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS (kommunstyrelsens protokoll § 41/2022, dok nr 

130345). 
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§ 29 Dnr 2022-000044 

Information: Ändring av EPC-projektet till 
följd av nytt särskilt boende (SÄBO) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

EPC-projektet påverkas av kommunfullmäktiges beslut om nytt 

särskilt boende för äldre i Bergsjö. Till följd av detta föreslår 

förvaltningen att de åtgärder i projektet på Hagängsgården och 

Sörgården som innefattar särskilt boende för äldre ska utgå. Som 

kompensation för denna planerade besparing föreslås att andra 

energieffektiviseringsåtgärder genomförs i ovan nämnda fastigheter.  

Inom ramen för pågående EPC-projekt var ett antal energi-

effektiviseringsåtgärder tänkta att genomföras på Hagängsgården och 

Sörgården. I och med att beslut fattats om att uppföra ett nytt särskilt 

boende i Bergsjö väntas behovet av särskilda boenden på nämnda 

boenden inte kvarstå över en längre tid. Av den anledningen menar 

förvaltningen att genomförandet av planerade energieffektiviserings-

åtgärder på del av Hagängsgården och del av Sörgården som idag 

utgör särskilda boenden medför en för stor osäkerhet vad gäller 

framtida energibesparingar. Därför föreslår förvaltningen att 

planerade åtgärder avbryts och att åtgärder motsvarande kostnaden 

genomförs på andra objekt. 

Kommunstyrelsen har beslutat att utöka EPC-projektet med åtgärder 

på följande fastigheter: 

• Lilla Bålle 

• Bäckebo förskola 

• Bergsjö centralskola (ventilationsåtgärder kök) 

• Gnarps skola (ventilationsåtgärder annex) 

• Gnarps skola (värmeproduktion) 

• Nya förskolan i Gnarp (styruppkoppling) 

• Nya idrottshallen i Bergsjö (styruppkoppling). 

 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) föredrar ärendet. 
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§ 30 Dnr 2022-000010 

Fyllnadsval efter Anne-Lie Åkerlund (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Lina Lindgren (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anne-Lie Åkerlund (M) har avsagt sig sina samtliga politiska 

uppdrag i kommunen.  

Fullmäktige har redan godkänt Anne-Lie Åkerlunds (M) avsägelse 

samt hos länsstyrelsen begärt ny sammanräkning för Moderaterna för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

Kvar är att välja en ny ersättare i kommunstyrelsen för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022. 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) föreslår Lina Lindgren (M) som ny ersättare i 

kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders förslag och finner 

det antaget. 
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§ 31 Dnr 2022-000106 

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Carina Ohlson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Carina Ohlsons (C) avsägelse. 

2. Välja Gunnar Löf (C) som ny ersättare i Norrhälsinglands miljö- 

och räddningsnämnd. 

3. Valet avser återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Carin Ohlson (C) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare i 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. 

Fullmäktige har att godkänna avsägelsen samt välja ny ersättare i 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) föreslår Gunnar Löf (C) som ny ersättare i 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs förslag och finner det 

antaget. 
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§ 32 Dnr 2022-000143 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Ulrika 
Sandberg (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Ulrika Sandbergs (V) avsägelse. 

2. Välja Thorbjörn Thunström (V) som ny ledamot i sociala 

myndighetsnämnden för återstoden av mandatperioden 

2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Sandberg (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

sociala myndighetsnämnden. 

Fullmäktige har att godkänna avsägelsen samt välja ny ledamot i 

sociala myndighetsnämnden för återstoden av mandatperioden 

2019-2022. 

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) föreslår Thorbjörn Thunström (V) som ny 

ledamot i sociala myndighetsnämnden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvists förslag och finner 

det antaget. 

 

 


