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ÄRENDE 1
Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för
protokollets justering.
Förslag på justerare: Pernilla Kardell (C) och Charlotte Klötz (FP).

ÄRENDE 2
Förslag till nytt Reglemente för kommunstyrelsen i Nordanstigs
kommun.
Fullmäktige har beslutat om ny politisk organisation. Organisationen
innebär att omsorgs- och lärandenämndens och utbildnings- och
kulturnämndens uppdrag upphör och överförs till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och 26 ersättare.
Med anledning av den nya organisationen behöver reglementet för
kommunstyrelsen justeras.
Kommunsekreterare föredrar redaktionella ändringar i dokumentet.
Beslutunderlag
Förvaltningen föreslår att fullmäktige antar förslag till Reglemente för
kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun att gälla från 1 juli 2013 (Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2013-05-23).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Stefan Haglund (FP) yrkar att posten Gymnasieskola flyttas från § 4
Omsorg till § 3 Utbildning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Ordföranden ställer proposition på Stefan Haglunds yrkande om flytt av
posten Gymnasieskola och finner det avslaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som avslår Stefan Haglunds yrkande röstar Ja.
Den som bifaller Stefan Haglunds yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster för avslag mot fyra Nej-röster för bifall beslutar
kommunstyrelsen avslå Stefan Haglunds yrkande.
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FORTS. ÄRENDE 2
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Anta förslag till Reglemente för kommunstyrelsen i Nordanstigs
kommun att gälla från 1 juli 2013.

