
 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

 

Plats och tid Kulturhuset Bergsjögården och på distans via Teams, måndagen den 23 november 
2020 kl 18:00-20:40. 

Beslutande Se närvarolista på sida 2 

Övriga deltagande Se närvarolista på sida 2 

Utses att justera Erik Eriksson Neu (S) och Sandra Bjelkelöv (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2020-11-26 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 70-85 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Carin Walldin  

 Justerare 

  

 Erik Eriksson Neu                                                        Sandra Bjelkelöv  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-11-23 

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-27 Datum då anslaget tas ned 2020-12-19 

Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

Närvarolista 

Beslutande  

 Tor Tolander (M) 
Lars Hed (M) 
Daniel Arenholm (M) 
Michael Wallin (M) 
Lisa Bergman Östman (C) 
Stig Eng (C) 
Carina Ohlson (C) 
Edvin Östlund-Qvist (C) 
Lars-Ove Gradin (C), 1:e vice ordförande 
Peter Åström (L) ersättare för Per-Ola Wadin (L) 
Patric Jonsson (KD) 
Kent Hammarström (S) 
Ola Wigg (S) 
Anette Nybom (S) 
Erik Eriksson Neu (S) 
Sigbritt Persson (S) 
Sven-Erik Sjölund (S) 
Carin Walldin (S), Ordförande 
Oskar Lundin (S) 
Mandy Eriksson Neu (S) 
Petter Bykvist (V) 
Petra Modée (V), 2:e vice ordförande 
Hanna Vennberg-Tolander närv from kl. 19:40 § 76, ersättare för Ulrika Jonsäll (V) 
Sandra Bjelkelöv (SD) 
Johan Norrby (SD) 
Eva Andersson (SD) 
Stefan Bergh (NOP) 
Lana Gradin (-)  

   

   

Övriga deltagande  

Ersättare (ej tjänstgörande) Magnus Willing (S) 

Tjänstemän Eva Engström, kommunsekreterare 
Erik Hedlund, kommunchef 
Thomas Larsson, utbildningschef 

Övriga  

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

Ärendelista 

§ 70 Dnr 2020-000040 
Information om framtida fastighetsinvesteringar. ................................ 4 

§ 71 Dnr 2020-000295 
Rapport om skolsituationen på Gnarps skola och verksamhetens 
förbättringsarbete. .............................................................................. 6 

§ 72 Dnr 2017-000186 
Allmänhetens frågestund. .................................................................. 7 

§ 73 Dnr 2017-000078 
Ledamöternas frågestund. ................................................................. 9 

§ 74 Dnr 2020-000115 
Coronaviruset, Covid-19. ................................................................. 11 

§ 75 Dnr 2020-000067 
Företagshälsa Region Gävleborg. .................................................... 12 

§ 76 Dnr 2020-000226 
VA-taxa 2021, Nordanstig Vatten AB ............................................... 14 

§ 77 Dnr 2020-000273 
Årsredovisning 2019 för Hälsingerådet. ........................................... 16 

§ 78 Dnr 2020-000232 
Revidering av Budgetprocess och ersättningsmodell avseende 
Hälsinglands Utbildningsförbund. ..................................................... 17 

§ 79 Dnr 2019-000155 
Motion om motprestation vid försörjningsstöd. ................................. 19 

§ 80 Dnr 2019-000244 
Motion om Äldreombudsman. .......................................................... 21 

§ 81 Dnr 2019-000460 
Motion för främjande av skolträdgårdar. ........................................... 22 

§ 82 Dnr 2020-000236 
Fyllnadsval, politiskt uppdrag, Ulrika Jonsäll (V). .............................. 23 

§ 83 Dnr 2020-000280 
Val av huvudman i Hälsinglands Sparbank ...................................... 24 

§ 84 Dnr 2020-000265 
Redovisning av ej avslutade motioner. ............................................. 25 

§ 85 Dnr 2020-000185 
Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL och LSS 2020
 ........................................................................................................ 26 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 70 Dnr 2020-000040  

Information om framtida 
fastighetsinvesteringar. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Ett omfattande arbete kring kommunens framtida lokalbehov har 

genomförts. En lokalbehovsanalys och en genomförandeplan har 

hanterats genom två delprocesser, en  Lokalresursplan och en 

Kommunstyrelseberedning för framtida fastighetsinvesteringar. 

