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§ 107 Dnr 2017-000078  

Ledamöternas frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöternas frågestund förklaras 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 

Petter Bykvist (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola 

Wigg (S) om det har tagits ett politiskt beslut om nedläggning av den 

kommunala hemtjänsten i Gnarp och i Bergsjö? 

Ola Wigg (S) svarar att kommunstyrelsen har beslutat om 

områdesindelning av hemtjänsten, därefter har verksamheten gjort 

bedömningen om vart verksamhet kan bedrivas med den budget som 

är tilldelad. 

Petter Bykvist (V) frågar vidare om Ola Wigg anser att beslutet har 

tagits i god demokratisk ordning? 

Ola Wigg (S) svarar att kommunstyrelsen har beslutat om 

områdesindelningen som sedan har tagit verksamheten i den här 

riktningen, och han tar inte ställning i frågan om god demokratisk 

ordning. 

Per-Ola Wadin (L) frågar varför inte kommunstyrelsen har fått svar 

på varför kommunens hemtjänst kostar mer än den som utförs av 

privata utförare?  

Ola Wigg (S) svarar att kommunstyrelsen har frågat efter åtgärder för 

att få 2019 års budget i balans men att han inte har fått del av 

informationen om varför kommunens hemtjänst är dyrare. 

Fråga 2 

Sandra Bjelkelöv (SD) frågar utbildningsutskottets ordförande 

Anette Nybom (S) om hur vi ska säkerställa tryggheten för våra 

elever med anledning av de senaste händelserna främst med 

kränkande särbehandling. 

Anette Nybom (S) svarar att utskottet arbetar för att säkra att aktuella 

rutiner finns för hur sådana ärenden ska hanteras.  
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§ 108 Dnr 2018-000067  

Kommunstyrelsens rapport om åtgärder för 
minskade kostnader. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Lägga redovisningen till handlingarna.  

      

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att perioden för delårsbokslut ändrades till sista 

augusti så beslutades det även att en förstärkt ekonomirapport skulle 

redovisas för kommunstyrelsen per april. 

När kommunstyrelsen överlämnade rapporten till fullmäktige vid 

sammanträdet 24 juni 2019 gav fullmäktige ett uppdrag till 

kommunstyrelsen att vid fullmäktiges nästa sammanträde återkomma 

med en rapport utifrån de redovisade åtgärdsplanerna. 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) och kommunchef 

Fredrik Pahlberg föredrar redovisningen.  
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§ 109 Dnr 2019-000317  

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Komplettera dokumentet när det gäller reservkraftverk, att 

Sörgården har ett stationärt reservkraftverk som vid 

strömavbrott kan förse Sörgården, Bållebo och fjärrvärmeverket 

i Bergsjö med ström. 

2. I övrigt godkänna förslaget till Risk- och sårbarhetsanalys för 

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner för perioden 

2019-2022.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) ta fram av miljö- och 

räddningsnämnden på uppdrag av respektive kommunfullmäktige 

enligt avtal av gemensam nämnd mellan kommunerna. 

Norrhälsinge räddningstjänst har tagit fram ett förslag till RSA för 

Hudiksvall och Nordanstigs kommuner för perioden 2019-2022. 

Förslaget har varit ute på remiss i varje verksamhet som nämnts i 

förslaget.                          

Beslutsunderlag 

1. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar att 

godkänna förslaget till Risk- och sårbarhetsanalys för 

Hudiksvall och Nordanstig samt att föreslå kommunfullmäktige 

i Hudiksvall respektive Nordanstig att godkänna Risk- och 

sårbarhetsanalysen (Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd § 44/2019).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

förslaget till Risk- och sårbarhetsanalys för Hudiksvalls och 

Nordanstigs kommuner för perioden 2019-2022 

(ledningsutskottets protokoll § 130/2019).   

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att 

komplettera dokumentet när det gäller reservkraftverk, att 

Sörgården har ett stationärt reservkraftverk som vid 

strömavbrott kan förse Sörgården, Bållebo och fjärrvärmeverket 

i Bergsjö med ström. I övrigt godkänna förslaget till Risk- och 

sårbarhetsanalys för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner för 

perioden 2019-2022 (kommunstyrelsens protokoll § 206/2019).    
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§ 110 Dnr 2018-000354  

Gävles begäran om utträde ur Inköp 
Gävleborg samt reviderad förbundsordning 
för Inköp Gävleborg. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja Gävle kommun utträde ur Inköp Gävleborg förutsatt att 

avtal tecknas om Gävles utträde mellan Gävle och övriga 

medlemskommuner. 

2. När syftet med Inköp Gävleborg, som endast förvaltare av avtal 

(enligt reviderad förbundsordning), upphört skall Inköp 

Gävleborg avvecklas.  

3. Anta reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg att gälla 

efter Gävle kommuns utträde. 

4. Anmoda direktionen för Inköp Gävleborg att så långt som 

möjligt underlätta för en avveckling av verksamheten, vilket 

bland annat innebär att ge kommunerna fullmakt att teckna 

avtal.  

5. Från och med att den reviderade förbundsordningen träder i 

kraft återkalla uppdragen som ordinarie ledamot och ersättare i 

direktionen för Inköp Gävleborg. Till ny ordinarie representant 

utses kommunstyrelsens ordförande och som ersättare förste 

vice ordförande.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Gävle kommun har begärt utträde ur inköp Gävleborg. Om övriga 

medlemskommuner inte godkänner Gävles utträde samt avtalar med 

Gävle om villkoren för detta utträde kommer Inköp Gävleborg att 

träda i likvidation, enligt förbundsordningen, i september 2020.  

Detta skulle föranleda stora problem då många av de avtal Inköp 

Gävleborg har tecknat för medlemskommunernas räkning fortlöper 

efter september 2020. Övriga medlemskommuner måste då antingen 

förhandla med samtliga avtalsparter (leverantörer) eller vara 

avtalslösa inom flera områden.  

