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§ 95 Dnr 2022-000283 

Val av fullmäktiges presidium  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Kent Hammarström (S) som fullmäktiges ordförande. 

2. Välja Mårten Westergren (M) som fullmäktiges 1:e vice 

ordförande. 

3. Välja Petra Modée (V) som fullmäktiges 2:e vice ordförande. 

4. Valen avser mandatperioden 2022-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige har att välja en ordförande, en 1:e vice ordförande samt 

en 2:e vice ordförande bland kommunfullmäktiges ledamöter. Valet 

avser mandatperioden 2022-2026. 

Tills en ny ordförande har valts sitter Åldermannen som ordförande. 

Åldermannen är den person som suttit flest år i kommunfullmäktige.            

Yrkanden 

Val av ordföranden 

Anette Nybom (S) föreslår Kent Hammarström (S) som fullmäktiges 

ordförande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms förslag och finner 

det antaget. 

Åldermannen Stig Eng (C) överlämnar klubban till den nya 

ordföranden. 

Yrkanden 

Val av 1:e vice ordföranden 

Michael Wallin (M) föreslår Mårten Westergren (M) som 

fullmäktiges 1:e vice ordförande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Michael Wallins förslag och 

finner det antaget. 
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Forts. § 95 

 

Yrkanden 

Val av 2:e vice ordföranden 

Carina Ohlson (C) föreslår Petra Modée (V) som fullmäktiges 2:e 

vice ordförande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons förslag och finner 

det antaget. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutare välja ordförande, 

1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande för kommun-

fullmäktige. Valen avser mandatperioden 2022-2026 (Erik Hedlunds 

tjänsteutlåtande 2022-10-17, dok nr 133354). 
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§ 96 Dnr 2021-000025 

Allmänhetens frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Allmänhetens frågestund avslutas. 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter, 

ordföranden och vice ordföranden i kommunens styrelse, utskott, 

nämnder, bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och 

ledande tjänstemän. 

Fråga 1 

Sten Karlsson frågar varför vissa hyresgäster i kommunens 

fastigheter inte får hämtning av grovsopor utan måste själva åka till 

Homons återvinningscentral för att lämna tex en möbel. 

Ola Wigg (S) svarar att alla privatpersoner i kommunen ska ha 

samma möjligheter och att det är hyresvärden som ansvarar för att 

tillgodose att den servicen kan ges. 
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§ 97 Dnr 2022-000284 

Val av valberedning 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja följande som ledamöter i valberedningen: 

Anette Nybom (S) 

Petra Modée (V) 

Mikael Brykner (SD) 

Stefan Bergh (NoP) 

Michael Wallin (M) 

Stig Eng (C) 

Per-Ola Wadin (L) 

Victor Gbadegbe (KD) 

2. Välja följande som ersättare: 

Ola Wigg (S) 

Petter Bykvist (V) 

Eva Andersson (SD) 

Helena Andersson (NoP) 

Lars Hed (M) 

Carina Ohlson (C) 

David Lindqvist (L) 

Patric Jonsson (KD) 

3. Som ordförande välja Anette Nybom (S) och som vice 

ordförande välja Michael Wallin (M). 

4. Valen avser mandatperioden 2022-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja en valberedning. Valberedningens uppdrag är 

att bereda de valärenden som fullmäktige ska besluta om, om det inte 

anses vara obehövligt. 

Valberedningen ska bestå av en ledamot och en ersättare från varje 

parti som är representerat i kommunfullmäktige. Bland ledamöterna 

ska det även väljas en ordförande och en vice ordförande. 

Mandatperioden för valberedningen följer kommunfullmäktiges 

mandatperiod, vilket innebär att valberedningen tillträder när 

fullmäktiges beslut är justerat och sträcker sig till och med den 

14 oktober 2026. 
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Forts. § 97 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) föreslår Anette Nybom (S) som ledamot och 

ordförande samt sig själv som ersättare. 

Petter Bykvist (V) föreslår Petra Modée (V) som ledamot med sig 

själv som ersättare. 

Mikael Brykner (SD) föreslår sig själv som ledamot med Eva 

Andersson (SD) som ersättare. 