2019 tog vi fram en lokalresursplan och samtliga verksamheter var 

delaktiga. Målet, ett genomarbetat styrdokument för att säkerställa 

framtidens fastighetsbestånd och lokalbehov. 

Kommunstyrelsen tillsatte även en beredningsgrupp för framtids 

fastighetsinvesteringar, gruppen representeras av samtliga partier 

samt av utvalda tjänstepersoner. 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) redovisar de pågående 

projekten. 

Trygghetsboende 

Ett trygghetsboende har skapats i Harmånger genom att renovera 

delar av Hagängsgården. Totalt kommer 24 lägenheter att renoveras 

och 22 av dem är klara och redan uthyrda. 

Arthur Engbergskolan 

Den gamla skolan renoveras och förskolan flyttar in i lokalerna. 

Skolan kommer att få en helt ny utemiljö. Skolan är också först ut i 

EPC-projektet, med installation av närvarostyrd ventilation, smart 

belysning, värmepumpar och solceller. 

EPC-projektet  

Det stora EPC-projektet som fullmäktige beslutade om tidigare under 

2020 pågår. Projektet är ett energiförbättringsprojekt och kommer att 

pågå under flera år. Projektet ska resultera bl.a.ai at tår 2030 ska 

utsläppen av växthusgaser vara 63 % lägre jämfört med 1990, 

elproduktionen ska år 2040 vara 100 % förnybar samt att bidra till att 

Sverige år 2030 ska ha 50 % effektivare energianvändning jämfört 

med 2005. 
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Forts. § 70 

 

Ny Förskola i Gnarp 

Förberedelserna inför byggnationen har börjat. Den nya förskolan i 

Gnarp kommer att vara ett passivhus. Målet är även att grundlägga 

utan betong, det jobbas i nuläget febrilt för att få fram 

lastberäkningar till grundläggningen. Tanken är att grunden blir en 

Foamglas-grund. 

Dock har det upptäckts markproblem på platsen där förskolan ska 

vara så det är möjligt att den får en lite annan placering. Förskolan 

beräknas vara klar till hösten 2021. 

Upprustning av utemiljöer 

Utemiljöer kring kommunala byggnader är på vissa håll i dåligt 

skick. Majoritetens har i sina satsningar avsatt 2,5 mnkr/år i fyra år 

för att åtgärda dessa. Start är 2021. Prioritet ligger på skola- och 

förskolemiljöer. 

Kommande investeringar 

Nytt SÄBO för äldre 

Ny skola i Bergsjö 

Ny skola i Harmånger 

Ny idrottshall i Bergsjö 

Ny VA-lösning för Mellanfjärden 

Kommunhus 

Spontanidrottsplatser 
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§ 71 Dnr 2020-000295  

Rapport om skolsituationen på Gnarps skola 
och verksamhetens förbättringsarbete. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Under en tid har situationen på Gnarps skola varit ett arbetsmiljö 

problem för personalen och efter att ha bedömt att elevernas säkerhet 

inte har kunnat garanteras beslutade utbildningschefen att flytta 

årskurserna 4-6 från Gnarps skola till Bergsjös och Harmångers 

skolor. Beslutet gäller från 2 november 2020. 

Thomas Larsson, utbildningschef informerade om att flytten av 

elever från Gnarps skola till Bringsta skola och Bergsjö skola, har 

gått bra. En förstärkning kring förändringarna i skolskjutsarna fick 

genomföras och fungerar nu bra. Det är nu lugnt i klassrummen. 

Åtgärdsprogram för vissa elever kommer att säkerställas både i 

Harmånger och i Bergsjö. 

I Gnarp är drygt hälften av eleverna kvar. Där har en tillförordnad 

rektor tillsatts som förstärkning och de arbetar nu med 

grundstrukturen för fördelning av personal i klasserna och även 

planering. 

I dag är verksamheten säker för eleverna med det finns många 

förbättringar kvar att göra. Förändringen kommer att utvärderas en 

vecka för jullovet. 
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§ 72 Dnr 2017-000186  

Allmänhetens frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förklara allmänhetens frågestund avslutad.  