I förslaget till reviderad förbundsordning, (bilaga 1), kommer Inköp 

Gävleborg vara kvar som organisation tills sista avtalet löpt ut eller 

annat överenskommits. För att kunna anta en reviderad 

förbundsordning måste Gävles begäran om utträde godkännas av 

övriga medlemskommuner och avtal om Gävles utträde träffas.  
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Forts. § 110 

 

Parallellt med arbetet om Gävles utträde löper uppbyggnaden av ett 

nätverkssamarbete i enlighet med beslut i Kommunstyrelsen 

2019-02-05. KPMG har i rapporten Nätverkssamarbete 

inköp/upphandling lagt en grund för samarbetet samt hur processen 

fram till ett väl fungerande nätverkssamarbete skall fortgå.  

Samarbetet är baserat på samverkansavtal mellan kommunerna i 

nätverket. Samverkansavtal skall vara på plats när den reviderade 

förbundsordningen för inköp Gävleborg börjar gälla.  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2019-08-27. 

2. Kommunstyrelsens § 207/2019-09-10.  
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§ 111 Dnr 2019-000312  

VA-taxa 2020, Nordanstig Vatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten 

och avlopp för år 2020. 

2. Godkänna en höjning av den rörliga avgiften med 8 procent att 

gälla inom vatten och avlopp för år 2020. 

3. Godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 10 procent att 

gälla inom vatten och avlopp för år 2020. 

4. Godkänna en höjning av grundavgiften med 10 procent att gälla 

inom vatten och avlopp för år 2020. 

5. Fastställa grunder och principer för VA-taxa 2020.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen i Nordanstig Vatten AB har 2019-05-17, § 17, behandlat 

förslag till anläggnings- och brukningsavgifter för verksamhetsåret 

2020. 

Förslaget innehåller oförändrade anläggningsavgifter för 2020 men 

en höjning av den rörliga avgiften med 8 procent, höjning av 

lägenhetsavgiften med 10 procent samt höjning av grundavgiften 

med 10 procent, samtliga att gälla inom vatten och avlopp för 2020.  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2020, godkänna en höjning av den rörliga avgiften 

med 8 procent att gälla inom vatten och avlopp för år 2020, 

godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 10 procent att 

gälla inom vatten och avlopp för år 2020, godkänna en höjning 

av grundavgiften med 10 procent att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2020 samt fastställa grunder och principer för 

VA-taxa 2020 (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2019-06-28).  
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Forts. § 111 

 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna 

oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2020. Godkänna en höjning av den rörliga avgiften 

med 8 procent att gälla inom vatten och avlopp för år 2020. 

Godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 10 procent att 

gälla inom vatten och avlopp för år 2020. Godkänna en höjning 

av grundavgiften med 10 procent att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2020. Fastställa grunder och principer för VA-taxa 

2020 (ledningsutskottets protokoll § 125/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2020. Godkänna en höjning av den rörliga avgiften 

med 8 procent att gälla inom vatten och avlopp för år 2020. 

Godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 10 procent att 

gälla inom vatten och avlopp för år 2020. Godkänna en höjning 

av grundavgiften med 10 procent att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2020. Fastställa grunder och principer för VA-taxa 

2020 (kommunstyrelsens protokoll § 204/2019).  
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§ 112 Dnr 2019-000363  

Taxa för måltider inom omsorg av 
funktionshindrade. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Införa taxa för måltider inom omsorgen om funktionshindrades 

gruppbostäder där möjlighet till att laga egen mat ej finns.  

2. Avgiften blir densamma som inom äldreomsorgen och följer 

den uppräkningen som ev. sker. 

3. Taxan ska gälla från och med 1 november 2019.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Vid Berge gruppbostad bor sex brukare, lägenheterna har inga egna 

riktiga kök. Brukarna tillsammans med personal tillagar alla måltider 

i det gemensamma köket.  

Sedan många år tillbaka har Berge gruppbostad haft ett bankkonto dit 

varje brukare betalat in en månatlig avgift för inköp av varor för att 

kunna tillaga deras måltider. Detta konto har öppnades av den då 

ansvarige enhetschefen och därefter har det skrivits om när ny 

enhetschef tillträtt. Flera av medarbetarna på Berge har haft fullmakt 

för att administrera kontot.  

Under sommaren meddelades ansvarig enhetschef att kontot måste 

avslutas på grund av flertalet olika omständigheter. Kontot 

avslutades och innestående kontanter togs ut. Detta medför 

svårigheter för vidare hantering av brukarnas inköp av varor till deras 

måltider.  

All hantering av kontanter i verksamheterna ska vara minimal varav 

detta ej är acceptabelt.  

Efter vidare undersökningar under sommaren hur detta ska hanteras 

ser verksamheten enbart en lösning vilket är att införa avgift för 

måltider för de brukare som bor på Berge gruppbostad.  

Taxa för måltider finns inom vård- och omsorgsverksamheten sedan 

tidigare. Inom äldreomsorgens särskilda boenden finns en fastställd 

avgift.  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 112 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att införa taxa för måltider inom 

omsorgen om funktionshindrades gruppbostäder där möjlighet 

till att laga egen mat ej finns. Att avgiften blir den samma som 

inom äldreomsorgen och följer den uppräkningen som ev. sker. 

Att taxan börjar tas ut från och med 1/11-2019 (Fredrik 

Pahlbergs och Malin Ruthtröms tjänsteutlåtande 2019-09-03). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar införa taxa 

för måltider inom omsorgen om funktionshindrades 

gruppbostäder där möjlighet till att laga egen mat ej finns. 

Avgiften blir den samma som inom äldreomsorgen och följer 

den uppräkningen som ev. sker. Taxan ska gälla från och med 

1 november 2019 (kommunstyrelsens protokoll § 230/2019).  
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§ 113 Dnr 2019-000294  

Hyrestillägg för boende på Lotsen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Göra ett hyrestillägg för hyresgäster på Lotsen med 60 kr/månad 

och lägenhet för tillgång till internet via fiberuppkoppling.  

2. Tillägget börjar gälla från och med 2019-10-01.  

      

Sammanfattning av ärendet 

I fastigheten där verksamheten är belägen (Alvägen 12) finns 

fiberoptik indraget till personalrum. Detta på grund av att 

medarbetarna ska kunna komma åt de dokumentationssystem som 

hör till arbetet. I fastigheten finns sex lägenheter för uthyrning och de 

brukare som bor där har ett gynnande beslut om bostad med särskild 

service enligt Socialtjänstlagen. 

I samråd med kommunens fastighetsstrateg har verksamheten 

undersökt möjligheten till att dra in fiberoptik till alla sex 

lägenheterna. Detta är fullt möjligt och kommer att generera en ökad 

hyreskostnad för vård- och omsorg under ett antal år.  

