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§ 50 Dnr 2021-000025 

Allmänhetens frågestund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Allmänhetens frågestund avslutas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter, 

ordföranden och vice ordföranden i kommunens styrelse, utskott, 

nämnder, bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och 

ledande tjänstemän. 

Fråga 1 

Håkan Larsson frågar kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) 

om en tidsbestämd åtgärdsplan för reningen av avloppsvattnet i 

Jättendal och Mellanfjärden. 

Ola Wigg (S) svarar att kommunen har god kännedom om och ser 

allvarligt på problematiken med övergödning. Samtidigt har 

igenväxning och påverkan på vattenkvalitet fler orsaker än 

reningsverken i Mellanfjärden och Jättendal. Det här är en viktig 

fråga för utveckling av området. Kommunen vill arbeta aktivt med 

frågan, men har ingen fastställd tidsplan för åtgärder. 
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§ 51 Dnr 2021-000026 

Ledamöternas frågestund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöternas frågestund avslutas. 

Sammanfattning av ärendet 

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

styrelsen, utskott, fullmäktigeberedning eller ordföranden i 

kommunala bolag. 

Fråga 1 

Tor Tolander (M) frågar om kommunen kommer agera för att elever 

ska få inackorderingsstöd till nationellt godkända idrottsutbildningar 

(NIU). I dag beviljar Hälsinglands utbildningsförbund (HUF) 

inackorderingsstöd för elever vid riksrekryterande utbildning och 

riksidrottsgymnasium.  

Magnus Willing (S) svarar att samverkansavtal som ger elever vid 

NIU rätt till förstahandsmottagning och inackorderingsstöd medför 

stora kostnader för HUF. En majoritet av Sveriges kommuner har 

slutat teckna sådana samverkansavtal.  

Fråga 2 

Johan Norrby (-) frågar när beslut fattades att häva avtalet med den 

entreprenör som bygger Gnarps nya förskola. Han frågar också när 

det upptäcktes att entreprenören har skatteskulder samt varför lokala 

entreprenörer inte har anlitats för projektet. 

Ola Wigg (S) svarar att beslutet att häva avtalet har fattats på 

verksamhetsnivå. Projektet har under en längre tid har dragits med 

förseningar. Verksamheten har också anmodat entreprenören att lösa 

sina skatteskulder, eftersom det är ett grundkrav i avtalet med 

kommunen. Genom att häva avtalet har kommunen möjlighet att 

färdigställa förskolan, så att den kan tas i bruk efter sommaren. 

Lokala entreprenörer är av stort värde för kommunen men de kan ha 

svårt att konkurrera om större avtal. 

Fråga 3 

Stefan Bergh (NOP) frågar om ekonomisk redovisning av 

kommunens vattenvårdsprojekt (tidigare fiskevårdsprojektet). 

Ola Wigg (S) svarar att projektet har dragit ut på tiden men att det nu 

finns personal som arbetar med frågan. Det kommer leda till en 

redovisning av projektet, men inte vid dagens sammanträde. 
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§ 52 Dnr 2019-000376 

Information om Ersk-Matsgårdens 
verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Tacka för informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ersk-Matsgården i Hassela ägs av kommunen. Det är en 

självförsörjande gård från tiden då svedjefinnarna sökte sig till 

bygden, i slutet av 1500-talet. Här fanns alla ekonomibyggnader som 

behövdes för att gården skulle klara sig på egen hand under 

självhushållets dagar. Gården består av ett femtontal byggnader. Ett 

gammalt vattenverk är renoverat och kan köras. Verksamheten har 

egna odlingar.  

Vid dagens sammanträde informerar Barbro Björklund, Anna Kron, 

Anders Thyr och Göran Strid om föregående och kommande 

sommars verksamhet på gården. 
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§ 53 Dnr 2022-000168 

Årsredovisning 2021 för Inköp Gävleborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2021 för Inköp Gävleborg. 