      

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 

En person har ställt två frågor kring omvårdnaden av våra äldre. 

Fråga 1: Har kommunen diskuterat vad som bör ingå i begreppet "att 

åldras med värdighet" och finns det något dokument inom 

kommunen som beskriver vad en brukare kan förvänta sig och vad 

som ska ingå när man bor på Sörgården? 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) svara att det inte 

finns något specifikt dokument utan att rutinerna formas och utgår 

utifrån individen. 

Fråga 2: Hur satsar ni som arbetsgivare på äldrevården idag och vilka 

mål har ni för att förbättra livskvalitén för de gamla på boendet? 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) svarar att det sker 

en kartläggning av arbetsmomenten utifrån individens vilja. De 

arbetar även med välfärdsteknik både för vårdtagare och personal. 

 

Fråga 2 

En person har lämnat in en fråga om kommunstyrelsen har följt och 

beslutat om detta som KPMG har anmodat kommunstyrelsen att 

göra? Frågeställaren hänvisar till en revisionsrapport från KPMG 

Uppföljning av granskningar åren 2016 och 2017 daterad 2019-11-05 

och i den till avsnitt 3.2.2 som gäller granskning av 

kommunstyrelsens uppsiktsplikt över de kommunala bolagen.  

Kommunstyrelsens ordföranden Ola Wigg (S) svara på frågan. 

Revisionen har rekommenderat kommunstyrelsen att: 

"3.2.1 Se över kontrollerna vid ändringar av uppgifter i lönesystemet. 

3.2.1 Utarbeta skriftliga rutiner för chefers uppgifter och ansvar i 

löneprocessen.    
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Forts. § 72 

 

3.2.1 Införa nödvändiga spärrar i lönesystemet för att förhindra 

användare att ändra egna uppgifter. 

3.3 Rekommenderar kommunstyrelsen att upprätta dokumenterade 

rutiner och utifrån riskbedömning överväger lämpliga 

kontrollaktiviteter, exempelvis att begära årligt underlag avseende 

förlorad arbetsinkomst, i syfte att säkerställa att rätt ersättning 

utbetalas." 

Vi har i det utskott (Politiska ledningsgruppen) som tidigare 

hanterade tolkningar av arvodesreglementet arbetat med frågan och 

kommit fram till att underlag för förlorad arbetsförtjänst skall lämnas 

in årligen eller vid förändring av den som söker ersättning. Den 

förtroendevalda intygar på heder och samvete att uppgifterna 

stämmer.  

När det gäller egenföretagare så skall även intyg från dess revisor 

bifogas. 

Respektive ordförande kontrollerar att uppgifterna stämmer med 

närvaron på protokollet som underlag. 

 

      

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 73 Dnr 2017-000078  

Ledamöternas frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöternas frågestund förklaras för avslutad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

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

styrelse, utskott, fullmäktigeberedning eller ordföranden i 

kommunala bolag. 

Fråga 1 

Stefan Bergh (NoP) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola 

Wigg (S) om fiskevårdsprojektet och provsänkningen av dammarna i 

Gällsta och Milsbron i Gnarp. Kommer kommunen att riva och/eller 

renovera fler dammar i kommunen och finns det någon 

kostnadsberäkning på vad det kommer att kosta. Finns det möjlighet 

till extern finansiering eller kommer alla kostnader att belasta 

kommunen? 

Ola Wigg (S) svarar att det hela tiden arbetas för att genomföra 

arbetena med extern finansiering. Provsänkningen av dammen i 

Gällsta har stoppats och en utvärdering behöver göras av 

konsekvenserna innan projektet kan fortsätta. 

Fråga 2 

Tor Tolander (M) frågar om antalet personer som idag väntar på en 

plats i våra särskilda boenden. Hur kommer majoriteten att hantera 

bristen på platser innan ett nytt särskilt boende är klart? 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) svarar att det just 

nu är många som har ansökt och väntar på en bedömning. För två år 

sedan hade vi 38 personer i kö men sedan en tid nu så har det varit 

lugnare. 