Som enskild brukare ska han/hon själv stå för exempelvis; telefon, 

försäkring, internet. Utifrån detta är verksamhetens förslag att varje 

lägenhet får ett hyrestillägg om 60 kr/månad för att kunna nyttja 

internet via fiberuppkoppling.  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att göra 

ett hyrestillägg för hyresgäster på Lotsen med 60 kr/månad och 

lägenhet samt att tillägget börjar gälla från och med 2019-10-01 

(omsorgsutskottets protokoll § 79/2019).   

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar göra ett 

hyrestillägg för hyresgäster på Lotsen med 60 kr/månad och 

lägenhet för tillgång till internet via fiberuppkoppling. Tillägget 

börjar gälla från och med 2019-10-01 (kommunstyrelsens 

protokoll § 190/2019).     
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§ 114 Dnr 2019-000346  

Ersättning för utförare av hemtjänst 
inom LOV. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Särskild ersättningsnivå för service tas bort. 

2. Ersättningsnivån för hemtjänstinsatser sätts till 411 kr per utförd 

timme. Ersättningen gäller även då verksamheten bemannar 

dubbelt.  

3. Timersättningen räknas upp med KPI och att basår sätts till 

2020 och första uppräkning 2021.  

      

Sammanfattning av ärendet 

I september 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att hemtjänsten 

i Nordanstigs kommun skulle effektiviseras. Sent under våren 2018 

kom ett förändringsarbete i gång. Förvaltningen kan kort konstatera 

att förändringsarbetet var utan större framgång, kostnaderna 

minskade inte. Kostnaderna ökade genom att antalet timmar ökade, 

främst inom den kommunala hemtjänsten.  

Efter sommaren 2018 visade kommunstyrelsens uppföljning att 

antalet timmar i den kommunala hemtjänsten ökade samtidigt som de 

privata utövarna i valfrihetssystemet minskade sina timmar. En 

utredning utfördes av kvalitet och utveckling och den kunde 

konstatera att det var svårt att analysera varför kostnaderna ökade 

inom den kommunala hemtjänsten, men inte inom den privata. En 

faktor som påverkade antalet timmar var att förvaltningen den 1 juli 

2018 övergick till ersättning för beställd tid, istället för som tidigare, 

då man fick ersättning från faktiskt utförd tid. 

Kommunstyrelsen beslutade att återgå till faktisk utförd tid i juni 

2019 och att förvaltningen skulle ta fram ett förändrat 

förfrågningsunderlag. 

Två utförarmöten har hållits med samtliga tre utförare och 

förvaltningen föreslår att särskild ersättningsnivå för service tas bort 

och ersättningsnivån för hemtjänstinsatser sätts till 411 kr per utförd 

timme. Ersättningen gäller även då verksamheten bemannar dubbelt. 

Förvaltningen förslår att ersättningen räknas upp med KPI med basår 

2021 och första uppräkning 2022. 

Vidare tycker den kommunala och de privata utförarna att det var bra 

att dela in kommunen i hemtjänstområden. 
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Forts. § 114 

 

Nytt förfrågningsunderlag är nu framtaget av kommunens 

inköpsstrateg och synpunkter har inhämtats på 

förfrågningsunderlaget från utförarna. 

Förvaltningen har upphandlat IT-stöd för verksamheten och är 

beredd att införa ersättning för utförd tid.  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) med bifall av Tor Tolander (M), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att särskild 

ersättningsnivå för service tas bort, att ersättningsnivån för 

hemtjänstinsatser sätts till 411 kr per utförd timme, ersättningen 

gäller även då verksamheten bemannar dubbelt samt att 

timersättningen räknas upp med KPI och att basår sätts till 2020 

och första uppräkning 2021 Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 

2019-08-24).  

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att särskild 

ersättningsnivå för service tas bort. Ersättningsnivån för 

hemtjänstinsatser sätts till 411 kr per utförd timme. Ersättningen 

gäller även då verksamheten bemannar dubbelt. 

Timersättningen räknas upp med KPI och att basår sätts till 

2020 och första uppräkning 2021 (kommunstyrelsens protokoll 

§ 208/2019).  
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§ 115 Dnr 2016-000048  

Motion: Bygg mer i Nordanstig! 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige har nyligen beslutat om nya ägardirektiv för 

Nordanstigs Bostäder AB. I dessa anges det bl.a. att 

bostadsbolaget inom den här mandatperioden ska tillskapa 

50 nya boenden. 

2. Motionen kan därmed anses besvarad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

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

Nordanstigs Bostäder AB får i uppdrag att bygga hyresrätter med 

rimliga hyror som är klimatsmarta. 

Verksamhetens yttrande 

Den styrande majoritetens mål är bl.a. att öka kommunens 

invånarantal. För att detta ska vara möjligt krävs det, precis som 

Petra Modée skriver i sin motion, att antalet bostäder ökar i 

kommunen.  

Fullmäktige har nyligen beslutat om nya ägardirektiv för Nordanstigs 

Bostäder AB. I dessa anges det bl.a. att bostadsbolaget inom den här 

mandatperioden ska tillskapa 50 nya boenden. 

Med detta föreslår verksamheten att motionen kan anses besvarad.  

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) yrkar att motionen ska anses beviljad. 

Johan Norrby (SD) yrkar att motionen ska avslås. 

Carina Ohlson (C) med bifall av Ola Wigg (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvists, Johans Norrbys 

och Carina Ohlsons yrkanden och finner Carina Ohlsons yrkande 

antaget. 

Omröstning begärs. Ordföranden utses Carina Ohlsons yrkande som 

huvudförslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på om Petter Bykvists eller 

Johan Norrbys yrkande ska utses som motförslag och finner Petter 

Bykvists yrkande antaget. 
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Forts. § 115 

 

Omröstningen 

Fullmäktige godkänner följande propositionsordning:  

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Petter Bykvists yrkande röstar Nej.  

Omröstningsresultat 

Med 17 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 10 Nej-röter för 

Petter Bykvists yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens förslag. 

