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§ 90

Dnr 2016-044

Ledamöternas frågestund.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd,
styrelsen, utskott eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i
kommunens bolag.
Fråga 1
Petra Modée (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Monica
Olsson (S) om beslutet att erbjuda all personal heltid samt om krav på
heltid/deltid ställs vid upphandling enligt Lagen om valfrihet (LOV).
Monica Olsson (S) svarar att ambitionen är att kunna erbjuda all
personal heltid men att kommunen inte har nått ända fram. När det
gäller krav på heltid/deltid vid upphandlingar svarar Monica Olsson att
hon inte känner till något sådant krav.
Fråga 2
Petra Modée (V) frågar ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) om
varför budgetprocessen som i år varit förlagt tidigare, inte kommer att
slutföras förrän i november?
Stig Eng (C) svarar att ambitionen var att anta budgeten tidigare under
hösten men att reviderade skatteprognoser är orsaken till att
budgetprocessen har försenats.
Fråga 3
Petra Modée (V) frågar utbildningsutskottets ordförande Erik Eriksson
Neu (S) om varför det inte finns information på kommunens hemsida
om att kommunen erbjuder barnomsorg även på nätter och helger
enligt beslut i en motion från år 2008?
Erik Eriksson Neu svarar att han tänker ta med sig frågan och se om
ansökningsblanketterna på kommunens hemsida kan bli tydligare.
Fråga 4
Tor Tolander (M) frågar Erik Eriksson Neu (S) om majoriteten står
bakom skolans förslag om de nu gällande reglerna om
mobilanvändning i skolan, utifrån moderaternas motion i ärendet från
2015?
Erik Eriksson Neu (S) svarar att majoriteten stöttar rektorernas
ställningstagande om mobilpolicyn.
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Fråga 5
Jan-Ola Hall (SD) frågar omsorgsutskottets ordförande Åke Bertils (S)
om varför patienter som är färdigbehandlade på sjukhuset skickas till
Söderhamn på grund av att det är fullbelagt på Sörgårdens särskilda
boende? 10 personer står i kö till särskilt boende i kommunen, hur lång
tid tar det innan de får plats?
Åke Bertils (S) svarar att patienterna endast är i Söderhamn i några
dagar innan de kommer till Sörgården i Bergsjö. Om en person blivit
beviljad en plats i ett särskilt boende men vill komma till ett annat
särskilt boende i kommunen än de först blivit placerade i, kan det ta
längre tid.
Fullmäktiges beslut
Ledamöternas frågestund förklaras för avslutad.
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§ 91
Debatt om regionbildningen 2019.
Fullmäktige debatterar regeringens förslag till ny regionbildning från
och med 2019.
Målet är att de nya regionerna:


ska vara jämstarka



ska ha kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling



ska ha förmåga att ansvara för det regionala hälso- och
sjukvårdssystemet



utgår från befintliga samverkansmönster

Information om förslaget finns att läsa på Riksdagens hemsida och
Sveriges Kommuner och Landstigs hemsida.
www.skl.se/demokratiledningstyrning/politiskstyrningfortroendevalda/
regionfragan
Regionstyrelsens ordförande Eva Lindberg föredrar förslaget.
Förslaget innebär bl.a. att Gävleborgs län kommer att ingå i Region
Svealand.
Fullmäktiges beslut
Debatten förklaras för avslutad.
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§ 92

