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§ 65
Godkännande av dagordning.
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande förändringar
och anmälan av extra ärenden:
Följande ärenden utgår:


Ärende 9: Svar på revisionens uttalande om valbarhets- och
jävsfråga.

Följande ärenden och frågor tillkommer:


Utredning av anmälan om missförhållanden eller risk för
missförhållanden enl. 14 kap SoL.



Remiss: Förslag till ny inköpspolicy.



Justering av protokoll.



Reservkraft.



Val av tillfällig ordförande.

Följande ärenden slås ihop till ett:
Ärende 6: Redovisning: Nuläge och analys gällande budgetanpassning
om 50 mnkr.
Ärende 7: Förslag till budgetanpassning 2015 för Nordanstigs kommun.
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna dagordningen med ovanstående ändringar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Dnr 4/2015

Kommunchefen informerar.
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om följande aktuella
ärenden:
Sundsvallsregionen


Pendlingsmöjligheter över länsgränsen till Västernorrland.



Gemensamt förslag till marknadsföring.



Norrlands starkaste stad är Sundsvall.

Hälsingerådet


Service kommer att genomföras på stambanan.



En snabbutredning kommer att genomförs om att eventuellt
medfinansiera att E4 byggs som fyrfältsväg.



Vägen mellan Bergsjö-Hassela, utveckling diskuteras.



MSB-medel har beviljats för att bygga upp vår beredskap.

Kommunstyrelsens beslut
Godkänna informationen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 67
Bokslut för kommunstyrelsens verksamheter.
Ekonomikontoret har sammanställt bokslut 2014 för kommunstyrelsens
verksamheter.
Kommunstyrelsens utskott har behandlat boksluten för deras
verksamheter.
Kommunchef Fredrik Pahlberg, verksamhetscheferna Eva Fors och
Malin Ruthström samt socialchef David Lindqvist svarar på frågor kring
boksluten för respektive verksamheter.
Resultaten för verksamheterna är följande:
Kommunledning och Stab
Vård och omsorg
Social omsorg
Utbildning

+ 1,6 mnkr
- 16,7 mnkr
+ 6,8 mnkr
- 10,6 mnkr

Beslutsunderlag
1. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner bokslut
2014 (omsorgsutskottets protokoll § 11/2015).
2. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner
bokslut 2014 (utbildningsutskottets protokoll § 10-1/2015).
3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner bokslut
2014 (ledningsutskottets protokoll § 30/2015).
4. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner att
årsredovisning 2014 skickas ut två dagar före kommunstyrelsens
sammanträde 9 april 2015 (ledningsutskottets protokoll § 30/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till utskottens förslag med tillägget att
kommunstyrelsen ser allvarligt på verksamheternas underskott med
sammanlagt 18,9 mnkr.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionsordning på Stig Engs yrkande och
finner det antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 67
Kommunstyrelsens beslut
1. Godkänna bokslut 2014 för kommunstyrelsens verksamheter.
2. Kommunstyrelsen ser allvarligt på verksamheternas underskott
med sammanlagt 18,9 mnkr.
3. Godkänna att årsredovisning 2014 skickas ut två dagar före
kommunstyrelsens sammanträde 9 april 2015