En ledamot avstod från att rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M)  X    

Lars Hed (M)   X    

Anneli Åkerlund (M)  X 

Michael Wallin (M)  X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Carina Ohlson (C) X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Per-Ola Wadin (L)  X    

Magdalena Fagerhov (KD)  X 

Patric Jonsson (KD)  X    

Kent Hammarström (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Erik Eriksson Neu (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Christoffer Johansson (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Magnus Willing (S) X     

Petra Modée (V)  X    

Petter Bykvist (V)  X 

Ulrika Jonsäll (V)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD) X   

Johan Norrby (SD) X 

Suzanne Hedberg (SD) X 

Göran Persson (SD) X   

Stefan Bergh (NoP)   X 

Summa  17 10 1   
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Forts. § 115    

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar följande: 

Fullmäktige har nyligen beslutat om nya ägardirektiv för 

Nordanstigs Bostäder AB. I dessa anges det bl.a. att 

bostadsbolaget inom den här mandatperioden ska tillskapa 

50 nya boenden. Motionen kan därmed anses besvarad 

(Hans-Åke Oxelhöjds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2019-07-01). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Fullmäktige 

har nyligen beslutat om nya ägardirektiv för Nordanstigs 

Bostäder AB. I dessa anges det bl.a. att bostadsbolaget inom den 

här mandatperioden ska tillskapa 50 nya boenden. Motionen kan 

därmed anses besvarad (ledningsutskottets protokoll 

§ 131/2019).  

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Fullmäktige har nyligen beslutat om nya ägardirektiv för 

Nordanstigs Bostäder AB. I dessa anges det bl.a. att 

bostadsbolaget inom den här mandatperioden ska tillskapa 

50 nya boenden. Motionen kan därmed anses besvarad 

(kommunstyrelsens protokoll § 215/2019).  
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§ 116 Dnr 2016-000277  

Motion om kommunens hantering av 
brottslighet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. En polisanmälan ska alltid ske om det finns en misstanke om att 

ett brott har begåtts mot någon av kommunens medarbetare, 

brukare i kommunens verksamheter eller mot kommunens 

egendom. En särskild policy för hur en anmälan ska gå till eller 

hur de ska behandlas ser vi inte i nuläget som angeläget. En 

översyn av de allmänna ordningsföreskrifterna kan göras i 

samband med att andra ändringar ska göras.  

2. Motionen anses därmed besvarad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M), Daniel Arenholm (M), Helena Andersson (M) och 

Margareta Fredholm (M) har lämnat en motion om kommunens 

hanterande av brottslighet där de yrkar följande: 

Kommunen omedelbart polisanmäler att brottslighet mot 

kommunens egendom, personal eller brukare. 

Upprättar en policy om hur det ska gå till så att alla anmälningar 

genomförs och behandlas likvärdigt. 

Harmonisera sagda regelverk med respektive verksamhets rutiner 

och regler då olika verksamhetsgrenar av lagstadgade och 

integritetsskäl kan kräva moderationer. 

Genomföra en översikt av föreskrifter om den allmänna ordningen. 

Verksamhetens yttrande 

En polisanmälan ska alltid ske om det finns en misstanke om att ett 

brott har begåtts mot någon av kommunens medarbetare, brukare i 

kommunens verksamheter eller mot kommunens egendom. 

En polisanmälan kan göras av varje anställd eller av berörd chef i 

kommunens namn. 

En särskild policy för hur en anmälan ska gå till eller hur de ska 

behandlas ser vi inte i nuläget som angeläget då det är Polisen som 

utformar hur anmälningen ska göras. Kommunen kan inte heller 

påverka hur de behandlas hos polisen. 
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En översyn av de allmänna ordningsföreskrifterna bör göras 

regelbundet och kan med fördel göras då någon annan ändring ändå 

ska genomföras. 

Verksamheten föreslår att motionen därmed kan anses besvarad.                       

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar följande: En 

polisanmälan ska alltid ske om det finns en misstanke om att ett 

brott har begåtts mot någon av kommunens medarbetare, 

brukare i kommunens verksamheter eller mot kommunens 

egendom. En särskild policy för hur en anmälan ska gå till eller 

hur de ska behandlas ser vi inte i nuläget som angeläget. En 

översyn av de allmänna ordningsföreskrifterna kan göras i 

samband med att andra ändringar ska göras. Motionen kan 

därmed anses besvarad (Hans-Åke Oxelhöjds och Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-01). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: En 

polisanmälan ska alltid ske om det finns en misstanke om att ett 

brott har begåtts mot någon av kommunens medarbetare, 

brukare i kommunens verksamheter eller mot kommunens 

egendom. En särskild policy för hur en anmälan ska gå till eller 

hur de ska behandlas ser vi inte i nuläget som angeläget. En 

översyn av de allmänna ordningsföreskrifterna kan göras i 

samband med att andra ändringar ska göras. Motionen kan 

därmed anses besvarad (ledningsutskottets protokoll 

§ 132/2019).   

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: En 

polisanmälan ska alltid ske om det finns en misstanke om att ett 

brott har begåtts mot någon av kommunens medarbetare, 

brukare i kommunens verksamheter eller mot kommunens 

egendom. En särskild policy för hur en anmälan ska gå till eller 

hur de ska behandlas ser vi inte i nuläget som angeläget. En 

översyn av de allmänna ordningsföreskrifterna kan göras i 

samband med att andra ändringar ska göras. Motionen anses 

därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll § 216/2019).  
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§ 117 Dnr 2017-000069  

Motion om förbud mot tiggeri i Nordanstigs 
kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avskriva motionen.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Solveig Wiberg (SD) har lämnat en motion där hon föreslår 

Nordanstigs kommun snarast justerar den lokala ordningsstadgan så 

att tiggeri förbjuds samt att omedelbart sända hem barnfamiljer som 

vistas i så kallade tiggarläger. 

Verksamhetens yttrande 

Att tigga handlar ytterst om att utsatta individer ber sina 

medmänniskor om hjälp. Att förbjuda det skulle innebära att vi 

skapar ett samhälle i Nordanstig där en människa i nöd inte ska 

kunna be om hjälp utan att bryta mot lagen. Vidare finns det svåra 

gränsdragningar mellan vad som skulle vara lagligt och inte. Skulle 

tex skolklasser, Röda Korset och Cancerfonden få samla in pengar på 

offentliga platser i kommunen eller skulle det också vara olagligt? 

Å andra sidan finns det uppgifter om att det kan röra sig om 

organiserade ligor som utsätter dessa personer för människohandel. 