Dnr 2016-206

Fullmäktiges mål 2017-2019.
Fullmäktige har att fastställa mål för 2017.
Beredningens förslag är att fullmäktiges mål fastställs för
mandatperioden samt första året på nästkommande mandatperiod.
Beslutsunderlag
1. Beredningsgruppens förslag till mål 2016-2019.
2. Ledningsutskottet beslutar justera mål nr 6 till följande lydelse:
Investeringsvolym för innevarande år bör lägst motsvara årets
avskrivning. Årets investeringsvolym samt ombudgetering från
föregående år får högst motsvara årets avskrivningar gånger tre
(ledningsutskottets protokoll § 74/2016).
3. Ledningsutskottets protokoll § 96/2016.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 164/2016.
Yrkanden
Petra Modée (V), med bifall av Stig Eng (C), Monica Olsson (S) och
Tor Tolander (M), yrkar lägga till i mål nr 2, Boendemiljö och
kommunikation, ordet hållbar, så målet får lydelsen: Under 2017-2019
utveckla attraktiva boende- och livsmiljöer som skapar hållbar tillväxt.
Stig Eng (C), med bifall av Monica Olsson (S) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag i övrigt.
Tor Tolander (M) yrkar i mål nr 5, ändra till 98 %, så målet får lydelsen:
Verksamhetens nettokostnader plus finansnetto exklusive intäkter av
engångskaraktär ska vara högst 98 % av skatteintäkter, generella
statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för vardera åren 2017-2019.
Stig Eng (C), med bifall av Monica Olsson (S), yrkar avslag på Tor
Tolanders yrkande.
Propositionsordning
Mål nr 1, 3-4, 6-10
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande om bifall till
kommunstyrelsens förslag på mål nr 1, 3-4, 6-10 och finner dem
antagna.
Mål nr 2
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Petra
Modées yrkande på mål nr 2 och finner Petra Modées yrkande antaget.
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Mål nr 5
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Tor Tolanders
yrkanden på mål nr 5 och finner Stig Engs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag på 99 % röstar Ja.
Den som stöder Tor Tolanders yrkande på 98 % röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 20 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 6 Nej-röster för Tor
Tolanders yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens förslag.
Fullmäktiges beslut
Anta följande mål för fullmäktige för åren 2017-2019:
1. Barn och unga
Under 2017-2019 ska varje barn och elev ges möjlighet att
utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Förskolan och
skolan ska ge barnen och eleverna framtidstro och stärka deras
självkänsla. Barn och elever ska få det stöd de behöver så att de
når målen som finns för förskola respektive skola.
2. Boendemiljö och kommunikation
Under 2017-2019 utveckla attraktiva boende- och livsmiljöer som
skapar hållbar tillväxt.
3. Näringsliv och arbetsmarknad
Under 2017-2019 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas
och förbättras i kommunen.
4. Miljö och hälsa
Under 2017-2019 ska miljön och folkhälsan i Nordanstigs kommun
successivt förbättras.
5. Verksamhetens nettokostnader plus finansnetto exklusive intäkter
av engångskaraktär ska vara högst 99 % av skatteintäkter,
generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för vardera
åren 2017-2019.
6. Investeringsvolym för innevarande år bör lägst motsvara årets
avskrivning. Årets investeringsvolym samt ombudgetering från
föregående år får högst motsvara årets avskrivningar gånger tre.
7. Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen.
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8. Likviditeten skall vara lägst 100 % d.v.s. omsättningstillgångarna
skall vara högre än de kortfristiga skulderna.
9. Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel och/eller
specifika bidrag.
10. Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år.
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§ 93