Fråga 3 

Petter Bykvist (V) frågar om hur majoriteten ser på planeringen och 

nybyggnationen av ett nytt särskilt boende i kommunen. 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) svarar att ärendet är 

återremitterat till Kommunstyrelseberedningen för framtida 

fastighetsinvesteringar,  för vidare utredning. Ledningsutskottets 

ordförande Stig Eng (C) svarar att planen är att bygga ett boende 

med 90 platser och det ska inkludera både särskilt boendeplatser och 

avlastningsplatser. Vad som inte är klart ännu är om kommunen eller 

andra aktörer på marknaden ska bygga och/eller drifta boendet. 
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Forts. § 73 

 

Fråga 4 

Petter Bykvist (V) frågar om den nya förskolan i Gnarp. Nu när det 

byggs en ny lokal kommer hans motion om att en procent av 

byggkostnaden ska läggas på konstnäring utsmyckning att beaktas? 

Ola Wigg (S) informerar om att majoriteten ställer sig positiv till 

motionens intentioner och att det bör göras konstnärlig utsmyckning 

på den nya förskolan men att det inte är inplanerat ännu. 

Fråga 5 

Sandra Bjelkelöv (SD) frågar om tiden för friskvårdsbidraget till 

kommunens anställda kan förlängas då det kan vara svårt att nyttja 

det i coronatider. 

Ola Wigg (S) svarar att han tar med sig frågan till förvaltningen som 

får undersöka om det kan vara möjligt. 

Fråga 6 

Eva Andersson (SD) frågar hur länge de politiska mötena ska 

genomföras digitalt. 

Fullmäktiges ordföranden Carin Walldin (S) och kommunstyrelsens 

ordförande Ola Wigg (S) svarar att med anledning av 

coronapandemin kommer så många möten som möjligt att 

genomföras digitalt och att det är svårt att veta hur länge pandemin 

kommer att fortsätta.  
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§ 74 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om coronapandemins 

påverkningar på kommunens verksamheter. 

Just nu är det ett stabilt läge i verksamheten. Fokus i verksamheterna 

är just nu att vidta åtgärder för att minska smittspridningen och 

trygga våra äldre och personer i riskgrupper. Vi kommunicerar de 

allmänna riktlinjerna till våra medborgare och medarbetare. 

Kommunens krisledningsgrupp har varit aktiverad hela tiden under 

pandemin men arbetar mer intensivt just nu.  

Det är bra att fullmäktiges sammanträde kan genomföras digitalt. 

Vi avråder just nu från att besöka biblioteken och kommunhuset om 

det inte är nödvändigt utan i stället kontakta oss via e-post eller 

telefonsamtal. 

Vi avråder även från besök på våra äldreboenden dock är det inte 

förbjudet. 

Badhuset har stängt för allmänheten, dagverksamheten är stängd och 

årskurs 6 får vara kvar på sina skolor istället för att åka till Bergsjö 

skola en dag i veckan.  

Föräldrar får inte längre gå in i förskolan utan förskolans persona tar 

emot barnen utanför lokalerna. 

Dessa riktlinjer gäller åtminstone över julhelgerna.  
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§ 75 Dnr 2020-000067  

Företagshälsa Region Gävleborg. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ansluta Nordanstigs kommun till den gemensamma nämnden 

för företagshälsovård från och med 2021-01-01. 

2. Godkänna avtal och reglemente för den gemensamma nämnden 

för företagshälsovård att gälla från och med 2021-01-01 med 

den redaktionella ändringen i § 13 gällande Avtalstid.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Bollnäs kommun, Gävle kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers 

kommun, Sandvikens kommun, Hudiksvalls kommun, Söderhamns 

kommun och Hofors kommun samt Region Gävleborg ingår i en 

gemensam nämnd om samverkan inom företagshälsovårdsfrågor som 

ankommer på kommunerna och Regionen i egenskap av 

arbetsgivare.  

Nordanstigs kommuns nuvarande avtal med Alert Företagshälsa 

Teknik Miljö AB upphör 31 januari 2021. Kommunstyrelsen har 

uppdragit till förvaltningen att arbeta vidare med avtal för att ansluta 

sig till den gemensamma företagshälsovårdsnämnden Region 

Gävleborg från och med 2021-01-01. 

Företagshälsan Region Gävleborgs huvudsakliga och övergripande 

målsättning är att tillskapa en företagshälsa som ger bästa möjliga 

stöd för att stärka ett hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt inom 

områdena hälsa och arbetsmiljö.   