Ärendet är aktuellt på riksnivå och i dagsläget uppfattas tre partier 

vara för ett förbud för tiggeri och de andra partierna emot.  

I Nordanstig har antalet tiggare på offentliga platser den senast tiden 

kraftigt minskat. 

Verksamheten föreslår att motionen avslås i avvaktan på riksdagens 

ställningstagande i ärendet.  

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar att motionen ska avskrivas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs yrkande och 

finner det antaget.  
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Beslutsunderlag 

1. Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar avslå motionen i 

avvaktan på riksdagens ställningstagande i ärendet (Hans-Åke 

Oxelhöjds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-01).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå 

motionen i avvaktan på riksdagens ställningstagande i ärendet 

(ledningsutskottets protokoll § 133/2019).   

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar avslå 

motionen (kommunstyrelsens protokoll § 217/2019).  
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§ 118 Dnr 2017-000122  

Motion om Sportotek i Nordanstig. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bevilja motionen samt uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en 

plan för hur ett Sportotek ska kunna genomföras.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Jonsäll (V) har lämnat en motion där hon föreslår att 

kommunstyrelsen får i uppdrag att starta upp ett Sportotek. 

I ett Sportotek kan personer lämna in sportutrustning som de inte 

längre har behov av och Sportoteket lånar sedan ut de begagnade 

sakerna till dem som behöver. 

Detta skulle ge barn och ungdomar möjlighet att ägna sig åt de 

idrottsaktiviteter de vill, oavsett vilken ekonomi deras familjer har. 

Kommunen bör se över vilka förutsättningar som finns lokalt och 

sedan ta fram en plan för hur det kan genomföras. Det är bra om det 

kan genomföras i ett samarbete mellan kommunen, föreningslivet 

och andra organisationer. 

Verksamhetens yttrande 

Verksamheten ser positivt på motionens förslag och ser olika 

möjligheter till att ett Sportotek skulle kunna komma till stånd i 

kommunen. Verksamheten föreslår därmed att motionen beviljas.                       

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen 

samt uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur ett 

Sportotek ska kunna genomföras (Hans-Åke Oxelhöjds och Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2019 07-01).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

motionen samt uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en plan 

för hur ett Sportotek ska kunna genomföras (ledningsutskottets 

protokoll § 134/2019).    

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja 

motionen samt uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en plan 

för hur ett Sportotek ska kunna genomföras (kommunstyrelsens 

protokoll § 218/2019).  
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§ 119 Dnr 2017-000175  

Motion om rutiner för justering i 
kommunägda aktiebolag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Justerare av protokollet ska väljas bland de närvarande 

ledamöterna. Det anges både i aktiebolagslagen 8 kap 24 § och i 

kommunallagens 5 kap 69 §. Avsikten med detta är att 

uppgiften ska fördelas lika mellan ledamöterna. 

2. Därmed avslås motionen.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Arenholm (M) och Tor Tolander (M) har lämnat en motion 

om ny rutin för justering där de föreslår att samtliga Nordanstigs 

kommuns helägda aktiebolag uppdaterar sin arbetsordning med en 

rutin där justeringspersonen vid varje möte väljs bland oppositionens 

styrelseledamöter samt att samma arbetsordning klargör att ersättare, 

då så är möjligt, ersätter frånvarande ledamöter så att den 

parlamentariska balansen i styrelsen bibehålls. 

Verksamhetens yttrande  

Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska fullmäktige bestämma i 

vilken ordning de ska tjänstgöra (KL 6:16). Så långt det är möjligt 

ska en ledamot som inte kan delta, ersättas så att inte maktbalansen 

rubbas.  

Justerare av protokollet ska väljas bland de närvarande ledamöterna. 

Det anges både i aktiebolagslagen och i kommunallagen. Avsikten 

med detta är att uppgiften ska fördelas lika mellan ledamöterna. 

Om en ledamot anser att protokollet inte överensstämmer med vad 

som beslutades så kan ledamoten väcka frågan på nästa 

styrelsesammanträde och få ärendet omprövat.  

Om justeringspersonen anser att protokollet inte överensstämmer 

med vad som beslutades så kan justeringspersonen få det antecknat 

till protokollet. 

Med detta föreslår verksamheten att motionen avslås.  
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Beslutsunderlag 

1. Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar följande: Justerare 

av protokollet ska väljas bland de närvarande ledamöterna. Det 

anges både i aktiebolagslagen 8 kap 24 § och i kommunallagens 

5 kap 69 §. Avsikten med detta är att uppgiften ska fördelas lika 

mellan ledamöterna. Därmed bör motionen avslås (Hans-Åke 

Oxelhöjds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-01).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att justerare 

av protokollet ska väljas bland de närvarande ledamöterna. Det 

anges både i aktiebolagslagen 8 kap 24 § och i kommunallagens 

5 kap 69 §. Avsikten med detta är att uppgiften ska fördelas lika 

mellan ledamöterna. Därmed avslås motionen 

(ledningsutskottets protokoll § 135/2019).   

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att justerare 

av protokollet ska väljas bland de närvarande ledamöterna. Det 

anges både i aktiebolagslagen 8 kap 24 § och i kommunallagens 

5 kap 69 §. Avsikten med detta är att uppgiften ska fördelas lika 

mellan ledamöterna. Därmed avslås motionen 

(kommunstyrelsens protokoll § 219/2019).  
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§ 120 Dnr 2018-000084  

Motion om tillväxt- och miljöarbete. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bevilja motionen då den överensstämmer med det utvecklingsarbete 

som pågår med det politiska beslutsunderlaget.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) och Daniel Arenholm (M) har lämnat in en motion 

där de föreslår att alla politiska beslut ska inkludera en motivering 

om hur beslutet påverkar kommunens tillväxt och miljömål samt att 

alla beslut som fattas ska ha en positiv effekt på kommunens tillväxt 

och bidra till en hållbarare miljö. 

Verksamhetens yttrande 

Den politiska ledningen har nyligen framfört att de vill ha fler 

aspekter berörda i de beslutsunderlag som går till politiken inför 

beslut. Aktuellt just nu är att tillföra Ekonomiska konsekvenser och 

Miljöpåverkan som egna rubriker i tjänsteutlåtandena. 

