
 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-01 
 

 

  
 

 

Plats och tid Kulturhuset Bergsjögården, måndagen den 1 april 2019 kl 18:00-21:50. 

Beslutande Se närvarolista på sida 2 

Övriga deltagande 
 
 
 
 
 
 
Utses att justera 

Se närvarolista på sida 2 
 
 
 
 
 
Lisa Bergman-Östman (C) och Per-Ola Wadin (L) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2019-04-05 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 43-61 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Carin Walldin  

 Justerare 

  

 Lisa Bergman-Östman                                                  Per-Ola Wadin  

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-04-01 

Datum då anslaget sätts upp 2019-04-05 Datum då anslaget tas ned 2019-04-27 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-01 
 

 

  
 

Närvarolista 

Beslutande  

 Tor Tolander (M) 
Lars Hed (M) 
Daniel Arenholm (M) 
Michael Wallin (M) 
Lisa Bergman Östman (C) 
Stig Eng (C) 
Carina Ohlson (C) 
Pernilla Kardell (C), 1:e vice ordförande 
Lars-Ove Gradin (C) 
Per-Ola Wadin (L) 
Magdalena Fagerhov (KD) 
Patric Jonsson (KD) 
Kent Hammarström (S) 
Ola Wigg (S) 
Anette Nybom (S) 
Erik Eriksson Neu (S) 
Sigbritt Persson (S) 
Magnus Willing (S) ersättare för Britt Sjöberg (S) 
Sven-Erik Sjölund (S) 
Carin Walldin (S), Ordförande 
Oskar Lundin (S) 
Petter Bykvist (V) 
Petra Modeé (V), 2:e vice ordförande 
Ulrika Jonsäll (V) 
Sandra Bjelkelöv (SD) 
Suzanne Unosson-Hedberg (SD) 
Stefan Bergh (NOP) 
Daniel Gunsth (S) ersättare för Lana Molberg (-)  

Ersättare Per-Åke Kardell (C) 
Andreas Högdahl (NOP) 
 

 

   

Övriga deltagande  

  

Tjänstemän Eva Engström, kommunsekreterare 
Fredrik Pahlberg, kommunchef 
Anna Heijbel, miljöstrateg 
Karin Henningsson, Kost- och städchef 

Övriga   

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-01 
 

 

  
 

Ärendelista 

§ 43 Dnr 2017-000186 
Allmänhetens frågestund. .................................................................. 4 

§ 44 Dnr 2019-000190 
Interpellation om Bergsjö Hälsocentral. .............................................. 5 

§ 45 Dnr 2017-000078 
Ledamöternas frågestund. ................................................................. 7 

§ 46 Dnr 2019-000192 
Interpellation om åtgärder för växande besöksnäring. ........................ 9 

§ 47 Dnr 2019-000117 
Årsredovisning 2018 för Nordanstigs kommun. ................................ 11 

§ 48 Dnr 2019-000115 
Justering av period för delårsrapport. ............................................... 14 

§ 49 Dnr 2018-000307 
Bidrag för trygghetsboende. ............................................................. 16 

§ 50 Dnr 2016-000223 
Detaljplan för Jättendals-Gärde 1:13 m.fl. i Mellanfjärden. ............... 19 

§ 51 Dnr 2019-000052 
Justering av pris på måltidsabonnemang till personer med 
biståndsbedömd matdistribution. ...................................................... 20 

§ 52 Dnr 2019-000090 
Ansökan om oförändrad checkkredit 2019 för Nordanstig Vatten AB.
 ........................................................................................................ 22 

§ 53 Dnr 2016-000047 
Motion om medborgarbudget för större samhörighet. ....................... 23 

§ 54 Dnr 2019-000153 
Avsägning från politiskt uppdrag i fullmäktige, Roger Sjöblom (SD). 25 

§ 55 Dnr 2019-000156 
Avsägelse från politiskt uppdrag, Camilla Wrangfalk (SD). ............... 26 

§ 56 Dnr 2019-000142 
Avsägelse av politiskt uppdrag, Mikael Albom (SD). ........................ 27 

§ 57 Dnr 2019-000161 
Avsägelse från politiskt uppdrag, Thomas Hansson (SD). ................ 28 