2. Bevilja direktionen ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Jäv 

Ola Wigg (S) och Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslut på 

punkt 2. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Gävleborgs tio kommuner har i många år samarbetat i inköpsfrågor 

via kommunalförbundet Inköp Gävleborg. 

Gävle kommun begärde utträde ur förbundet i september 2017. 

Tidigare förbundsordning stadgade att om en av de tio 

medlemskommunerna begärde utträde så skulle förbundet upplösas. 

Avtal träffades i december 2019 mellan Gävle kommun och övriga 

medlemskommuner innebärande att Gävles utträde ur förbundet per 

31 december 2019 godkändes tillsammans med de ekonomiska 

villkoren för detta. Avtalet gjorde det också möjligt att förbundet kan 

leva vidare till dess att förbundets ingångna avtal löper ut.  

Förbundets nya roll är bl a att vara avtalsförvaltare av tidigare 

ingångna avtal och sträva efter att dessa inte förlängs. Det praktiska 

arbetet med avtalsförvaltningen sköts av Hälsingekommunerna. 

Resultatet för 2021 uppgår till -895 tkr jämfört med en budget på  

-658 tkr. Underskott budgeterades då förbundsdirektionen i februari  

2020 beslutade att fr o m 2020 inte ta ut någon medlemsavgift från 

medlemskommunerna utan använda det ansamlade överskottet som 

finns från tidigare år och till dess att förbundet avvecklats. Per 

31 december 2021 uppgår det egna kapitalet till 4 070 tkr. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att bevilja 

direktionen ansvarsfrihet för året och finner det antaget. 
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Forts. § 53 

 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll direktionsmöte Inköp Gävleborg 18 feb 2022 samt 

årsredovisning 2021, med bilagor, dok nr 130191. 

2. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-04-04, Yttrande 

årsredovisning 2021 Inköp Gävleborg, dok nr 130583. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2021 för Inköp Gävleborg (ledningsutskottets 

protokoll § 77/2022, dok nr 131030). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2021 för Inköp Gävleborg (kommunstyrelsens 

protokoll § 90/2022, dok nr 131344). 

5. Revisionsrapporten daterad 2022-02-23, dok nr 130191. 
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§ 54 Dnr 2022-000156 

Årsredovisning 2021 för Per och Anna 
Sundins stipendiefond, Per-Olof 
Schönströms minnesfond och Nordanstigs 
Näringslivsfond 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna årsredovisning 2021 för Stiftelsen Nordanstigs 

Näringslivsfond, sammanställning 2021 för Stiftelsen Per och Anna 

Katarina Sundins stipendiefond samt sammanställning 2021 för 

Stiftelsen Per-Olof Schönströms minnesfond. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har upprättat Årsredovisning för Stiftelsen 

Nordanstigs Näringslivsfond, samt Sammanställningar för Stiftelsen 

Per och Anna Katarina Sundins stipendiefond samt Stiftelsen Per-

Olof Schönströms minnesfond för år 2021. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-04-01, 

Årsredovisning 2021 för Per och Anna Sundins stipendiefond, 

Per-Olof Schönströms minnesfond och Nordanstigs 

Näringslivsfond, dok nr 130557, 

2. Stiftelsesammanställningar, med bilagor, dok nr 130649. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, 

sammanställning för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins 

stipendiefond samt sammanställning för Stiftelsen Per-Olof 

Schönströms minnesfond (ledningsutskottets protokoll 

§ 78/2022, dok nr 131031). 
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Forts. § 54 

 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, 

sammanställning för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins 

stipendiefond samt sammanställning för Stiftelsen Per-Olof 

Schönströms minnesfond (kommunstyrelsens protokoll 

§ 78/2022, dok nr 131031). 
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§ 55 Dnr 2022-000133 

Utbetalning av partistöd 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Partistöd för 2022 utbetalas till följande partier i fullmäktige 

enligt fastställt belopp: 

Socialdemokraterna 114 tkr 

Centerpartiet 64 tkr 

Vänsterpartiet 44 tkr 

nordanstigspartiet.se 24 tkr 

Liberalerna 24 tkr 

Moderaterna 54 tkr 

Kristdemokraterna 34 tkr 

Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd. 