Dnr 2016-078

Hållbar Tillväxtstrategi i Nordanstigs kommun.
Näringslivsenheten har fått i uppdrag att skapa en näringslivsstrategi
för Nordanstigs kommun. Under uppdragets gång har det blivit tydligt
att såväl näringslivet som kommunala tjänstemän och politiker ser
Nordanstigs och näringslivets framtid i ett större perspektiv än vad en
strikt näringslivsstrategi kan greppa. Nordanstig måste växa i
befolkning och ekonomi för att välfärden och samhällsstrukturerna ska
fungera. Uppdragets resultat är ett förslag till en hållbar tillväxtstrategi
som visar att alla har en roll och ett ansvar för Nordanstig som en
hållbar kommun att leva, bo och verka i.
Ingeli Gagner, näringslivsstrateg, föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar justera texten på sidan 6, Resecentrum i
Gnarp och i Harmånger samt uppdra till verksamheten att fortsätta
beredning av ärendet (ledningsutskottets protokoll § 83/2016).
2. Verksamhetens sammanställning av remissvar från Nordanstigs
Företagarförening (Ingeli Gagners tjänsteutlåtande 2016-0405-23).
3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till Hållbar
Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun med ett tillägg om
bemötande under stycket Attityder. En handlingsplan till strategin
kommer att utarbetas i samarbete med Svenskt Näringsliv
(ledningsutskottets protokoll § 83/2016).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till
Hållbar Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun. En handlingsplan
för att förbättra företagsklimatet kommer att utarbetas i samarbete
med Svenskt Näringsliv (kommunstyrelsens protokoll § 162/2016).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Per-Ola Wadin (L) och Petra Modée (V),
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Carina Olsson (C), med bifall av Stig Eng (C) och Margareta
Fredholm (M), yrkar på sidan 4 och 10 byta ut ekologiska varor till
närproducerade varor i möjligaste mån.
Stig Eng (C) yrkar att Carina Olssons yrkande även ska gälla tjänster.
Petra Modée (V), med bifall av Erik Eriksson Neu (S), yrkar bifall till
förslag till Hållbar näringslivsstrategi men yrkar avslag på att
handlingsplanen ska utarbetas i samarbete med Svenskt Näringsliv.
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Tor Tolander (M) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen i syfte
att precisera ansvarsfördelning, målsättning och
implementationsmetoder samt harmonisera Tillväxtstrategin med
kommunens budget och övriga utvecklingsdokument.
Stig Eng (C) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde.
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 Petra Modées yrkande om avslag
på att handlingsplanen ska utarbetas i samarbete med Svenskt
Näringsliv och kommunstyrelsens förslag och finner kommunstyrelsens
förslag antaget.
Ordföranden ställer proposition på Carina Olssons (C) och Stig Engs
yrkanden att byta ut formuleringen på sidorna 4 och 10 ekologiska
varor till närproducerade varor och tjänster i möjligaste mån och finner
det antaget.
Ordföranden ställer proposition på dokumentet i övrigt och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Anta förslag till Hållbar Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun
med följande justering: på sidorna 4 och 10 byta ut meningen Välj
ekologiska varor. till Välj närproducerade varor och tjänster i
möjligaste mån.
2. En handlingsplan för att förbättra företagsklimatet kommer att
utarbetas i samarbete med Svenskt Näringsliv.
Reservationer
Tor Tolander (M), Margareta Fredholm (M), Daniel Arenholm (M) och
Göran Rosvall (M) reserverar sig mot beslutet att inte återremittera
ärendet.
Petra Modée (V), Anette Nilsson (V), Sven-Erik Sjölund (S) och Erik
Eriksson Neu (S) reserverar sig mot beslutet att handlingsplanen ska
utarbetas i samarbete med Svenskt Näringsliv.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 21:45-21:55 för politiska
överläggningar.
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§ 94

Dnr 2016-207

Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB.
Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är
därför förbehållet kommunfullmäktige.
Nordanstigs kommun har beslutat om en borgensram om 62 mnkr för
reinvesteringar i befintliga anläggningar för Nordanstig Vatten AB.
Nordanstigs kommun har idag en fordran på Nordanstig Vatten AB på
13,4 mnkr. Denna fordran är reglerad genom en revers. Fordran avser
bolagets övertagande av de VA-anläggningar som fanns i Nordanstigs
Ekoteknik KB, i vilket kommunen var komplementär och bolaget
kommanditdelägare.
Utifrån att Skatteverket under 2015 övervägde att inte medge
avdragsrätt för de räntekostnader som uppkommit under 2014 för
ovanstående revers föreslår kommunen och bolaget att lånet löses och
placeras hos extern långivare.
Beslutsunderlag
1. Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för
egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 75,4 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Den utökade kommunala borgen används för att uppta lån av
extern långivare för att lösa befintligt lån hos Nordanstigs kommun.
Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat
2015-01-26 § 5/ 2015 ersätts (Margareta Tamm Perssons
tjänsteutlåtande 2016-04-26).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för
egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 75,4 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Den utökade kommunala borgen används för att uppta lån av
extern långivare för att lösa befintligt lån hos Nordanstigs kommun.
Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat
2015-01-26 § 5/ 2015 ersätts (ledningsutskottets protokoll
§ 99/2016).
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3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för
egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s låneförpliktelser
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 75,4 mnkr, jämte därpå
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp.
Den utökade kommunala borgen används för att uppta lån av
extern långivare för att lösa befintligt lån hos Nordanstigs kommun.
Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat
2015-01-26 § 5/2015 ersätts (kommunstyrelsens protokoll
§ 165/2016).
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 75,4 mnkr,
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive
ursprungliga lånebelopp.
2. Den utökade kommunala borgen används för att uppta lån av
extern långivare för att lösa befintligt lån hos Nordanstigs kommun.
3. Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat
2015-01-26 § 5/2015 ersätts.
Jäv
Carina Olsson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.
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§ 95