Motionens förslag stämmer bra överens med denna utveckling av 

beslutsunderlag och verksamheten ser inget hinder i att lägga till 

även Påverkan på tillväxt och miljömål. 

Verksamheten föreslår därför att motionen beviljas.  

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner 

det antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen 

då den överensstämmer med det utvecklingsarbete som pågår 

med det politiska beslutsunderlaget (Hans-Åke Oxelhöjds och 

Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019 07-01).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja 

motionen då den överensstämmer med det utvecklingsarbete 

som pågår med det politiska beslutsunderlaget 

(ledningsutskottets protokoll § 136/2019).    
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3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja 

motionen då den överensstämmer med det utvecklingsarbete 

som pågår med det politiska beslutsunderlaget 

(kommunstyrelsens protokoll § 220/2019).  
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§ 121 Dnr 2019-000237  

Motion om Ny förskola i Gnarp. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen har den 4 juni 2019 § 157 beslutat att uppdra 

till verksamheten att påbörja projekteringen av en ny förskola i 

Gnarp. 

2. Då detta överensstämmer med motionens förslag anses 

motionen besvarad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna i Nordanstig har lämnat en motion om en ny förskola i 

Gnarp, där de föreslår att projektering och upphandling av Gnarps 

nya förskola ska påbörjas före 30 juni 2019. 

Verksamhetens yttrande 

Ledningsutskottet har behandlat ärendet och lagt förslag till 

kommunstyrelsen som 4 juni 2019 § 157 beslutade att uppdra till 

verksamheten att påbörja projekteringen av en ny förskola i Gnarp. 

Då detta överensstämmer med motionens förslag anser verksamheten 

att motionen kan anses besvarad.  

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar att motionen ska anses beviljad.  

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders och Ola Wiggs 

yrkanden och finner Ola Wiggs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Nej.  
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Omröstningsresultat 

Med 14 Ja-röster och 14 Nej-röster avgörs ärendet med ordförandens 

utslagsröst. Ordföranden väljer att lotta mellan förslagen och finner 

att kommunstyrelsens förslag är antaget. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M)  X    

Lars Hed (M)   X    

Anneli Åkerlund (M)  X 

Michael Wallin (M)  X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Carina Ohlson (C) X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Per-Ola Wadin (L)  X    

Magdalena Fagerhov (KD)  X 

Patric Jonsson (KD)  X    

Kent Hammarström (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Erik Eriksson Neu (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Christoffer Johansson (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Magnus Willing (S) X     

Petra Modée (V)  X    

Petter Bykvist (V)  X 

Ulrika Jonsäll (V)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X   

Johan Norrby (SD)  X 

Suzanne Hedberg (SD)  X 

Göran Persson (SD)  X   

Stefan Bergh (NoP) X 

Summa  14 14  

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar följande: 

Kommunstyrelsen har den 4 juni 2019 § 157 beslutat att uppdra 

till verksamheten att påbörja projekteringen av en ny förskola i 

Gnarp. Då detta överensstämmer med motionens förslag kan 

motionen anses besvarad (Hans-Åke Oxelhöjds och Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-01).    
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2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Kommunstyrelsen har den 4 juni 2019 § 157 beslutat att uppdra 

till verksamheten att påbörja projekteringen av en ny förskola i 

Gnarp. Då detta överensstämmer med motionens förslag anses 

motionen besvarad (ledningsutskottets protokoll § 137/2019).    

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Kommunstyrelsen har den 4 juni 2019 § 157 beslutat att uppdra 

till verksamheten att påbörja projekteringen av en ny förskola i 

Gnarp. Då detta överensstämmer med motionens förslag anses 

motionen besvarad (kommunstyrelsens protokoll § 221/2019).  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 122 Dnr 2018-000383  

Motion om införande av E-petition i 
Nordanstigs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppdra till Fullmäktigeberedningen för demokrati att diskutera 

hur kommunen ska arbeta för att öka delaktigheten och dialogen 

med medborgarna. 

2. Motionen är därmed besvarad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

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

fullmäktige beslutar att E-petitioner införs som en del av Nordanstigs 

kommuns demokratiska process så att kommunen på detta vis ska 

öka kommuninvånarnas inflytande. 

Verksamhetens yttrande 

E-petition innebär att en medborgare kan skicka in ett förslag på 

utveckling eller förändring som sedan publiceras på kommunens 

webbplats. När förslaget finns på webbplatsen kan andra medborgare 

rösta på förslaget. När förslaget har fått ett visst antal röster kan 

politiken besluta om en utredning ska inledas. 

Till skillnad från medborgarförslag så är e-petition inte lagstyrt, 

kommunen har därför möjlighet att själv reglera vilka principer som 

ska gälla vid ett införande av e-petition. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en handbok 

med 13 olika steg att tänka på vid ett eventuellt införande av 

e-petition. 

Politiken behöver diskutera hur arbetet ska bedrivas för en ökad 

delaktighet och dialog med medborgarna.  

Verksamheten föreslår att Fullmäktigeberedningen för demokrati får 

i uppdrag att diskutera hur kommunen ska arbeta för att öka 

delaktigheten och dialogen med medborgarna, varav e-petition kan 

vara ett alternativ.  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget.  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 122 

      

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar uppdra till 

Fullmäktigeberedningen för demokrati att diskutera hur 

kommunen ska arbeta för att öka delaktigheten och dialogen 

med medborgarna. Motionen kan därmed anses besvarad 

(Hans-Åke Oxelhöjds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2019-07-01).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till 

Fullmäktigeberedningen för demokrati att diskutera hur 

kommunen ska arbeta för att öka delaktigheten och dialogen 

med medborgarna. Motionen kan därmed anses besvarad 

(ledningsutskottets protokoll § 139/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att uppdra till 

Fullmäktigeberedningen för demokrati att diskutera hur 

kommunen ska arbeta för att öka delaktigheten och dialogen 

med medborgarna. Motionen kan därmed anses besvarad 

(kommunstyrelsens protokoll § 222/2019).  
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§ 123 Dnr 2016-000230  

Motion om ungdomsbesök inom 
äldreomsorgen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen med anledning av att det i kommunens nuvarande 

ekonomiska läge inte finns utrymme för att införa ungdomsbesök 

inom äldreomsorgen.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Solveig Wiberg (SD) har lämnat en motion om ungdomsbesök inom 

äldreomsorgen. Förslaget är att Nordanstigs kommun initialt inför 

ungdomsbesök på våra kommunala boenden, för att senare utvärdera 

och i nästa skede införa en pott för alla äldreboenden, kommunala 

och fristående, att söka medel för ungdomsbesök ur. Vidare föreslår 

hon att kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med tidplan 

och budget för införandet av ungdomsbesök i Nordanstigs kommun. 