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Dnr 23/2015

Förslag till budgetanpassning 2015-2018 för Nordanstigs
kommun.
I fullmäktiges beslut § 113/2014, Budget 2015 med flerårsplan
2016-2018, beslutades att kommunstyrelsen ska påbörja en strukturell
förändring framförallt avseende skola och omsorg för 2015 och
framöver. Kommunstyrelsen ska ha en mer långsiktig planering,
politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser
förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader behövs
till och med 2018 med ca 50 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen har lämnat ett uppdrag till ledningsutskottet att så
snart som möjligt lämna förslag på en reviderad budget 2015 med ett
nollresultat.
Kommunchef Fredrik Pahlberg, verksamhetscheferna Malin Ruthström
och Eva Fors samt socialchef David Lindqvist föredrar ärendet.
Micaela Hedin och Johan Skeri från PwC besöker kommunstyrelsen
och redovisar nuläge och analys gällande budgetanpassning om
50 mnkr.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Fredrik Pahlberg föreslår att fullmäktige beslutar anta
ny reviderad budget för 2015 i enlighet med fullmäktiges beslut
§ 113/2014. Beslutet innebär att budgetramen minskar från 512
miljoner kronor till 462 miljoner kronor. Åtgärderna ska vara
avslutade senast 2018. Beslutet innebär att verksamheterna vård
och omsorg minskar sin budget med 22 miljoner, utbildning
11 miljoner, social omsorg och kommunledningskontoret minskar
sin budget med sammanlagt 7 miljoner. Åtgärderna redovisas i
under respektive programpunkt i reviderad budget för 2015.
2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Fredrik
Pahlberg att till ledningsutskottets sammanträde 26 mars 2015
redovisa följande: Konsekvenser i kommunens hemtjänst utifrån
förslaget att omstrukturera Björkbacken och Hagängsgården till
trygghetsboenden. Behov av lokaler inom äldreomsorgen utifrån
förslaget att omstrukturera Björkbacken och Hagängsgården till
trygghetsboenden. Redovisning av uppskattat intresse för
trygghetsboenden i kommunen.
Behov av lokaler för att kunna flytta samtliga elever från årskurs
4-5 till Bergsjö (ledningsutskottets § 26/2015).
3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar
Avveckla grundskolan vid Fröstuna från och med augusti 2015.
Förskolan vid Fröstuna behålls.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 68
Förslaget att flytta samtliga elever från årskurs 4-6, lämnas
tillsvidare utan ställningstagande, undantaget Hasselas årskurs 45 som flyttas till Bergsjö från och med augusti 2015.
Avveckla Björkbacken under 2015 samt omstrukturera lokalerna
till trygghetsboenden.
Fastställa kommunstyrelsens mål för 2014 även för 2015.
Uppdra till kommunchefen att lämna förslag på mål för 2016 som
överensstämmer med åtgärdsprocessen.
Påbörja projektering av Sörgården för utbyggnad av särskilt
boende.
I övrigt godkänna förslag till reviderad budget för 2015,
programpunkterna 2-37.
Förslagets delar för flerårsplan 2016-2018 behandlas vid
ledningsutskottets sammanträde 26 mars 2015, för vidare
behandling i fullmäktige 4 maj 2015(ledningsutskottets
§ 26/2015).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att fullmäktiges beslut § 113/2014, punkt 4, sista
raden, omprövas till följande lydelse: I denna ram ingår ett ospecificerat
åtgärdspaket som fram till 2018 uppgår till 50 mnkr.
Sigbritt Persson (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag att uppdra
till förvaltningen att utreda en utbyggnad av Sörgården med 50 platser
inklusive demensboende.
Sigbritt Persson (S) yrkar även att Björkbacken avvecklas som särskilt
boende under 2015 samt att utreda om Bergesta och Hagängsgården
kan omvandlas från särskilt boende till andra lämpliga boendeformer.
Håkan Larsson (M) yrkar att ledningsutskottet får i uppdrag att utreda
varför ledningsutskottets § 26/2015 inte är justerad.
Håkan Larsson (M) yrkar även bifall tjänstemannaförslaget när det
gäller utbildning: nedläggning av Fröstuna skola och att flytta Hasselas
årskurs 4-5 till Bergsjö från och med augusti 2015 men yrkar avslag på
att 4-5-6 från övriga skolorter flyttas till Bergsjö skola.
Sven-Erik Sjölund (S) yrkar förslagen som rör utbildningsverksamheten
lyfts ut ur dagens dagordning.
Jan-Ola Hall (SD) yrkar att hela åtgärdsförslaget återremitteras för
konsekvensanalyser samt att verksamheten får i uppdrag att utreda att
skolverksamhet i årskurs 4-6 ska bedrivas i Hassela, Gnarp,
Harmånger och Ilsbo och att elever som tillhör Bergsjö
upptagningsområde förderas på dessa skolor.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 68
Tor Tolander (M) yrkar bifall till nedläggning av Fröstuna skola från
hösten 2015 samt att förvaltningen får i uppdrag att utreda en
sammanslagning av Hassela skola och förskola ur ett ekonomiskt,
pedagogiskt och hälsofrämjande perspektiv.
Stefan Bergh (C) yrkar bifall till nedläggning av Björkbackens
äldreboende samt återremiss av förslagen som rör
utbildningsverksamheten.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande om justering av
fullmäktiges § 113/2014, sista raden i punkt 4, och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande om
ledningsutskottets ojusterade § och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på om förslagen rörande omsorgens
verksamheter ska återremitteras eller avgöras vid dagens
sammanträde och finner att de ska avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som vill att omsorgens förslag avgörs idag röstar Ja.
Den som vill att omsorgens förslag återremitteras röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med nio Ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot två Nej-röster
för återremiss beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om förslagen rörande utbildningens
verksamheter ska återremitteras eller avgöras vid dagens
sammanträde och finner att de ska avgöras vid dagens sammanträde.
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande
propositionsordning:
Den som vill att utbildningens förslag avgörs idag röstar Ja.
Den som vill att utbildningens förslag återremitteras röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med tre Ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot åtta Nej-röster
för återremiss beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska
återremitteras.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 68
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkar att under
2015 påbörjar avveckling av Björkbackens särskilda boende och finner
det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Sigbritt Perssons yrkande om
utredning av utbyggnad av Sörgårdens särskilda boende med
50 platser och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på Sigbritt Perssons yrkande om
utredning om Bergesta och Hagängsgårdens särskilda boenden kan
omvandlas till lämpliga boendeformer och finner det antaget.
Ordföranden ställer proposition på förslaget om mål för
kommunstyrelsen 2015 och finner att kommunchefen får uppdraget att
lägga fram förslag till mål vid kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens mål för 2016 och
finner att kommunchefen får uppdraget att lägga fram förslag till mål i
samband med budgetprocessen för 2016. Dessa mål ska
överensstämma med åtgärdsprocessen.
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag att i övrigt
godkänna förslag till reviderad budget inkluderande åtgärder inom
kommunledningskontoret, social omsorg m.m. och finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Återremittera åtgärdsförslaget för utbildningsutskottets
verksamheter för konsekvensanalyser av förslagen samt
bearbetning av övriga förslag som inkommit; tex sammanslagning
av Hassela skola och förskola, kan eleverna vid Bergsjö årskurs
4-5-6 fördelas på andra skolor samt inkomna förslag från
medborgarna.
2. Uppdra till förvaltningen att utreda en utbyggnad av Sörgården med
50 platser inklusive demensboende.
3. Utreda om Bergesta och Hagängsgården kan omvandlas från
särskilda boenden till andra lämpliga boendeformer.
4. Uppdra till ledningsutskottet att utreda varför ledningsutskottets
§ 26/2015 inte är justerad.
5. Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att till kommunstyrelsens
sammanträde 9 april 2015 lämna förslag till mål för
kommunstyrelsens verksamheter 2015.
6. Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att i samband med
budgetprocessen för 2016 lämna förslag till mål för
kommunstyrelsens verksamheter 2016. Dessa mål ska
överensstämma med åtgärdsprocessen.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 68