2. Partistöd för 2022 utbetalas till följande parti i fullmäktige 

enligt fastställt belopp: 

Sverigedemokraterna 64 tkr 

 

Deltar inte i beslut 

Johan Norrby (-) avstår från att delta i beslut på punkt 2. 

Sammanfattning av ärendet 

Partistödet betalas ut årligen efter beslut av kommunfullmäktige. 

Vid fördelningen av partistödet ska fullmäktige beakta endast de 

partier som är representerade i fullmäktige under verksamhetsåret. 

Har ett parti flera platser utan att alla är bemannade kan det 

mandatbundna partistödet minskas i motsvarande grad. Lyckas inte 

partiet bemanna någon plats kan också grundstödet dras in. 

Partierna ska årligen redovisa hur partistödet har använts. 

Grundstödet är 14 000 kronor per parti och år. Mandatstödet är 

10 000 kronor per mandat i fullmäktige och år. 

Staben bedömer att samtliga 31 mandat i fullmäktige är bemannade 

enligt Kommunallagen 4 kap 29-30 §§. Även om två personer i 

fullmäktige har anmält sig som politisk vilde anses ändå mandatet 

vara bemannat av ursprungspartiet. 

Samtliga åtta partier har inkommit med sin redovisning för hur 

partistödet har använts under 2021. 
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Forts. § 55 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs förslag avseende 

partistöd enligt fastställt belopp för 2022 till Socialdemokraterna, 

Centerpartiet, Vänsterpartiet, nordanstigspartiet.se, Liberalerna, 

Moderaterna samt Kristdemokraterna och finner det antaget. 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs förslag avseende 

partistöd enligt fastställt belopp för 2022 till Sverigedemokraterna 

och finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att partistöd för 

2022 utbetalas till partier i fullmäktige enligt fastställt belopp 

(Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2022-04-21, 

dok nr 130959). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att partistöd 

för 2022 utbetalas till partier i fullmäktige enligt fastställt 

belopp (kommunstyrelsens protokoll § 95/2022, dok nr 

130959). 
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§ 56 Dnr 2020-000304 

Motion om att återkommunalisera 
hemtjänsten 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige har i § 9/2022 beslutat att avskaffa kommunens 

valfrihetssystem inom hemtjänst och därmed bedriva all 

hemtjänst i egen regi. 

2. Motionen kan därmed anses besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) m.fl. har lämnat en motion där de föreslår att 

Nordanstigs kommun omedelbart återkommunaliserar hemtjänsten, 

d.v.s. driver den i egen regi med egen personal, alternativt att 

Nordanstigs kommun återinför kommunalt driven hemtjänst inom 

hela kommunens geografiska område samt att pengar för att utveckla 

äldreomsorgen avsätts i budget.  

Yttrande över motionen 

Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i februari i år att avskaffa 

kommunens valfrihetssystem inom hemtjänst och bedriva all 

hemtjänst i egen regi. 

Med detta kan motionen anses besvarad. 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Motion om att återkommunalisera hemtjänsten, dok nr 122796. 

2. Carina Ohlson (C) föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Fullmäktige har i § 9/2022 beslutat att avskaffa kommunens 

valfrihetssystem inom hemtjänst och därmed bedriva all 

hemtjänst i egen regi. Motionen kan därmed anses besvarad 

(Carina Ohlsons (C) tjänsteutlåtande 2022-04-04, dok nr 

130601). 
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Forts. § 56 

 

3. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Fullmäktige har i § 9/2022 beslutat att avskaffa kommunens 

valfrihetssystem inom hemtjänst och därmed bedriva all 

hemtjänst i egen regi. Motionen kan därmed anses besvarad 

(omsorgsutskottets protokoll § 51/2022, dok nr 130979). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Fullmäktige har i § 9/2022 beslutat att avskaffa kommunens 

valfrihetssystem inom hemtjänst och därmed bedriva all 

hemtjänst i egen regi. Motionen kan därmed anses besvarad 

(kommunstyrelsens protokoll § 97/2022, dok nr 131351). 
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§ 57 Dnr 2022-000131 