Verksamhetens yttrande 

Stockholms Stad startade 2012 ett projekt ”Ungdomsbesök i vård- 

och omsorgsboenden”. Målet med projektet var att erbjuda äldre 

personer på vård- och omsorgsboenden ett större utbud av 

meningsfulla aktiviteter på helgerna. Man ville också ge unga 

människor en möjlighet att prova på att arbeta inom äldreomsorgen. 

Utvärderingen av projektet visade att projektet varit väldigt 

uppskattat; de äldre har erbjudits trevliga och meningsfulla 

aktiviteter även på helgerna och det har skapat kontakt mellan 

generationerna. Ungdomarna fick en mer positiv bild av 

äldreomsorgen än de hade innan och närmare 40 % kunde också 

tänka sig att fortsätta arbeta inom äldreomsorgen efter gymnasiet. 

Idag har Nordanstigs kommun ett antal platser inom äldreomsorgen 

för sommarjobb för ungdomar. Ungdomarna har även möjlighet att 

komma kontakt med äldreomsorgen via prao-platserna i högstadiet. 

Med kommunens nuvarande ekonomiska läge så bedömer 

verksamheten att det i nuläget inte finns utrymme för att bevilja 

motionen.  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget.  
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Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen 

med anledning av att det i kommunens nuvarande ekonomiska 

läge inte finns utrymme för att införa ungdomsbesök inom 

äldreomsorgen (Hans-Åke Oxelhöjds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2019-07-01). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att avslå 

motionen med anledning av att det i kommunens nuvarande 

ekonomiska läge inte finns utrymme för att införa 

ungdomsbesök inom äldreomsorgen (omsorgsutskottets 

protokoll § 98/2019).  

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar avslå 

motionen med anledning av att det i kommunens nuvarande 

ekonomiska läge inte finns utrymme för att införa 

ungdomsbesök inom äldreomsorgen (kommunstyrelsens 

protokoll § 223/2019).  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-30 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 124 Dnr 2017-000070  

Motion om att häva inflyttningsstoppet på 
Hagängsgården. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses besvarad då förslaget om att häva inflyttningsstoppet 

på Hagängsgården kan anses vara inaktuellt.         

Sammanfattning av ärendet 

Solveig Wiberg (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att 

fullmäktige beslutar att inflyttningsstoppet på Hagängsgården hävs 

samt att Hagängsgårdens tomma lägenheter öppnas för särskilt 

boende, oavsett om konsultutredningen är klar eller inte. 

Verksamhetens yttrande 

Ärendet om förändringar på Hagängsgården i Harmånger har under 

en period för några år sedan varit föremål för många synpunkter och 

starka känslor. 

Politiken beslutade för ett par år sedan att E-huset skulle byggas om 

till Trygghetsbostäder och en lägenhet gjordes helt klar under 2018 

och användes som en visningslägenhet.  

Idag är etapp 1 i beslutet om att bygga om E-huset till 

Trygghetsboende genomfört. 13 lägenheter är klara och nio av dem 

är redan uthyrda.  

Hagebo är kvar som särskilt boende och inga planer finns på 

förändringar av det. 

Med detta föreslår verksamheten att motionen kan anses besvarad.                       

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att motionen 

anses besvarad då förslaget om att häva inflyttningsstoppet på 

Hagängsgården kan anses vara inaktuellt. (Hans-Åke Oxelhöjds 

och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-02). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att motionen 

anses besvarad då förslaget om att häva inflyttningsstoppet på 

Hagängsgården kan anses vara inaktuellt (omsorgsutskottets 

protokoll § 99/2019).    

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen 

anses besvarad då förslaget om att häva inflyttningsstoppet på 

Hagängsgården kan anses vara inaktuellt (kommunstyrelsens 

protokoll § 224/2019).    
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§ 125 Dnr 2017-000071  

Motion om att införa vakgaranti i Nordanstigs 
kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen anses besvarad då rutiner för vård av brukare i livets 

slutskede finns inom omsorgens verksamheter.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Solveig Wiberg (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att 

fullmäktige beslutar att en vakgaranti med tydliga rutiner ska tas 

fram och införas inom äldreomsorgen i Nordanstigs kommuns regi, 

för att ingen ska behöva vara ensam de allra sista timmarna i livet. 

Verksamhetens yttrande 

Vård i livets slutskede bygger ofta på stora insatser från närstående. 

Det är därför viktigt att vården utformas i samråd med personen och 

dennes närstående. Information erbjuds om vilka möjligheter som 

finns och personens och dennes närståendes önskemål beaktas så 

långt det är möjligt. 

Rutiner för detta finns redan inom omsorgen och verksamheten 

föreslår att motionen därmed kan anses besvarad.                        

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att motionen kan 

anses besvarad då rutiner för vård av brukare i livets slutskede 

finns inom omsorgens verksamheter (Hans-Åke Oxelhöjds och 

Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019 07-02). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att motionen 

anses besvarad då rutiner för vård av brukare i livets slutskede 

finns inom omsorgens verksamheter (omsorgsutskottets 

protokoll § 100/2019).  

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen 

anses besvarad då rutiner för vård av brukare i livets slutskede 

finns inom omsorgens verksamheter (kommunstyrelsens 

protokoll § 225/2019).  
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§ 126 Dnr 2019-000340  

Redovisning av ej avslutade motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger att fullmäktiges 

presidium en gång per år ska redovisa de motioner som inte är 

färdigberedda. 

Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga 

aktuella motioner.                         

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

redovisningen (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-08-29).  

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

redovisningen (kommunstyrelsens protokoll § 226/2019).  
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§ 127 Dnr 2019-000308  

Avsägelse politiska uppdrag,  
Anette Nilson (V). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Anette Nilssons (V) avsägelse. 