Region Gävleborg har inkommit med en justering i underlaget. Det 

gäller Avtalet om samverkan för gemensam företagshälsa. Rätt 

formulering ska vara: 

"§ 13 Avtalstid 

Verksamheten ska börja den 1 januari 2021 och pågå till 31 

december 2022 med en automatisk förlängning 4 år i taget. 

Uppsägning av avtalet med 12 månaders uppsägning kan dock ske 

skriftligen före den 31 januari i varje ny mandatperiods början."  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

ändringen av årtal i § 13 Avtalstid.  
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Forts. § 75 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.           

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

ansluta sig till den gemensamma nämnden för företagshälsovård 

från och med 2021-01-01 samt att godkänna avtal och 

reglemente för den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård att gälla från och med 2021-01-01 (Erik 

Hedlunds och Maritta Rudhs tjänsteutlåtande 2020-10-26, dok. 

nr 122670).  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

ansluta sig till den gemensamma nämnden för företagshälsovård 

från och med 2021-01-01 samt att godkänna avtal och 

reglemente för den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård att gälla från och med 2021-01-01 

(kommunstyrelsens protokoll § 176/2020, dok.nr. 122977).  
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§ 76 Dnr 2020-000226  

VA-taxa 2021, Nordanstig Vatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten 

och avlopp för år 2021. 

2. Godkänna en höjning av den rörliga avgiften med 1% att gälla 

inom vatten och avlopp för år 2021. 

3. Godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 1% att gälla 

inom vatten och avlopp för år 2021. 

4. Godkänna en höjning av grundavgiften med 1% att gälla inom 

vatten och avlopp för år 2021. 

5. Fastställa grunder och principer för VA-taxa 2021. 

6. Bevilja en förlusttäckningsgaranti för 2021 om maximalt 

0,6 mnkr för Nordanstig Vatten AB; samt 

7. Bevilja en förlusttäckningsgaranti för vardera åren 2022-2024 

om maximalt 0,6 mnkr för Nordanstig Vatten AB.     

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen i Nordanstig Vatten AB har 2020-05-27, § 17, behandlat 

förslag till anläggnings- och brukningsavgifter för verksamhetsåret 

2021. 

Styrelsens förslag innehåller oförändrade anläggningsavgifter för 

2021 men en höjning av den rörliga avgiften med 3%, höjning av 

lägenhetsavgiften med 3% samt höjning av grundavgiften med 3%, 

samtliga att gälla inom vatten och avlopp för 2021. 

Ledningsutskottet har 2020-10-13, §162, beslutat att man ville ta 

ställning till möjligheter för att begränsa kostnadsökningen. 

Förvaltningen föreslår att bevilja Nordanstig Vatten AB en 

förlusttäckningsgaranti om maximalt 0,6 mnkr, att gälla för vardera 

åren 2021-2024. 

Förslaget innebär oförändrade anläggningsavgifter för 2021 men en 

höjning av den rörliga avgiften med 1%, höjning av 

lägenhetsavgiften med 1% samt höjning av grundavgiften med 1%, 

samtliga att gälla inom vatten och avlopp för 2021.    

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(26) 
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2020-11-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 76 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.           

Beslutsunderlag 

1. VA-taxa 2021, skrivelse från Nordanstig Vatten AB, med 

bilagor, dokumentnr 120791. 

2. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-08-18, 

VA-taxa 2021, Nordanstig Vatten AB, dokumentnr 121557.  

3. Protokollsutdrag ledningsutskottet 2020-09-15  § 130 VA-taxa 

2021, Nordanstig Vatten AB, dokumentnr 122210. 

4. MittSverige Vatten & Avfall AB:s bilder för presentation till 

mötespunkten VA-taxa, dokumentnr 122390.   

5. Protokollsutdrag ledningsutskottet 2020-10-13 § 162 VA-taxa 

2021, Nordanstig Vatten AB, dokumentnr 122699.   

6. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-10-28, 

VA-taxa 2021, Nordanstig Vatten AB, dokumentnr 122737.  

7. Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-03 § 177 VA-taxa 

2021, Nordanstig Vatten AB, dokumentnr 122978.   
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§ 77 Dnr 2020-000273  

Årsredovisning 2019 för Hälsingerådet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna årsredovisning 2019 för Hälsingerådet.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Hälsingerådet har lämnat sin årsredovisning för 2019.  

Hälsingerådet är ett samverkansorgan för de sex kommuner som 

ingår i Hälsingland. Avsikten med rådet är samverkan för att 

tillsammans utveckla kommunerna i Hälsingland genom 

omvärldsspaning, opinionsbildning och samverkan inte bara i 

Hälsingland utan även med kommunerna i Gästrikland.   

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse 

2019 för Hälsingerådet, med bilagor, dok. nr. 121976.  

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige att anta årsredovisning, 

verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse 2019 

(ledningsutskottets protokoll § 153/2020, dok.nr. 122690).  

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2019 för Hälsingerådet (kommunstyrelsens 

protokoll § 181/2020-11-03, dok.nr. 122982).  
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§ 78 Dnr 2020-000232  

Revidering av Budgetprocess och 
ersättningsmodell avseende Hälsinglands 
Utbildningsförbund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna revideringen av Budgetprocess och ersättningsmodell från 

och med 2020 för Hälsinglands Utbildningsförbund.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 §161 att godkänna den 

nya ersättningsmodellen för Hälsinglands Utbildningsförbund.  

Modellen behöver uppdatera avsnitt ”Övrigt”, avseende uppdatering 

av befolkningsprognoser som bör följa kommunernas fastställande 

av befolkningsprognoser i samband med kommunernas budgetbeslut 

i juni. 

Förändringen överensstämmer redan med hur kommunen fastställer 

befolkningsprognosen i budgetarbetet. 

Det ger också en bättre förutsättning för förbundet i dess 

budgetarbete.  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

godkänna revideringen av ”Budgetprocess och 

ersättningsmodell fr o m 2020 avseende Hälsinglands 

Utbildningsförbund" (ledningsutskottets protokoll § 128/2020, 

dok.nr. 122208). 

2. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-07-21, 

Revidering av Budgetprocess och ersättningsmodell avseende 

Hälsinglands Utbildningsförbund, dokumentnr 121303. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 78 

 

3. Bilaga ärende 2020-000232, (Budgetprocess och 

ersättningsmodell fr o m 2020 Hälsinglands 

Utbildningsförbund) dokumentnr 121305. 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

revideringen av Budgetprocess och ersättningsmodell fr o m 

2020 för Hälsinglands Utbildningsförbund (kommunstyrelsens 

protokoll § 160/2020-10-06, dok.nr. 122478). 
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§ 79 Dnr 2019-000155  

Motion om motprestation vid 
försörjningsstöd. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Nordanstigs kommun arbetar idag med en form av 

motprestation för försörjningsstöd enligt den så kallade 

Angeredsmodellen. Nordanstig deltar även i SKR:s projekt för 

försörjningsstöd som syftar till att personer med långtidsbidrag 

ska nå egen försörjning. 

2. Motionen är därmed besvarad.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion med förslag om 

motprestation vid försörjningsstöd. Förslaget är att möjligheten för 

alla arbetslösa att medverka i kompetenshöjande verksamheter 

genom praktik, arbetsträning eller utbildning för att förbättra sina 

möjligheter på arbetsmarknaden ska utredas. Detta med syfte att 

minska bidragsberoendet. Hon föreslår även att Nordanstigs kommun 

utreder förutsättningarna för kommunen att utkräva motprestation för 

försörjningsstöd inom kommunen.                              

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar: Nordanstigs 

kommun arbetar idag med en form av motprestation för 

försörjningsstöd enligt den så kallade Angeredsmodellen. 

Nordanstig deltar även i SKR:s projekt för försörjningsstöd som 

syftar till att personer med långtidsbidrag ska nå egen 

försörjning. Motionen kan därmed anses besvarad (Erik 

Hedlunds och Kristina Norbergs tjänsteutlåtande 2020-09-28, 

dok.nr. 114669). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Nordanstigs 

kommun arbetar idag med en form av motprestation för 

försörjningsstöd enligt den så kallade Angeredsmodellen. 