Motion om att förbättra insatserna mot våld i 
nära relationer 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja motionen. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta och anta en 

handlingsplan för att motverka våld i nära relationer samt att 

implementera den i kommunens verksamheter. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om att förbättra 

insatserna mot våld i nära relationer. I motionen yrkar hon att 

kommunstyrelsen ges ansvar för att ge ett utskott eller en arbetsgrupp 

i uppgift att i samråd med sakkunniga och med grund i den forskning 

som finns, upprätta en handlingsplan för att motverka våld i nära 

relationer samt att kommunstyrelsen ges ansvar för att 

handlingsplanen implementeras i samtliga kommunala verksamheter 

så fort den är upprättad. 

Yttrande över motionen 

Arbetet med att motverka våld i nära relationer är ett viktigt arbete. 

Det ligger också helt i linje med majoritetens ambitioner.  

Vid kommunstyrelsens förvaltning och enheten Utveckling och 

upphandling finns det idag en tjänst som trygghets- och 

folkhälsosamordnare. Ett av fokusområdena för denna tjänst är att 

arbeta för att motverka våld i nära relationer men även öka 

tryggheten och upplevelsen av trygghet i vår kommun. 

Idag finns inga riktlinjer för att motverka våld i nära relationer som 

riktar sig mot kommunens samtliga verksamheter. 

Motionen kan därmed beviljas.  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med bifall av Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 
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Forts. § 57 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion om att förbättra insatserna mot våld i nära relationer, 

dok nr 129636. 

2. Ola Wigg (S) föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja 

motionen. Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta och anta en 

handlingsplan för att motverka våld i nära relationer samt att 

implementera den i kommunens verksamheter (Ola Wiggs 

tjänsteutlåtande 2022-04-04, dok nr 130609). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja 

motionen. Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta och anta en 

handlingsplan för att motverka våld i nära relationer samt att 

implementera den i kommunens verksamheter 

(ledningsutskottets protokoll § 84/2022, dok nr 131037). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja 

motionen. Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta och anta en 

handlingsplan för att motverka våld i nära relationer samt att 

implementera den i kommunens verksamheter 

(kommunstyrelsens protokoll § 98/2022, dok nr 131352). 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 58 Dnr 2020-000242 

Motion om kultur och företagande, att införa 
enprocentregeln 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. I kommunens Kulturstrategi för åren 2021-2025 anges att 

kommunen ska verka för att vid nybyggnation och större 

renoveringsarbeten av kommunala fastigheter ska det som en 

naturlig del i planeringsarbetet, avsättas en procent av 

byggkostnaden för konstnärlig utsmyckning. Då detta redan är 

beslutat anser vi inte att någon ytterligare utredning enligt 

motionens förslag behövs.  

2. Med detta anses motionen besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet har genom Petter Bykvist, Petra Modée och Göran 

Thybäck lämnat en motion där de föreslår att fullmäktige beslutar att 

utreda hur den så kallade enprocentregeln, det vill säga att minst en 

procent av budgeten vid ny-, om- och tillbyggnation av fastigheter, 

infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i 

byggnadsanknuten konstnäring gestaltning, skulle kunna införas i 

Nordanstigs kommun och dess kommunala bolag. 

Yttrande över motionen 

Kommunen står inför stora investeringar i den närmaste framtiden. 

Det byggs en ny förskola i Gnarp och det planeras för en ny 

idrottshall i Bergsjö, ett nytt särskilt boende och även ett 

trygghetsboende. 

I kommunens Kulturstrategi för åren 2021-2025 som antogs av 

kommunfullmäktige i oktober 2021, så anges att kommunen ska 

verka för att vid nybyggnation och större renoveringsarbeten av 

kommunala fastigheter ska det som en naturlig del i 

planeringsarbetet, avsättas en procent av byggkostnaden för 

konstnärlig utsmyckning. 