Kommunstyrelsens förslag
Fullmäktige beslutar
1. Justera fullmäktiges § 113/2014, punkt 4, sista raden till följande
lydelse: I denna ram ingår ett ospecificerad åtgärdspaket som fram
till 2018 uppgår till 50 mnkr.
2. Under 2015 påbörja avveckling av Björkbacken som särskilt
boende.
3. I övrigt anta förslag till reviderad budget för 2015, punkterna 2-25,
27-37, inklusive åtgärder inom kommunledningskontoret, social
omsorg m.m.
Reservation
Jan-Ola Hall (SD) och Solveig Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet
att ärendet inte återremitterades med följande motivering:
Sverigedemokraterna reserverar sig mot att beslut tas i denna fråga
utan att alla förslag på alternativa lösningar har beretts eller beaktats.
Informationsmöten har hållits där kommuninvånarna lämnat
konstruktiva förslag. Dessa har inte hunnit behandlas varför vi anser att
frågan inte bör behandlas idag.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 69
Ekonomirapport.
Enhetschef Björn Hylenius presenterar en ekonomirapport per februari
2015 med prognos för helåret.
Rapporten visar att verksamheterna har haft en högre kostnad jämfört
med föregående år med 5,7 mnkr.
Kommunstyrelsens beslut
1. Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att vidta åtgärder för att
minska kostnaderna, tex genom att vara restriktiv med inköp och
återbesättning av tjänster.
2. I övrigt godkänna rapporten.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Dnr 24/2015