ÄRENDE 3
Revidering av Reglemente för krisledningsnämnd i Nordanstigs
kommun.
Fullmäktige har beslutat om ny politisk organisation. Organisationen
innebär att omsorgs- och lärandenämndens och utbildnings- och
kulturnämndens uppdrag upphör och överförs till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och 26 ersättare.
Med anledning av den nya organisationen behöver reglementet för
krisledningsnämnden justeras.
Beslutunderlag
Förvaltningen föreslår att fullmäktige antar förslag till revidering av
Reglemente för krisledningsnämnd i Nordanstigs kommun att gälla från
1 juli 2013 (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2013-05-23).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att krisledningsnämnden ska bestå av
kommunstyrelsens 13 ledamöter och inga ersättare.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Med anledning av ny politisk organisation ändra § 6 i Reglemente för
krisledningsnämnd i Nordanstigs kommun till följande lydelse att gälla
från 1 juli 2013:
Kommunstyrelsens 13 ledamöter utgör kommunens
krisledningsnämnd.
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ÄRENDE 4
Revidering av Allmänna bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda.
Fullmäktige har beslutat om ny politisk organisation. Organisationen
innebär att omsorgs- och lärandenämndens och utbildnings- och
kulturnämndens uppdrag upphör och överförs till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen ska bestå av 13 ledamöter och 26 ersättare.
Med anledning av den nya organisationen behöver Allmänna
bestämmelser för ersättning till förtroendevalda justeras.
Beslutunderlag
Förvaltningen föreslår att fullmäktige antar förslag till revidering av
Allmänna bestämmelser för ersättning till förtroendevalda att gälla från
1 juli 2013 (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2013-05-23).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Åke Bertils (S) yrkar att dygnsersättningen för myndighetsjouren även
ska kunna läggas på en ledamot i myndighetsutskottet.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar halv ersättning till närvarande ersättare
som inte tjänstgör.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs, Åke Bertils och Sven-Åke
Erikssons yrkanden och finner dem antagna.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Ledamot i myndighetsutskottet som tjänstgör som myndighetsjour
arvoderas med 0,009 delar av riksdagsmannalönen för varje
påbörjat dygn (2013=524 kronor/dygn).
2. Närvarande ersättare som inte tjänstgör arvoderas med halvt
arvode.
3. I övrigt anta förslag till reviderade bestämmelser om ersättning till
förtroendevalda att gälla från 1 juli 2013.
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ÄRENDE 5
Val av kommunstyrelse.
Fullmäktige har beslutat anta en ny politisk organisation i Nordanstigs
kommun att gälla från 1 juni 2013.
Kommunstyrelsen i den nya politiska organisationen ska bestå av
13 ledamöter och 26 ersättare.
När den nya politiska organisationen träder i kraft upphör utbildningsoch kulturnämndens och omsorgs- och lärandenämndens uppdrag och
kommunstyrelsen tar över ansvaret för verksamheten.
Fullmäktige har att välja en ny kommunstyrelse bestående av
13 ledamöter och 26 ersättare samt bland ledamöterna välja en
ordförande och en vice ordförande. Valen avser återstoden av
mandatperioden 2011-2014.
Yrkanden
Ledamöter
Åke Bertils (S) föreslår Monica Olsson (S), Sven-Erik Sjölund (S), Ulf
Lövgren (S), Sigbritt Persson (S) sig själv och Petra Modée (V) som
ledamöter i kommunstyrelsen.
Stig Eng (C) föreslår Sven-Åke Eriksson (C), Per-Åke Kardell (C),
Emmeli Jonsson (C) och sig själv.
Kajsa Gladh (M) föreslår sig själv.
Stefan Haglund (FP) meddelar att partiet återkommer med förslag på
två ledamöter vid fullmäktiges sammanträde.
Ersättare
Åke Bertils (S) föreslår Anders Blank (S), Boerje Bohlin (S), Erik
Sundberg (S), Stina Söderbäck (S), Anders Engström (S), Kjell
Bergström (MP), Erik Eriksson Neu (S), Dick Lindkvist (S), Anna-Karin
Widmark (S), Per Wetter (S), Gun Forssell-Spång (S) och Kent
Hammarström.
Stig Eng (C) föreslår Pernilla Kardell (C), Carina Olsson (C), Thomas
von Wachenfeldt (C), Eva Morsk (C), Barbro Högström-Larsson (C),
Anders Broberg (C), AnnCatrin Åsåker (C) och Angelica Norman (C).
Kajsa Gladh (M) föreslår Lena Lindblom (M) och Anneli Åkerlund (M).
Carl-Edvin Lundgren (KD) föreslår Maria Karström (KD).
Stefan Haglund (FP) meddelar att partiet återkommer med förslag på
en ersättare vid fullmäktiges sammanträde.
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Ordförande och vice ordförande
Stig Eng (C) föreslår Monica Olsson (S) som ordförande.
Monica Olsson (S) föreslår Stig Eng (C) som vice ordförande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer förslagen under proposition och finner dem
antagna.
Valberedningsnämndens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Som ledamöter i kommunstyrelsen välja
Monica Olsson (S)
Sven-Erik Sjölund (S)
Åke Bertils (S)
Ulf Lövgren (S)
Sigbritt Persson (S)
Petra Modée (V)
Sven-Åke Eriksson (C)
Per-Åke Kardell (C)
Emmeli Jonsson (C)
Stig Eng (C)
Kajsa Gladh (M)
(FP) Vakant
(FP) Vakant
2. Som ersättare i kommunstyrelsen välja
Anders Blank (S)
Boerje Bohlin (S)
Erik Sundberg (S)
Stina Söderbäck (S)
Anders Engström (S)
Kjell Bergström (MP)
Erik Eriksson Neu (S)
Dick Lindkvist (S)
Anna-Karin Widmark (S)
Per Wetter (S)
Gun Forssell-Spång (S)
Kent Hammarström (S)
Pernilla Kardell (C)
Carina Olsson (C)
Thomas von Wachenfeldt (C)
Eva Morsk (C)
Barbro Högström-Larsson (C)
Anders Broberg (C)
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FORTS. ÄRENDE 5
AnnCatrin Åsåker (C)
Angelica Norman (C)
Lena Lindblom (M)
Anneli Åkerlund (M)
Maria Karström (KD)
(FP) Vakant
Vakant
Vakant
3. Välja Monica Olsson (S) som ordförande.
4. Välja Stig Eng (C) som vice ordförande.
5. Valen avser återstoden av mandatperioden 2011-2014.