Andreas Högdahl (NoP) föreslår Stefan Bergh (NoP) som ledamot 

med Helena Andersson (NoP) som ersättare. 

Tor Tolander (M) föreslår Micael Wallin (M) som ledamot och vice 

ordförande samt Lars Hed (M) som ersättare. 

Carina Ohlson (C) föreslår Stig Eng (C) som ledamot med sig själv 

som ersättare. 

Per-Ola Wadin (L) föreslår sig själv som ledamot med David 

Lindqvist (L) som ersättare. 

Patric Jonsson (KD) föreslår Victor Gbadegbe (KD) som ledamot 

med sig själv som ersättare. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslagna ledamöter och finner 

dem antagna. 

Ordföranden ställer proposition på förslagna ersättare och finner dem 

antagna. 

Ordföranden ställer därefter proposition på förlagen om Anette 

Nybom som ordförande och Michael Wallin som vice ordförande 

och finner dem antagna. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att välja åtta 

ledamöter och åtta ersättare till valberedningen. Välja en ordförande 

och en vice ordförande i valberedningen. Valen följer 

kommunfullmäktiges mandatperiod 2022-2026 (Erik Hedlunds och 

Eva Engströms tjänsteutlåtande 2022-10-17, dok nr 133362). 
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§ 98 Dnr 2022-000276 

Delårsbokslut per 31 augusti 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna delårsbokslut per 2022-08-31 med sammanställd 

redovisning samt helårsprognos. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2022-08-31 

med sammanställd redovisning (koncern) samt helårsprognos. 

Kommunstyrelsen och sociala myndighetsnämnden visar följande 

avvikelser i sin helårsprognos mot budget: 

Verksamheter  

Stab                         2,1 mnkr  

Tillväxt och service                        5,8 mnkr 

Utbildning                            0 mnkr 

Vård och omsorg                     -14,8 mnkr 

Sociala myndighetsnämnden                                                  0 mnkr 

 

Kommunstyrelsens verksamheter visar ett prognostiserat underskott 

mot budget med -6,9 mnkr (miljoner kronor). 

Sociala myndighetsnämnden visar ett prognostiserat resultat i nivå 

med budget. 

Kommunstyrelsens särskilda verksamheter visar ett prognostiserat 

överskott mot budget med 16,1 mnkr. 

Skatteintäkter, statsbidrag, slutavräkning samt finansnetto visar ett 

prognostiserat överskott om 21,6 mnkr. 

Budgeterat resultat för 2022 är 16,5 mnkr. 

Kommunens prognos 2022 visar ett beräknat resultat på 47,4 mnkr.  

Balanskravsresultatet beräknas till ett överskott om 51,2 mnkr. 

Kommunkoncernens prognostiserade resultat för 2022 är 55,0 mnkr. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 
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Forts. § 98 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med stöd av Carina Ohlson (C) och Anette Nybom 

(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 att godkänna 

delårsbokslut per 2022-08-31 med sammanställd redovisning 

samt helårsprognos (Erik Hedlunds och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2022-09-26, dok nr 133061). 

2. Delårsrapport per 31 augusti 2022, dok nr 131000. 

3. Delårsrapport per 31 augusti 2022 för norrhälsinglands miljö- 

och räddningsnämnd, dok nr 132872. 

4. Revisionsrapport, dok nr 133292. 

5. Revisorernas bedömning av delårsrapport, dok nr 133296. 

6. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

delårsbokslut per 2022-08-31 med sammanställd redovisning 

samt helårsprognos (kommunstyrelsens protokoll § 184/2022, 

dok nr 133337). 
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§ 99 Dnr 2022-000187 

Skattesats 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa skattesatsen för 2023 till 22:51 kronor per skattekrona, det 

vill säga oförändrad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska inför varje nytt år fastställa skattesatsen för 

Nordanstigs kommun. I det förberedande budgetarbetet har 

intäkterna beräknats utifrån en oförändrad skattesats.  