Nordanstig deltar även i SKR:s projekt för försörjningsstöd som 

syftar till att personer med långtidsbidrag ska nå egen 

försörjning. Motionen kan därmed anses besvarad. Motionen 

skickas vidare till kommunstyrelsen (omsorgsutskottets 

protokoll § 103/2020, dok.nr. 122577).  
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Forts. § 79 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Nordanstigs kommun arbetar idag med en form av 

motprestation för försörjningsstöd enligt den så kallade 

Angeredsmodellen. Nordanstig deltar även i SKR:s projekt för 

försörjningsstöd som syftar till att personer med långtidsbidrag 

ska nå egen försörjning. Motionen är därmed besvarad 

(kommunstyrelsens protokoll § 184/2020-11-03, dok.nr. 

122985).  
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§ 80 Dnr 2019-000244  

Motion om Äldreombudsman. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen med följande motivering: 

Kommunen arbetar redan enligt motionens förslag via 

kommunstyrelsens råd; pensionärsrådet, handikapprådet och även 

BRÅ- och folkhälsorådet som genomför bl.a. trygghetsvandringar.   

      

Sammanfattning av ärendet 

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

Nordanstigs kommun inrättar en äldreombudsman med uppgiften att 

lyssna till de äldres önskemål och synpunkter samt besvara frågor. 

En äldreombudsman kan tillgodose delar av behoven hos pensionärer 

i Nordanstig som av olika anledningar har svårt att få svar på sina 

frågor och göra sin röst hörd. En äldreombudsman kan även 

uppmärksamma eventuella brister och föreslå förbättringar för att på 

så sätt stärka de äldres inflytande över hur äldreomsorgen sköts i 

Nordanstig.                             

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar: Kommunen 

arbetar redan enligt motionens förslag via kommunstyrelsens 

råd; pensionärsrådet, handikapprådet och även BRÅ- och 

folkhälsorådet som genomför bl.a. trygghetsvandringar. 

Motionen bör därför avslås (Eva Engström och Erik Hedlunds 

tjänsteutlåtande 2020-09-02, dok. nr 121754).  

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Kommunen 

arbetar redan enligt motionens förslag via kommunstyrelsens 

råd; pensionärsrådet, handikapprådet och även BRÅ- och 

folkhälsorådet som genomför bl.a. trygghetsvandringar. 

Motionen bör därför avslås. Motionen skickas vidare till 

kommunstyrelsen (omsorgsutskottets protokoll § 104/2020, 

dok.nr. 122578).  

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar avslå 

motionen med följande motivering: 

4. Kommunen arbetar redan enligt motionens förslag via 

kommunstyrelsens råd; pensionärsrådet, handikapprådet och 

även BRÅ- och folkhälsorådet som genomför bl.a. 

trygghetsvandringar (kommunstyrelsens protokoll 

§ 185/2020-11-03, dok.nr. 122986).       
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§ 81 Dnr 2019-000460  

Motion för främjande av skolträdgårdar. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Återremittera ärendet till kommunstyrelsen för att se över 

möjligheterna att genomföra motionen utifrån de premisser som 

angetts i motionen.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att 

Nordanstigs kommun aktivt arbetar ör att införande av skolträdgårdar 

samt att kommunen avsätter ekonomiska resurser för arbetet.      

Verksamhetens yttrande 

Inom utbildningsverksamheten pågår flera projekt för att öka 

inlärningen och studieresultaten för eleverna och bedömningen är att 

det är olämpligt att lägga fler projekt på skolan just nu. Motionen bör 

därför avslås.    

Yrkanden 

Petra Modée (V), med stöd av Tor Tolander (M) och Sven-Erik 

Sjölund (S), yrkar att ärendet återremitteras för att se över 

möjligheterna att genomföra motionen utifrån de premisser som 

angetts i motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid 

dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska 

återremitteras.          

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar: Inom 

utbildningsverksamheten pågår flera projekt för att öka 

inlärningen och studieresultaten för eleverna och bedömningen 

är att det är olämpligt att lägga fler projekt på skolan just nu. 

Motionen bör därför avslås (Erik Hedlund och Thomas Larssons 

tjänsteutlåtande 2020-09-18, dok.nr. 121978). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå 

motionen (utbildningsutskottets protokoll § 105/2020, dok.nr. 