ÄRENDE 6
Fullmäktiges mål 2014.
Budgetutskottet har vid sina sammanträden diskuteradet fullmäktiges
mål för 2013 och om de behöver revideras inför 2014 på grund av
ekonomiska förhållanden.
Beslutsunderlag
1. Budgetutskottet föreslår att fullmäktige behåller 2013 års mål även
för 2014 (budgetutskottets protokoll § 24/2013).
2. Fullmäktige lämnade följande synpunkter vid sin direktivdiskussion
om fullmäktiges mål 2014: Mål och medel måste harmoniera.
Viktigt att satsa på rätt saker – öka på skola och omsorg och
minska på näringsliv? (fullmäktiges protokoll § 20/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till budgetutskottets förslag.
Stefan Haglund (FP) yrkar återremiss för att omarbeta målen mer
mätbara och tidssatta.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras
vid dagens sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
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FORTS. ÄRENDE 6
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Behålla 2013 års mål även för 2014:
1. Barn och unga
Under 2012-2014 utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda
möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar.
2. Näringsliv arbetsmarknad
Under 2012-2014 ska förutsättningarna för näringslivet att utvecklas
och förbättras i kommunen.
3. Trygg medborgare
Under 2012-2014 ska tryggheten bland kommunens invånare öka.
4. Boendemiljö och kommunikation
Under 2012-2014 utveckla miljöer för attraktivt boende.
Reservation
Stefan Haglund (FP) reserverar sig mot beslutet.

ÄRENDE 7
Fördelning av budgetramar 2014 samt fullmäktiges mål 2014.
Budgetutskottets har utarbetat förslag till budgetramar inför 2014 samt
förslag till ekonomiskt resultat 2014-2016.
Beslutsunderlag
Budgetutskottet föreslår att fullmäktige beslutar fastställa
verksamheternas budgetramar 2014 enligt följande:
Kommunstyrelsen
47 381 tkr
Utbildning och kultur
123 070 tkr
Omsorg och lärande
254 172 tkr
Fastställa det finansiella målet för resultatet av skatter och generella
statsbidrag enligt följande: 2014 - 0,5 %, 2015 - 2 %, 2016 - 2 %
(budgetutskottets protokoll § 23/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till budgetutskottets förslag med en
sammanslagning av ramarna till en ram för kommunstyrelsen utifrån
den nya politiska organisationen.
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FORTS. ÄRENDE 7
Håkan Larsson (M) yrkar att verksamheternas budgetramar minskas
utifrån den lägre prognosen av skatteintäkter och att resultatet
budgeteras till 2 % av skatter och generella statsbidrag.
Petra Modée (V) yrkar tillägga att strukturförändringar ska genomföras
inom skolan under året.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Håkan Larssons
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med åtta Ja-röster för Stig Engs yrkande mot fyra Nej-röster för Håkan
Larssons yrkande antar kommunstyrelsen Stig Engs yrkande. En
ledamot avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Petra Modées tilläggsyrkande och
finner avslaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som avslår Petra Modées tilläggsyrkande röstar Ja.
Den som stöder Petra Modées tilläggsyrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sju Ja-röster för avslag mot fyra Nej-röster för bifall beslutar
kommunstyrelsen avslå Petra Modées tilläggsyrkande. Två ledamöter
avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Fastställa verksamheternas budgetramar 2014 enligt följande:
Kommunstyrelsen

424 623 tkr
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FORTS. ÄRENDE 7
2. Fastställa det finansiella målet för resultatet av skatter och
generella statsbidrag enligt följande:
2014
2015
2016

0,5 %
2%
2%

Reservationer
Håkan Larsson (M), Kajsa Gladh (M), Per-Ola Wadin (FP) och Stefan
Haglund (FP) reserverar sig mot beslutet till förmån för Håkan Larssons
yrkande.