Investeringsbudget 2015 för personalbyggnad vid Homons ÅVC.
Kommunstyrelsen har fullmäktiges uppdrag att fördela 2015 års
investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, tidsplan
och investeringskalkyl. Investeringsbudgeten för 2015 är 20 mnkr.
Vid kommunstyrelsens sammanträde 2015-02-12, § 39 beslutades att
uppdra till förvaltningen att vidare bereda investeringarna för
Personalbyggnad Homons ÅVC.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens protokoll § 39/2015-02-12.
2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beviljar 1 616 tkr för
investeringen, vilket föreslås omfördelas från KS ospecificerade,
konto 14110 (Anders Tellins tjänsteutlåtande 2015-03-05).
3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till
verksamheten att projektera en personalbyggnad, ca 100 m2 vid
Homons återvinningscentral. Fördela 1 616 tkr ur
(ledningsutskottets protokoll § 32/2015).
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionsordning på Åke Bertils yrkande och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Uppdra till verksamheten att projektera en personalbyggnad, ca 100 m2
vid Homons återvinningscentral.
Fördela 1 300 tkr ur 2015 års investeringsbudget, konto 14110 för
ändamålet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 71
Fördelning av Projekt- och Visionsbidrag 2015.
I den antagna budgeten för 2015 finns 2 500 tkr avsatt för det som
innan bidragsöversynen hette kommunstyrelsens utvecklingsmedel och
som numera går under samlingsnamnet Projekt- och Visionsbidrag.
2014 inkom 47 ansökningar med en totalsumma på 3 847 255 kronor.
Av dessa fick 26 ansökningar dela på de 1 000 tkr som var
budgeterade.
Med anledning av de pågående budgetanpassningarna föreslås att
1 500 mnkr fördelas under 2015.
Beslutsunderlag
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar fördela
2015 års Projekt- och Visionsbidrag (ledningsutskottets protokoll
§ 31/2015).
Kommunstyrelsens beslut
Fördela 2015 års Projekt- och Visionsbidrag enligt följande:
Ungdomsinitiativ

150 000 kr

Ledarutbildning

100 000 kr

KS spontankassa

250 000 kr

Projekt- och visionsbidrag

960 000 kr

Bygglovsavgift, årlig
TOTALT

Justerandes signatur

40 000 kr
1 500 000 kr

Utdragsbestyrkande

(Se KS 2012-09-06 § 178)
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§ 72

Dnr 44/2015

Utökning av antalet korttidsplatser, Bållebo.
Kommunstyrelsens har i § 325/2015 beslutat öppna ytterligare fyra
korttidsplatser vid Bållebo korttidsvård under tiden som behov finns.
(Bållebo har 18 platser.) Dock längst till och med 2015-02-28.
Nuläge:
Har under tremånader haft fyra extra platser öppna på grund av stort
behov av korttidsplatser. I dagsläget har kommunen flera som väntar
på boendeutredning till särskilda boenden, de kan i dagsläget inte
återgå till egna hemmet och tre personer som är beviljade särskild
boendeplats.
Nio personer har korttidsbeslut 14 dagar/månad varav fyra är på
Bållebo/gång.
Kommunen har tre palliativa ärenden och utöver detta en palliativ på
sjukhuset som betalningsansvar inträder 2015-02-12.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetschef Malin Ruthström föreslår att verksamheten
fortsättningsvis bedrivs utifrån behovet med variation upp till 22
platser.
2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att
verksamheten vid Bållebo korttidsvård i Bergsjö fortsättningsvis
bedrivs utifrån behovet med variation upp till 22 platser
(omsorgsutskottets protokoll § 18/2015).
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Verksamheten vid Bållebo korttidsvård i Bergsjö ska fortsättningsvis
bedrivas utifrån behovet med variation upp till 22 platser.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 73

Dnr 49/2015

Svar till konkurrensverket ang förfrågningsunderlag, LOV.
Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling och
lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) i Sverige.
Som ett led i tillsynen granskas Nordanstigs kommuns förfrågningsunderlag ”Gäller hjälp i hemmet enligt SoL” som finns publicerat på
Valfrihetswebben.
Mot bakgrund av kommunens skyldighet att iaktta bl.a.
proportionalitetsprincipen vill konkurrensverket ha svar på följande
frågor:
1. Hur motiverar ni begränsningen av en leverantörs möjlighet att
anlita underleverantör?
2. Hur motiverar ni de uppräknade krav som ställs avseende
tilläggstjänster?
Beslutsunderlag
1. Verksamhetschef Malin Ruthströms förslag till yttrande 2015-03-19.
2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till
svar från vård- och omsorgschef Malin Ruthström gällande
Konkurrensverkets frågeställningar om förfrågningsunderlag LOV
(omsorgsutskottets protokoll § 19/2015).
Kommunstyrelsens beslut
Anta förslaget till svar från vård- och omsorgschef Malin Ruthström
gällande Konkurrensverkets frågeställningar om förfrågningsunderlag
LOV.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 74
Nominering till styrelsen för Leader Hälsingebygden.
Kommunstyrelsen har att nominera minst två personer till styrelsen för
Leader Hälsingebygden.
Yrkanden
Tor Tolander (M) föreslår Daniel Arenholm (M).
Propositionsordning
Ordföranden ställer propositionsordning på Tor Tolanders förslag och
finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
1. Nominera Daniel Arenholm (M) till styrelsen för Leader
Hälsingebygden.
2. Uppdra till ledningsutskottet att till styrelsen nominera minst en till
förtroendevald.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL17 (21)
2015-03-19