122519).   

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar avslå 

motionen (kommunstyrelsens protokoll § 186/2020-11-03, 

dok.nr. 122987).        



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(26) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-23 
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§ 82 Dnr 2020-000236  

Fyllnadsval, politiskt uppdrag,  
Ulrika Jonsäll (V). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Petter Bykvist (V) som ny 2:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen. Valet avser återstoden av mandatperioden 

2018-2022. 

2. Välja Petter Bykvist (V) som ny ledamot i styrelsen för 

Nordanstigs Kommunfastigheter AB. Valet avser tiden fram till 

slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val 

till kommunfullmäktige.    

      

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunstyrelsen samt därtill hörande uppdrag.    

Fullmäktige har godkänt Ulrika Jonsälls avsägelse. 

Kvar för fullmäktige är att välja ny 2:e vice ordförande i 

kommunstyrelsen och en ny ledamot i styrelsen för Nordanstigs 

Kommunfastigheter AB.   

Yrkanden 

Petra Modée (V) föreslår Petter Bykvist (V) som ny andre vice 

ordförande i kommunstyrelsen och som ledamot i styrelsen för 

Nordanstigs Kommunfastigheter AB.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petra Modées förslag och finner 

det antaget.  
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§ 83 Dnr 2020-000280  

Val av huvudman i Hälsinglands Sparbank 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Carin Walldin (S) som huvudman i Hälsinglands 

Sparbank. 

2. Valet avser fyra år räknat från ordinarie sparbankstämma.   

 

Ordförande 

1:e vice ordförande Lars-Ove Gradin (C) sitter som ordförande under 

denna paragraf.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands Sparbank ändrade under 2019 stadgarna till att utöka 

sitt verksamhetsområde, utöver Hudiksvalls, Ljusdals och Sundsvalls 

kommuner till att även omfatta Nordanstigs kommun. 

Sparbank som företagsform innebär att de inte har några aktieägare. 

Deras ägare är insättarna i banken som representeras av huvudmän.  

Det högsta beslutande organet i varje sparbank är sparbanksstämman 

som består av huvudmännen. Hälsinglands Sparbank har 

30 huvudmän varav hälften ska väljas av kommunfullmäktige i de 

kommuner där sparbanken är verksam. Hudiksvalls kommun har 

11 huvudmän, Ljusdals kommun 2, Sundsvalls kommun 1 och 

Nordanstigs kommun 1 huvudman. Återstoden utses av 

huvudmännen själva bland insättarna i sparbanken. 

Huvudmannen utses för en tid av fyra år räknat från ordinarie 

sparbanksstämma.    

Yrkanden 

Ola Wigg (S) föreslår Carin Walldin (S) som huvudman.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs förslag och finner det 

antaget.  
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§ 84 Dnr 2020-000265  

Redovisning av ej avslutade motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 30 att 

kommunstyrelsen två gånger per år ska redovisa de motioner som 

inte är färdigberedda.  

Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga 

aktuella motioner.                          

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2020-10-01, 

Yttrande över sammanställning av ej avslutade motioner, 

dokumentnr 122183.  

2. Sammanställning ej avslutade motioner, dokumentnr 122177.  

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

redovisningen (ledningsutskottets protokoll § 166/2020, dok.nr. 

122703). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

redovisningen (kommunstyrelsens protokoll § 189/2020-11-03, 

dok.nr. 122991).  
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§ 85 Dnr 2020-000185  

Sammanställning av icke verkställda beslut 
enligt SoL och LSS 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna kvartalsrapport 3, 2020 gällande ej verkställda beslut 

enligt SoL och LSS.  

      

Sammanfattning av ärendet 

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

verkställda beslut enligt SoL och LSS skall rapporteras in  

4 ggr per år. 

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

verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2020 

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: Nej 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige godkänner 

kvartalsrapport 3, 2020 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS (Karin Henningsson och Erik Hedlunds 

tjänsteutlåtande 2020-10-06, dok. nr 122278). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 3, 2020 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS (omsorgsutskottets protokoll § 99/2020, dok.nr. 

122573).  

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 3, 2020 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS (kommunstyrelsens protokoll § 188/2020-11-03, 

dok.nr. 122990).       