Med detta kan motionen anses besvarad. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Ola Wigg (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(27) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 58 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion om kultur och företagande, att inför enprocentregeln, 

dok nr 118784. 

2. Stig Eng (C) föreslår att fullmäktige beslutar följande: I 

kommunens Kulturstrategi för åren 2021-2025 anges att 

kommunen ska verka för att vid nybyggnation och större 

renoveringsarbeten av kommunala fastigheter ska det som en 

naturlig del i planeringsarbetet, avsättas en procent av 

byggkostnaden för konstnärlig utsmyckning. Då detta redan är 

beslutat anser vi inte att någon ytterligare utredning enligt 

motionens förslag behövs. Med detta kan motionen anses 

besvarad (Stig Engs tjänsteutlåtande 2022-04-04, dok nr 

130589). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar följande: I 

kommunens Kulturstrategi för åren 2021-2025 anges att 

kommunen ska verka för att vid nybyggnation och större 

renoveringsarbeten av kommunala fastigheter ska det som en 

naturlig del i planeringsarbetet, avsättas en procent av 

byggkostnaden för konstnärlig utsmyckning. Då detta redan är 

beslutat anser vi inte att någon ytterligare utredning enligt 

motionens förslag behövs. Med detta kan motionen anses 

besvarad (ledningsutskottets protokoll § 85/2022, dok nr 

131038). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: I 

kommunens Kulturstrategi för åren 2021-2025 anges att 

kommunen ska verka för att vid nybyggnation och större 

renoveringsarbeten av kommunala fastigheter ska det som en 

naturlig del i planeringsarbetet, avsättas en procent av 

byggkostnaden för konstnärlig utsmyckning. Då detta redan är 

beslutat anser vi inte att någon ytterligare utredning enligt 

motionens förslag behövs. Med detta kan motionen anses 

besvarad (kommunstyrelsens protokoll § 100/2022, dok nr 

131354). 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 59 Dnr 2022-000132 

Motion om tillbakaflytt av 
fullmäktigesammanträden till Harmånger 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lokalen i Bergsjögården är funktionellt tillfredställande för att 

hålla sammanträden i, men den är inte optimal. 

2. Motionens första att-sats beviljas. Motionens andra att-sats 

anses besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sven-Erik Sjölund (S) har lämnat en motion om förslag att flytta 

tillbaka fullmäktiges sammanträden till Harmånger. Han yrkar att 

kommunen utreder möjligheten att åter förlägga fullmäktiges 

sammanträden i gamla fullmäktigesalen i Harmånger samt att om 

utredningen visar att det är möjligt även besluta att flytta 

sammanträdena till Harmånger. 

Yttrande över motionen 

Idag genomförs fullmäktiges sammanträden normalt i Kulturhuset 

Bergsjögården i stora salen.  

En fullmäktigesal ska ha utrymme för fullmäktiges 31 ledamöter och 

för de tjänstepersoner som behöver vara med vid sammanträdet. Det 

är viktigt med plats för åhörare och besökare eftersom 

sammanträdena är öppna för allmänheten. Sammanträdena sänds 

även på webben direkt och utrustning för inspelning, kameror, 

mikrofoner och högtalare behöver också finnas. 

Lokalen i Bergsjögården är funktionellt tillfredställande för att hålla 

sammanträden i, men den är inte optimal. 

Med anledning av detta föreslås att motionens första att-sats beviljas 

samt att den andra att-satsen får anses besvarad i avvaktan på 

utredningen.  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med bifall av Sven-Erik Sjölund (S) yrkar att 

motionens första att-sats ska beviljas och att motionens andra att-sats 

ska anses besvarad. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 
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Forts. § 59 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion om att flytta tillbaka fullmäktiges sammanträden till 

Harmånger, dok nr 129857. 