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 att fastställa 

skattesatsen för 2023 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill 

säga oförändrad (Erik Hedlunds och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2022-08-29, dok nr 132629). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att fastställa 

skattesatsen för 2023 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill 

säga oförändrad (ledningsutskottets protokoll § 177/2022, dok 

nr 133073). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att fastställa 

skattesatsen för 2023 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill 

säga oförändrad (kommunstyrelsens protokoll § 185/2022, dok 

nr 133338). 
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§ 100 Dnr 2022-000160 

Sammanställning av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS  

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna kvartalsrapport 2, 2022 gällande ej verkställda beslut 

enligt SoL och LSS. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) 

är kommunen skyldig att rapportera till fullmäktige är gynnande 

beslut enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med 

gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats. 

Omsorgsutskottets redovisning till Inspektionen för vård och omsorg 

(IVO) gällande ej verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 

2, 2022. 

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 = 

* 7 ärende gällande SoL ÄO, äldreomsorg tom 31/7 varav 0 som ej 

är verkställda 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 

tre månader från datum för avbrott? 

Svar: Nej 

Beslutsunderlag 

1. Omsorgsutskottets föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 2, 2022 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS (omsorgsutskottets protokoll § 84/2022, dok nr 

133021). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 2, 2022 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS (kommunstyrelsens protokoll § 184/2022, dok nr 

133348). 
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§ 101 Dnr 2022-000056 

Sammanställning av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna kvartalsrapport 2/2022 till IVO gällande ej verkställda 

beslut enligt 16 kap. § 6 f-h Socialtjänstlagen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) 

är kommunen skyldig att rapportera till fullmäktige är gynnande 

beslut enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med 

gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats. 

Denna rapport avser ej verkställda beslut i enheterna Barn och familj 

och vuxen-delen i enheten Vuxenstöd och funktionshinder.  

Denna rapport avser endast beslut enligt SoL, beslut enligt LSS 

handläggs av andra delar i Social omsorg. 

Sociala myndighetsnämnden är enligt lag skyldig att rapportera till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt 

socialtjänstlagen, SoL och insatser enligt lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS, inte har verkställts tre månader efter 

beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats avbrutits och inte 

verkställts på nytt inom tre månader. Beslut som tidigare rapporterats 

som ej verkställt eller med avbrott ska rapporteras som verkställt när 

detta blir aktuellt. 

Rapporteringsskyldigheten avser gynnande nämndbeslut enligt 4 

kap. 1 § SoL samt 9 § LSS i alla verksamheter (omsorg om äldre och 

funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg). Typ av bistånd, 

tidpunkt för beslut eller avbrott och kortfattat om skäl för dröjsmål 

ska anges.  

Rapportering ska ske kvartalsvis till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-g §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 

28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Rapportering ska också ske till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer.  

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan 

IVO ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.   

De skäl för dröjsmål som redovisas i denna rapport är de skäl som 

framgår av IVO:s underlag för rapportering. Dröjsmål beräknas från 

besluts-/avbrottsdatum till verkställighet/avslut alternativt till datum 

för rapport till IVO. 
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Forts. § 101 

 

Beslutsunderlag 

1. Rapportering – ej verkställda beslut SoL för enheterna Barn och 

familj samt Vuxenstöd (och funktionshinder), kvartal 2 2022. 

dokument nr 132756. 

2. Sociala myndighetsnämnden föreslår att kvartalsrapporten 

godkänns (sociala myndighetsnämndens protokoll § 99/2022, 

dok nr 132927). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna 

kvartalsrapport 2/2022 till IVO gällande ej verkställda beslut 

enligt 16 kap. § 6 f-h Socialtjänstlagen (kommunstyrelsens 

protokoll § 195/2022, dok nr 133349). 
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§ 102 Dnr 2019-000280 

Inkomna motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid dagens sammanträde inkommer följande motion: 

Motion om barnomsorg på kvällar och helger 

Carina Ohlson (C) har lämnat in en motion om barnomsorg på 

kvällar och helger där hon föreslår följande: 

• En utredning genomförs om att erbjuda barnomsorg i 

Nordanstigs kommun även på kvällar och helger för barn mellan 

ett och tolv år. 

• Utreda olika alternativ för att det praktiskt ska kunna fungera 

samt alternativa anställningar, tex dagbarnvårdare. 

• Kostnad och budget ska fördelas utifrån detta. 

• Implementera och införa detta snarast. 

 

 