Dnr 2015-405

Utredning om inrättande av social myndighetsnämnd.
En utredning har genomförts med anledning av förvaltningsrättens
synpunkter på brister i organisationen när det gäller den sociala
myndighetsutövningen.
De påtalade bristerna är sedan tidigare justerade i kommunstyrelsen
men ett förslag på ändrad politisk organisation har diskuterats.
Diskussionen har avsett om myndighetsutskottet ska ersättas av en
social myndighetsnämnd eller om den nuvarande organisationen ska
bestå och utvecklas.
Kommunsekreterare Eva Engström påtalar den redaktionella ändringen
att kommunstyrelsens förslag gäller från 1 januari 2017.
Beslutsunderlag
1. Kommunchefen föreslår att fullmäktige beslutar genomföra
inrättande av en myndighetsnämnd, men att inte genomföra några
förändringar under innevarande mandatperiod.
Organisationsförändringen sker i samband med ny mandatperiod
2019 samt att besluta fortsätta att utreda frågan om förbättringar av
kommunens organisation i en tidsbegränsad gemensam KSberedning med politiker och tjänstemän (Fredrik Pahlbergs
tjänsteutlåtande 2016-04-18).
2. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att lämna
förslag på reglementen, arvodesbestämmelser,
delegationsordningar m.m. utifrån förslaget att bilda en social
myndighetsnämnd med fem ledamöter från 1 januari 2017
(kommunstyrelsens protokoll § 186/2016).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar justera den
politiska organisationen genom att inrätta en social
myndighetsnämnd med fem ledamöter från 1 januari 2017
(kommunstyrelsens protokoll § 186/2016).
Yrkanden
Åke Bertils (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Justera den politiska organisationen genom att inrätta en social
myndighetsnämnd med fem ledamöter från 1 januari 2017.
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Dnr 2016-243

Försäljning av Kyrkbacken 1:17, Björkbacken i Hassela.
Sedan försommaren har förhandlingar förts med företagsintressenter
om försäljning av fastigheten Kyrkbacken 1:17, Björkbacken i Hassela.
Syftet från kommunen har varit att snarast etablera ett trygghetsboende
i fastigheten, enligt Nordanstigs kommuns definition av
trygghetsboende. Intressenterna har haft motsvarande ambition att
skapa ett boende för äldre som önskar bo kvar i Hassela i eget boende.
Kyrkbacken 1:17 har ett bokfört värde av 3 404 tkr. Byggnadens yta är
c:a 2 800 kvm, tillhörande markområde är 5 417 kvm.
Köpeskillingen är överenskommen till 3 000 tkr.
Nordanstigs kommun och köparna har i en gemensam viljeinriktning
kommit överens om att skapa ett trygghetsboende. I överenskommelse
framgår bl.a. att köparna kostnadsfritt upplåter lokal i fastigheten för
hemtjänsten och lokal för sjuksköterska. Kommunen finansierar del av
en värdinnetjänst (högst 50 % av en årstjänst).
Beslutsunderlag
Kommunledningskontoret föreslår att Kyrkbacken 1:17 (Björkbacken) i
Hassela säljs för 3 000 tkr till Förvaltningsbolaget i Hassela under
bildande och namnändring, upprättat köpeavtal godkänns samt att
viljeinriktningen tillstyrks (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande
2016-08-02).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Monica Olsson (S), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Sälja Kyrkbacken 1:17 (Björkbacken) i Hassela för 3 000 tkr till
Förvaltningsbolaget i Hassela under bildande och namnändring.
2. Godkänna upprättat köpeavtal samt tillstyrka viljeinriktningen.
3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.
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§ 97

Dnr 2016-113

Redovisning till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS.
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är
kommunen skyldig att rapportera till fullmäktige när gynnande beslut
enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med
gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats.
Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej
verkställda beslut för kvartalet 1/2016.
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 =
 Fyra ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg.
 Två ärenden gällande SoL OF, omsorg om personer med
funktionsnedsättning.
 Ett ärende gällande LSS OF, omsorg om personer med
funktionsnedsättning.
Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre
månader från datum för avbrott?
Svar: Nej.
Beslutsunderlag
1. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
kvartalsrapport 1/2016 gällande ej verkställda beslut SoL och LSS.
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
kvartalsrapport 1/2016 gällande ej verkställda beslut SoL och LSS
(kommunstyrelsens protokoll § 174/2016).
Fullmäktiges beslut
Godkänna kvartalsrapport 1/2016 gällande ej verkställda beslut SoL
och LSS.
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§ 98