2. Ola Wigg (S) föreslår att fullmäktige beslutar följande: Lokalen 

i Bergsjögården är funktionellt tillfredställande för att hålla 

sammanträden i, men den är inte optimal. Motionens första att-

sats kan därmed beviljas. Motionens andra att-sats får anses 

besvarad i avvaktan på utredningen (Ola Wiggs tjänsteutlåtande 

2022-04-04, dok nr 130612). 

3. Ledningsutskottet förslår att fullmäktige beslutar följande: 

Lokalen i Bergsjögården är funktionellt tillfredställande för att 

hålla sammanträden i, men den är inte optimal. Motionens första 

att-sats kan därmed beviljas. Motionens andra att-sats får anses 

besvarad i avvaktan på utredningen (ledningsutskottets protokoll 

§ 86/2022, dok nr 131039). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Lokalen i Bergsjögården är funktionellt tillfredsställande för att 

hålla sammanträden i, men är inte optimal. Motionens första att-

sats beviljas. Motionens andra att-sats avslås 

(kommunstyrelsens protokoll § 99/2022, dok nr 131353). 
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§ 60 Dnr 2020-000244 

Motion om sänkta arvoden för politiker 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen med följande motivering: 

Det är fullmäktigeberedningen för demokrati som har uppdraget att 

lägga fram ett förslag till nya arvoden och i den beredningen ingår en 

representant från varje parti som har mandat i kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Bergh (NoP) har lämnat en motion där han föreslår att en 

utredning genomförs om att sänka de politiska arvodena med 

antingen 15 %, 30 % eller 50 %. 

Med anledning av kommunens arbete med effektiviseringar, 

omställningar och investeringar, genom bland annat en effektivare 

lokalanvändning, energieffektiviseringar, framtida omstruktureringar 

inom våra kärnområden, justeringar av taxor m.m. anser Stefan 

Bergh att även politikerna kan vara delaktiga i denna process. 

Yttrande över motionen 

Nordanstigs förtroendevalda har under flera mandatperioden haft en 

lägre nivå för politiska arvoden än närliggande och likvärdiga 

kommuner. När de politiska arvodena har setts över inför ny 

mandatperiod så har det genomförts en bedömning om vart en 

ersättningsnivå för ett politiskt uppdrag ska ligga.  

Det är allt svårare att få människor att engagera sig politiskt, att då 

sänka arvodena än mer skulle då kunna göra det ännu svårare. 

Demokratin är något som är viktigt att försvara, den förutsätter också 

människor som engagerar sig politiskt. 

Det är fullmäktigeberedningen för demokrati har just nu uppdraget 

att lägga fram ett förslag till nya arvoden och i den beredningen ingår 

en representant från varje parti som har mandat i 

kommunfullmäktige. Med detta förslås fullmäktige besluta att avslå 

motionen. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med bifall av Tor Tolander (M) och Carina Ohlson (C) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Bergh (NoP) med bifall av Johan Norrby (-) yrkar bifall till 

motionen. 
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Forts. § 60 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs och Stefan Berghs 

yrkanden och finner Ola Wiggs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder att kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Stefan Berghs yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med 23 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot två Nej-röster 

för Stefan Berghs yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M) X    

Lars Hed (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     

Daniel Gunsth (S) X 

Birgit Dahlström (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Magnus Willing (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X      

Petra Modée (V) X    

Petter Bykvist (V) X 

Sandra Bjelkelöv (SD) X   

Johan Norrby (-)  X 

Eva Andersson (SD) X 

Stefan Bergh (NoP)  X 

Summa  23 2 0   
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Forts. § 60 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion om sänkta arvoden för politiker, dok nr 118788. 