§ 75
Anmälan av ny partiföreträdare.
Kristdemokraterna anmäler Patric Jonsson (KD) som ny
partiföreträdare efter Maria Karström (KD).
Kommunstyrelsens beslut
Godkänna anmälan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL18 (21)
2015-03-19

§ 76
Val av tillfällig ordförande i kommunstyrelsen.
Ordföranden Monica Olsson (S) har meddelat att hon kommer att vara
sjukskriven under en längre tid med början 7 april 2015.
Enligt kommunstyrelsens reglemente får kommunstyrelsen vid dessa
tillfällen välja en annan ledamot att fullgöra ordförandens uppgifter.
Ersättaren fullgör då ordförandens samtliga uppgifter.
Yrkanden
Monica Olsson (S) föreslår att Stig Eng (C) väljs som tillfällig
ordförande under hennes sjukskrivningstid.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.
Kommunstyrelsens beslut
Välja Stig Eng (C) som tillfällig ordförande i kommunstyrelsen med
uppdrag att fullgöra ordförandens samtliga uppgifter under Monica
Olssons sjukskrivningstid.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL19 (21)
2015-03-19

§ 77
Övriga ärenden flyttas till nästa sammanträde.
De ärenden som inte har hunnit behandlas vid dagens sammanträde
föreslås flyttas till kommunstyrelsens nästa sammanträde.
Kommunstyrelsens beslut
Flytta de ärenden som inte har hunnit behandlas vid dagens
sammanträde till kommunstyrelsens nästa sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
Datum: 2015-03-19
Sida 20

Ledamöter
Monica Olsson ordf
Sven-Erik Sjölund
Sigbritt Persson
Ulf Lövgren
Stig Eng
Per-Åke Kardell

Par När- § 68 Oms.
ti
varo Idag Åter
Ja Nej
S
N
X
S
N
X
S
N
X
S
N
X
C
N
C
N
X

Stefan Bergh
Håkan Larsson
Tor Tolander
Per-Ola Wadin
Patric Jonsson

C
M
M
FP
KD

N
N
N
-N

Solveig Wiberg

SD

N

X

X

Jan-Ola Hall

SD

N

X

X

Ersättare
Åke Bertils
Erik Eriksson Neu

S
S

N
N

Kent Hammarström
Oskar Lundin

S
S

N

Elisabeth Lundin
Erik Sundberg

S
S

Amanda Engström
Mandy Eriksson Neu

S
S

Anders Engström
Carina Olsson

S
C

Natrix Öjemark
Emmeli Jonsson
Thomas von
Wachenfeldt
Pernilla Kardell

C
C
C

Namn

Kjell Bergström
Leena Lindblom
Margareta Lindkvist
Helena Andersson

C
MP
M
M
M

N

N

X
X
X

§ 68 Utbild.
Idag Åter
Ja
Nej
X
X
X
X
X
X
X
X

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunstyrelsen

NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA
Datum: 2015-03-19
Sida 21

Ersättare forts
Tina Torstensson
Jan Westermark
Katarina Roos
Ulrika Jonsell

Par När- § 68 Oms.
ti
varo Idag Åter
Ja Nej
FP
FP
V
N
X
V
N

Sven-Olof Nord
Johan Norrby
Aina Lööv
Eva Andersson

SD
SD
SD
SD

Namn

Summa
Avstår

§ 68 Utbild.
Idag Åter
Ja
Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

X

N
N
N
13

9

2

3

8

Katarina Roos ersättare för Per-Ola Wadin.
Stig Eng är beslutande §§ 65-67, del av § 68. Närvarande heldag förutom mellan kl.
12:10-15:35.
Patric Jonsson närvarande tom kl.14:15 del av § 68.
Sven-Erik Sjölund närvarande tom kl. 17:00, § 68.
Åke Bertils närvarande heldag, ersättare för Stig Eng från kl. 17:00, § 69.
Erik Eriksson Neu närvarande heldag, ersättare för Sven-Erik Sjölund från kl. 17:00,
§ 69.
Johan Norrby närvarande heldag, ersättare för Patric Jonsson från kl. 17:00, § 69.
Kent Hammarström, Natrix Öjemark, Kjell Bergström, Ulrika Jonsell, Sven-Olof Nord,
och Eva Andersson är närvarande heldag som icke tjänstgörande ersättare.

Ja

Nej