ÄRENDE 8
Investeringsvolym 2014.
Budgetutskottet har utarbetat ett förslag till investeringsbudet 20142016.
Beslutsunderlag
Budgetutskottet föreslår att fullmäktige fastställer investeringsvolymen
för 2014-2016 till 15 mkr per år exklusive ombudgeteringar,
sammanlagt dock högst 30 mkr (budgetutskottets protokoll § 25/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till budgetutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Fastställa investeringsvolymen för 2014-2016 till 15 mkr per år
exklusive ombudgeteringar, sammanlagt dock högst 30 mkr.
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ÄRENDE 9
Remiss: Yttrande över ansökan om tillstånd vindkraftpark
Ulvberget i Gnarp.
Länsstyrelsen Dalarnas län har kommit in med en remiss med begäran
om yttrande över Rabbalshede Kraft AB:s ansökan om tillstånd för
uppförande och drift av en vindkraftspark på Ulvberget i Gnarp.
Ansökans innehåller två alternativ.
Huvudalternativ gäller fem vindkraftverk med totalhöjd 170 meter. Verk
nr 3-5 ligger inom kommunens utpekade område. Verk 1 och 2 ligger
50-60 meter utanför. Med den flexibilitet som sökanden önskar, dvs +/50 meter från angiven lokalisering, kan verken således komma att
placeras 100-110 meter utanför områdesgränsen.
Andrahandsalternativet gäller 8 verk med totalhöjd 170 meter. Verk nr
3-5 ligger inom kommunens utpekade område. Verk 1och 2 ligger 5060 meter utanför. Med den flexibilitet som sökanden önskar, dvs +/- 50
meter från angiven lokalisering, kan verken således komma att
placeras 100-110 meter utanför områdesgränsen. Verk nr 6-8 ligger
350-500 meter utanför kommunens utpekade område.
Huvudalternativet (5 verk) avviker från kommunens riktlinjer främst
avseende totalhöjd. Även placeringen av 2 verk avviker från
kommunens utpekade område. Denna avvikelse kan dock ses som
marginell då avståndet till närmsta permanentbostad minst blir 1450 m
med den osäkerhet (+/- 50 m) i lokaliseringen som sökanden önskar.
Alternativ utformning skulle alltså kunna accepteras om totalhöjden
justerades.
Förslaget enligt alternativ utformning (8 verk) medför stora avvikelser
från kommunens riktlinjer avseende totalhöjd och utbredning av
området. Även ljud avviker då 4 bostäder utsätts för högre ljudnivåer än
35 dB(A).
Beslutsunderlag
1. Stadsarkitekt Christina Englund föreslår att ansökans båda
alternativ avslås eller att ansökan enligt huvudalternativet med 5
verk tillstyrks under villkor att verkens totalhöjd inte överstiger 130
m (Christina Englunds tjänsteutlåtande 2013-04-06).
2. Utvecklingsutskottet föreslår att fullmäktige lämnar följande
yttrande till Länsstyrelsen Dalarnas län: Nordanstigs kommun
tillstyrker ansökan enligt huvudalternativet med 5 verk under villkor
att verkens totalhöjd inte överstiger 130 meter
(utvecklingsutskottets beslut § 27/2013).
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FORTS. ÄRENDE 9
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till budgetutskottets förslag.
Petra Modée (V) yrkar avslag på ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Petra Modées
yrkanden och finner Petra Modées yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Petra Modées yrkande röstar Ja.
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sex Ja-röster för Petra Modées yrkande mot fyra Nej-röster för
Stig Engs yrkande antar kommunstyrelsen Petra Modées yrkande. Tre
ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga).
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Lämna följande yttrande till Länsstyrelsen Dalarnas län:
Nordanstigs kommun avslår ansökan då den inte överensstämmer med
det tematiska tillägget till Översiktsplan 2004 för Nordanstigs kommun.
Reservationer
Stig Eng (C), Sven-Åke Eriksson (C) och Håkan Larsson (M) reserverar
sig mot beslutet.