2. Ola Wigg (S) föreslår att fullmäktige beslutar att avslå motionen 

med följande motivering: Det är fullmäktigeberedningen för 

demokrati som har uppdraget att lägga fram ett förslag till nya 

arvoden och i den beredningen ingår en representant från varje 

parti som har mandat i kommunfullmäktige (Ola Wiggs 

tjänsteutlåtande 2022-04-04, dok nr 130599). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att avslå 

motionen med följande motivering: Det är 

fullmäktigeberedningen för demokrati som har uppdraget att 

lägga fram ett förslag till nya arvoden och i den beredningen 

ingår en representant från varje parti som har mandat i 

kommunfullmäktige (ledningsutskottets protokoll § 87/2022, 

dok nr 131040). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar avslå 

motionen med följande motivering: Det är fullmäktige-

beredningen för demokrati som har uppdraget att lägga fram ett 

förslag till nya arvoden och i den beredningen ingår en 

representant från varje parti som har mandat i kommun-

fullmäktige (kommunstyrelsens protokoll § 102/2022, dok nr 

131356). 
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§ 61 Dnr 2022-000162 

Redovisning av ej avslutade motioner  

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att 

fullmäktiges presidium två gånger per år ska redovisa de motioner 

som inte är färdigberedda. 

Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga 

aktuella motioner. 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av ej avslutade motioner, dok nr 130587. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen, 

Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2022-04-04, 

dok nr 130585). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner 

redovisningen (ledningsutskottets protokoll § 83/2022, dok nr 

131036). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna 

redovisningen (kommunstyrelsens protokoll § 104/2022, dok nr 

131358). 
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§ 62 Dnr 2022-000172 

Fyllnadsval efter Erik Eriksson Neu (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Sandra Jonsson (S) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 

2. Välja Kent Hammarström (S) som ny ledamot och vice 

ordförande i valberedningsnämnden. 

3. Välja Lena Svensson (S) som ny ersättare i 

valberedningsnämnden. 

4. Valen avser återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Erik Eriksson Neu (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag som 

ledamot i fullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot och 

vice ordförande i valberedningsnämnden. 

Fullmäktige har tidigare behandlat ärendet och kvar är att välja ny 

ersättare i kommunstyrelsen och ny ledamot och vice ordförande i 

valberedningsnämnden för återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

Yrkanden 

Sigbritt Persson (S) föreslår Sandra Jonsson (S) som ny ersättare i 

kommunstyrelsen, Kent Hammarström (S) som ny ledamot och vice 

ordförande i valberedningsnämnden samt Lena Svensson (S) som ny 

ersättare i valberedningsnämnden efter Kent Hammarström (S). 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sigbritt Perssons förslag och 

finner dem antagna. 

Beslutsunderlag 

Fullmäktiges protokoll § 47/2022, dok nr 131186. 
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§ 63 Dnr 2022-000160 

Sammanställning av icke verkställda beslut 
enligt SoL och LSS  

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna kvartalsrapport 1, 2022 gällande ej verkställda beslut 

enligt SoL och LSS.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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. 

Redovisningen vid dagens sammanträde gäller för kvartal 1, 2022.  

Redovisningen berör äldreomsorg (SoL ÄO), omsorg om personer 

med funktionsnedsättning (SoL OF), samt omsorg om personer med 

funktionsnedsättning (LSS OF). Det finns fyra gynnande beslut som 

inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum, gällande SoL 

ÄO, till och med 31/3 2022, varav två är ej verkställda. Det finns 

inga avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 

tre månader från datum för avbrott. 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL och LSS, 

tjänsteutlåtande, dok. nr. 130630. 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 1, 2022 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS. Utskottet påpekar än en gång vikten av att påskynda 

vikten av byggnation för de som står i kö till särskilt boende 

(omsorgsutskottets protokoll § 49/2022, dok nr 130977). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 1, 2022 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS. Utskottet påpekar än en gång vikten av att påskynda 

vikten av byggnation för de som står i kö till särskilt boende 

(kommunstyrelsen protokoll § 105/2022, dok nr 131359). 
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§ 64 Dnr 2019-000280 

Inkomna motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion har inkommit till kommunfullmäktige: 

Motion om teckenspråkstolkning vid digitala och fysiska möten i 

kommunen som är offentliga för allmänheten. 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att 

fullmäktige bestar att införa teckenspråkstolkning både vid digitala 

och fysiska möten i kommunen som är offentliga för allmänheten. 

 

 