2. Välja Christoffer Norberg (V) som ny ersättare i 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022. 

3. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Vänsterpartiet 

för återstoden av mandatperioden 2019-2022.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Anette Nilsson (V) har avsagt sig sina politiska uppdrag som 

ersättare i kommunfullmäktige och ersättare i Norrhälsinglands 

miljö- och räddningsnämnd. 

Fullmäktige har att godkänna Anette Nilssons avsägelse samt välja 

ny ersättare i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd och hos 

länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Vänsterpartiet för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022.  

Yrkanden 

Petra Modée (V) föreslår Christoffer Norberg (V) som ny ersättare i 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petra Modées förslag och finner 

det antaget.  
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§ 128 Dnr 2019-000367  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Britt Sjöberg (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Britt Sjöbergs (S) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden 

2019-2022.  

3. Valen av ny ersättare i kommunstyrelsen, ny ledamot i 

valberedningsnämnden samt ny ledamot i styrelsen för 

Nordanstig Vatten AB behandlas på fullmäktiges nästa 

sammanträde.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Britt Sjöberg (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i 

valberedningsnämnden och i styrelsen för Nordanstig Vatten AB. 

Fullmäktige har att godkänna Britt Sjöbergs avsägelse samt välja ny 

ersättare i kommunstyrelsen, ny ledamot i valberedningsnämnden, ny 

ledamot i styrelsen för Nordanstig Vatten AB och hos länsstyrelsen 

begära ny sammanräkning för Socialdemokraterna för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022.  
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§ 129 Dnr 2019-000382  

Avsägelse från politiska uppdrag,  
Pernilla Kardell (C). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Pernilla Kardells (C) avsägelse. 

2. Välja Lars-Ove Gradin (C) som ny 1:e vice ordförande i 

fullmäktige för återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

3. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Centerpartiet 

för återstoden av mandatperioden 2019-2022.  

4. Vid fullmäktiges nästa sammanträde välja ny ledamot och vice 

ordförande i Fullmäktigeberedningen för demokrati och Klimat- 

och miljöberedningen, välja ny ersättare för kommunens ombud 

på bolagsstämmorna för Nordanstig Vatten AB, 

MittSverige Vatten och Avfall AB, Nordanstigs Bostäder AB, 

Nordanstigs Fjärrvärme AB, Nordanstigs Fastighets AB, 

Nordanstigs Kommunfastigheter AB, Visit Hälsingland 

Gästrikland AB och Inera AB samt välja ny ersättare i 

Hälsinglands Utbildningsförbund.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Pernilla Kardell (C) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag. 

Fullmäktige har att godkänna Pernilla Kardells avsägelse samt välja 

nya personer till samtliga uppdrag och hos länsstyrelsen begära ny 

sammanräkning för Centerpartiet för återstoden av mandatperioden 

2019-2022.  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) föreslår Lars-Ove Gradin (C) som ny 1:e vice 

ordförande i fullmäktige.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons förslag och finner 

det antaget.  
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§ 130 Dnr 2019-000387  

Avsägelse politiskt uppdrag,  
Per-Åke Kardell (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Per-Åke Kardells (C) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Centerpartiet 

för återstoden av mandatperioden 2019-2022.  

3. Vid fullmäktiges nästa sammanträde välja ny ersättare i 

kommunstyrelsen, välja ny ersättare i styrelsen för bolagen 

Nordanstigs Fjärrvärme AB och Nordanstigs Fastighets AB 

samt välja ny Godeman Tätort och ny Godeman Jordbruk.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Per-Åke Kardell (C) har avsagt sig sina politiska uppdrag som 

ersättare i fullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen, Godeman Tätort 

och Godeman Jordbruk, ersättare i styrelsen för Nordanstigs 

Fjärrvärme AB och Nordanstigs Fastighets AB. 

Fullmäktige har att godkänna Per-Åke Kardells avsägelse samt välja 

nya personer till samtliga uppdrag och hos länsstyrelsen begära ny 

sammanräkning för Centerpartiet för återstoden av mandatperioden 

2019-2022.  
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§ 131 Dnr 2019-000263  

Sammanställning av icke verkställda beslut 
enligt SoL och LSS 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna kvartalsrapport 2, 2019 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 för kvartal 2, 2019. 

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 = 

3 ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg. 

0 ärenden 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 att godkänna 

kvartalsrapport 2, 2019 gällande ej verkställda beslut SoL och 

LSS (omsorgsutskottets protokoll § 87/2019).  

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 2, 2019 gällande ej verkställda beslut SoL och 

LSS (kommunstyrelsens protokoll § 227/2019).  
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§ 132 Dnr 2019-000280  

Inkomna motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Följande motioner har inkommit: 

Motion om att införa habiliteringsersättning. 

Ulrika Jonsäll (V), Petter Bykvist (V) och Petra Modée (V) har 

lämnat en motion där de föreslår att Nordanstigs kommun inför 

habiliteringsersättning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt 

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

Motion för främjande av skolträdgårdar i Nordanstigs 
kommun. 

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

Nordanstigs kommun aktivt arbetar för ett införande av 

skolträdgårdar samt att kommunen avsätter ekonomiska resurser för 

arbetet. 

Motion om koldioxidbudget. 

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

Nordanstigs kommun inför koldioxidbudget som ett verktyg i 

klimatarbetet samt att en årlig redovisning av kommunens 

koldioxidutsläpp sker i miljöbokslutet. 

Motion låna konst på bibliotek. 

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

Nordanstigs kommun erbjuder möjligheten att låna konst på 

bibliotek. 

Motion om kostnadsfri frukt i kommunens grundskolor. 

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

kommunstyrelsens utbildningsutskott får i uppdrag att utreda 

möjligheten att införa kostnadsfri frukt på kommunens grundskolor. 
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Forts. § 132 

 

Motion om att öka uppmärksamheten kring kvinnlig 
könsstympning. 

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

Nordanstigs kommun uppmärksammar den internationella kvinnliga 

dagen mot könsstympning den 6 februari med början nästa år, att 

kunskap kring kvinnlig könsstympning uppmärksammas av 

Nordanstigs kommun genom tex konferenser och 

utbildningstillfällen, att information och förebyggande arbete mot 

kvinnlig könsstympning planeras och genomförs samt att all personal 

inom skolhälsovården i Nordanstigs kommun utbildas för att kunna 

bemöta de här flickorna på ett bra sätt.  

      

      

      

      

 

 