Dnr 2016-214

Avsägelse från politiskt uppdrag, Maria Karström (KD).
Maria Karström (KD) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot
i fullmäktige, ledamot i valberedningsnämnden samt ledamot i
fullmäktigeberedningen för demokrati.
Fullmäktige har godkänt Maria Karströms avsägelse samt hos
länsstyrelsen begärt ny sammanräkning för kristdemokraterna för
återstoden av mandatperioden 2015-2018.
Fullmäktige har att välja ny ledamot i valberedningsnämnden och ny
ledamot i fullmäktigeberedningen för demokrati.
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutar godkänna Maria Karströms (KD) avsägelse. Hos
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Kristdemokraterna för
återstoden av mandatperioden 2016-2018. Vid nästa fullmäktige välja
ny ledamot i valberedningsnämnden och ny ledamot i
fullmäktigeberedningen för demokrati (fullmäktiges protokoll
§ 84/2016).
Fullmäktiges beslut
Ärendet behandlas vid fullmäktiges nästa sammanträde.
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§ 99

Dnr 2016-216

Avsägelse från politiskt uppdrag, Ove Wallberg (L).
Ove Wallberg (L) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som revisor.
Fullmäktige har godkänt Ove Wallbergs avsägelse
Fullmäktige har att välja ny revisor för återstoden av mandatperioden
2015-2018.
Beslutsunderlag
Fullmäktige beslutar godkänna Ove Wallbergs (L) avsägelse. Val av ny
revisor genomförs på fullmäktiges nästa sammanträde (fullmäktiges
protokoll § 86/2016).
Yrkanden
Ordföranden Stig Jonsson meddelar att Jan-Ola Hall (SD tidigare har
lämnat förslag på Mikael Gradin (SD).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på förslaget och finner det antaget.
Fullmäktiges beslut
Välja Mikael Gradin (SD) som ny revisor för återstoden av
mandatperioden 2015-2018.
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§ 100

Dnr 2016-245

Avsägelse från politiskt uppdrag, Thomas von Wachenfeldt (C).
Thomas von Wachenfeldt (C) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Fullmäktige har att godkänna Thomas von Wachenfeldts avsägelse,
välja ny ersättare i kommunstyrelsen samt hos länsstyrelsen begära ny
sammanräkning för Centerpartiet för återstoden av mandatperioden
2015-2018.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Thomas von Wachenfeldts avsägelse.
2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Centerpartiet för
återstoden av mandatperioden 2015-2018.
3. Välja ny ersättare i kommunstyrelsen vid fullmäktiges nästa
sammanträde.
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§ 101
Avsägelse från politiskt uppdrag, Elisabeth Lundin (S).
Elisabeth Lundin (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag.
Fullmäktige har att godkänna Elisabeth Lundins avsägelse samt välja
ny ersättare i kommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden
2015-2018.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Elisabeth Lundins avsägelse.
2. Välja Boerje Bohlin (S) som ny ersättare i kommunstyrelsen för
återstoden av mandatperioden 2015-2018.
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§ 102
Avsägelse från politiskt uppdrag, Ola Tollin (MP).
Ola Tollin (MP) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.
Fullmäktige har att godkänna Ola Tollins avsägelse samt välja ny
ledamot i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för återstoden
av mandatperioden 2015-2018.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Ola Tollins avsägelse.
2. Vid fullmäktiges nästa sammanträde välja ny ledamot i
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för återstoden av
mandatperioden 2015-2018.
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§ 103
Avsägelse från politiskt uppdrag, Per Wetter (S).
Per Wetter (S) har avsagt sig sitt politiska uppdrag.
Per Wetter är ledamot i styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB och
ersättare i fullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna Per Wetters avsägelse, välja ny ledamot
till styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB samt begära ny
sammanräkning för Socialdemokraterna för återstoden av
mandatperioden 2015-2018.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Per Wetters avsägelse.
2. Välja Kent Hammarström (S) som ny ledamot i styrelsen för
Nordanstigs Fjärrvärme AB.
3. Välja Monica Olsson (S) som ny ersättare efter Kent
Hammarström.
4. Valen avser återstoden av tiden från den ordinarie bolagsstämma
som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats,
intill slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val
till kommunfullmäktige.
5. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för
Socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden 2015-2018.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
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Margareta Fredholm närv tom kl 22:05, § 93, Erik Eriksson Neu, Sven-Erik Sjölund och Jan-Ola Hall närv tom kl. 22:10, § 95.

Ja

Nej

Avst Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Av