ÄRENDE 10
Överenskommelse om samverkan kring personer med psykiska
funktionshinder.
Enligt bestämmelser i Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och
Socialtjänstlagen (SoL) från januari 2010 ska landstinget och
kommunen ingå en överenskommelse om samverkan kring personer
med psykisk funktionsnedsättning.
Överenskommelsen är en förutsättning för att kommuner och landsting
skall erhålla stimulansmedel från staten för utveckling av insatser för
målgruppen. För Gävleborgs län utgör stimulandmedlen ca 18 miljoner
kronor för 2013.
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FORTS. ÄRENDE 10
Kommunerna i länet och landstinget har sedan 1 november 2012 haft
en tidsbegränsad överenskommelse som fastställts på
tjänstemannanivå. Den upphör att gälla den 30 juni 2013 och har följts
upp och reviderats av den arbetsgrupp som tillsatts av Länsledning
Närvård.
Överenskommelsen skall årligen följas upp och revideras och en
handlingsplan skall upprättas över områden som behöver
vidareutvecklas under året.
Beslutsunderlag
Omsorgs- och lärande nämnden föreslår att fullmäktige beslutar anta
föreliggande förslag till överenskommelse om samverkan kring
personer med psykisk funktionsnedsättning att gälla fr.om 1 oktober
2013 och tills vidare under året. Godkänna bifogad handlingsplan för
utvecklingsarbete under 2013, samt uppdra till berörda facknämnder att
inom sitt respektive ansvarsområde besluta om nödvändiga
revideringar av överenskommelsen, samt fastställa en årlig
handlingsplan (omsorgs- och lärandenämndens protokoll § 56/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Anta förslag till överenskommelse om samverkan kring personer
med psykisk funktionsnedsättning att gälla fr.om 1 oktober 2013
och tills vidare under året.
2. Godkänna bifogad handlingsplan för utvecklingsarbete under 2013.
3. Uppdra till berörda facknämnder att inom sitt respektive
ansvarsområde besluta om nödvändiga revideringar av
överenskommelsen, samt fastställa en årlig handlingsplan.
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ÄRENDE 11
Årsredovisning 2012 för kommunstyrelsens fonder.
Årsredovisning har upprättas för 2012 års verksamhet i Nordanstigs
kommuns donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna Sundins
Stipendiefond, Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof
Schönströms minnesfond.
Beslutsunderlag
1. Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar återta
delegationen att fördela medel ur Nordanstigs Näringslivsfond
(arbetsutskottets protokoll § 52/2013).
2. Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning 2012 för Nordanstigs kommuns donationsfonder;
Stiftelsen Per och Anna Sundins Stipendiefond, Stiftelsen
Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof Schönströms
minnesfond (arbetsutskottets protokoll § 52/2013).
Yrkanden
Stig Eng (C) bifall till arbetsutskottets förslag med tillägget att
delegationen återtas tills fondkapitalet är återställt.
Håkan Larsson (M) yrkar att en översyn av förvaltningen av
kommunstyrelsens fonder genomförs.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Håkan Larssons
yrkanden och finner dem antagna.
Kommunstyrelsens beslut
1. Återta delegationen att fördela medel ur Nordanstigs
Näringslivsfond tills fondkapitalet är återställt.
2. Uppdra till förvaltningen att genomföra en översyn av förvaltningen
av kommunstyrelsens fonder.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2012 för Nordanstigs kommuns
donationsfonder; Stiftelsen Per och Anna Sundins Stipendiefond,
Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond samt Per Olof Schönströms
minnesfond.
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ÄRENDE 12
Årsredovisning 2012 för Hälsingerådet.
Hälsingerådet har kommit in med årsredovisning och
verksamhetsberättelse för verksamheten under 2012.
Hälsingerådet visar en utgående balans på 46 673 kronor.
Hälsingerådet föreslår att de medverkande kommunerna godkänner
årsredovisningen för 2012 samt att den utgående balansen överförs i
budget för år 2013.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att årsredovisningen godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Godkänna årsredovisning 2012 för Hälsingerådet.

ÄRENDE 13
Samkraft AB:s begäran om aktieägartillskott.
Samkraft AB har under de senaste fem åren genomfört förvärv av tio
stycken vindkraftverk i Gävleborgsregionen, samtliga i bra nivåer i
förhållande till för stunden rådande förutsättningar. Dock har den
kraftigt minskade intäktsnivån gjort att de tidigare projekten inte når upp
till positiva resultat vilket i sin tur påverkar hela bolaget.
Samkraft AB har nu inkommit till bolagets samtliga ägare med en
begäran om aktieägartillskott. För Nordanstigs kommun uppgår
aktieägartillskottet till 500 tkr.
Svar behöver lämnas senast 30 juni 2013.
Kommunchef Tommy Staaf föredrar ärendet och föreslår att
kommunen inväntar det inplanerade samrådsmötet 25 juni 2013 innan
beslut i ärendet fattas.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar delegera till
kommunstyrelsen att besluta om eventuellt aktieägartillskott till
Samkraft AB med högst 500 tkr (arbetsutskottets protokoll § 56/2013).
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FORTS. ÄRENDE 13
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall.
Håkan Larsson (M) yrkar att kommunen säljer sina aktier i Samkraft AB
genom hembud.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Håkan Larssons
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja.
Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med sex Ja-röster för Stig Engs yrkande mot sex Nej-röster för Håkan
Larssons yrkande beslutar kommunstyrelsen med ordförandens
utslagsröst enligt Stig Engs yrkande.
Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
Delegera till kommunstyrelsen att besluta om eventuellt
aktieägartillskott till Samkraft AB med högst 500 tkr.