§ 58 Dnr 2019-000167 
Avslutning av uppdrag som revisor, Lars-Erik Trapp. ....................... 29 

§ 59 Dnr 2019-000155 
Inkommen Motion om motprestation vid försörjningsstöd. ................ 30 

§ 60 Dnr 2019-000237 
Inkommen Motion om Ny förskola i Gnarp. ...................................... 31 

§ 61 Dnr 2019-000238 
Inkommen Motion om skolans uppdrag i Nordanstigs kommun. ....... 32 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 43 Dnr 2017-000186  

Allmänhetens frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Allmänhetens frågestund förklaras 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. 

En person har ställt frågor om Region Gävleborgs beslut att överlåta 

all sjukvård i Nordanstig till en privat vårdgivare. 

Vilken information har kommunen fått från Region Gävleborg och 

vilken möjlighet har ni haft att kunna påverka beslutet? 

Vilka konsekvenser kan ni se att beslutet får för Nordanstigs 

befolkning? 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) svarar att Region 

Gävleborg meddelade kommunen deras beslut strax innan berörd 

personal och press meddelades men att det är beklagligt att regionen 

inte kunde föra en mer öppen dialog tidigare. 

En skrivelse kommer att skickas från Arbetarkommunen om att 

regionen omprövar sitt beslut.  
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§ 44 Dnr 2019-000190  

Interpellation om Bergsjö Hälsocentral. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten förklaras för avslutad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) har ställt en interpellation till ledningsutskottets 

ordförande Stig Eng (C). Hälsocentralen i Bergsjö kommer inte 

längre att bemannas av Region Gävleborg vilket innebär att den 

valfrihet av vårdgivare som LOV avsåg att ge nu upphör i 

Nordanstig. 

Till ytttermera vissa finns väl spridda uppgifter att 

Hälsingeläkarna AB kommer driva Hälsocentralen i Bergsjö som en 

filial. 

Reglerna för filialer är betydligt mindre tvingande än för 

hälsocentraler. Bland annat finns inget krav på läkarbemanningen 

varje dag eller akutverksamhet. 

En neddragning av verksamheten i Bergsjö kommer få direkta 

konsekvenser för kommunens verksamheter i Hemsjukvård, Särskilt 

boende och korttidsvården vilka alla lutar sig på Hälsocentralens 

läkare och närvaro för sin verksamhet. 

Hur ställer sig den styrande koalitionen till att Regionen nu lämnar 

Nordanstig? 

Hur ämnar koalitionen säkerställa en hög tillgänglighet av omsorg 

för invånarna i kommunens västra delar? 

Hur ser den styrande koalitionen på möjligheten att upprätthålla 

driva och utveckla omsorg så som särskilda boenden och 

trygghetsboenden i Bergsjö om och när vårdtillgänglighet och kvalité 

avsevärt försämras? 

Stig Eng (C) svarar som ledningsutskottets ordförande när han 

uppfattar att den ledande alliansen ej har samsyn i denna fråga. Av 

den information som regionens representanter framförde vid 

ledningsutskottet den 19 mars framgår att Hälso- och 

sjukvårdsnämnden på regionen hade fattat det formella beslutet att 

lägga ner Regionens hälsocentral i Bergsjö. 
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Forts. § 44 

 

Fråga 1 

Jag ser en klar försämring för både invånare och den kommunala 

verksamheten och då framförallt när det gäller den verksamhet som 

finns på Sörgården och Bållebo. Det framkom också vid mötet med 

Regionens representanter att om någon annan aktör som visar 

intresse att drifta hälsocentralen och är kvalificerad så kommer man 

eventuellt att pompröva beslutet. 

Fråga 2 

Region Gävleborg är huvudman för primärvård och driften av våra 

sjukhus. Jag har en förhoppning om att Hälsingeläkarna AB eller 

någon annan utförare av primärvård visar intresse att driva 

hälsocentralen i Bergsjö i samma omfattning som Regionen för 

närvarande gör. 

Fråga 3 

Beroende på vilken lösning det i slutändan blir och i vilken 

omfattning som Bergsjö får tillgång till primärvård så kan det bli 

styrande var eventuellt nyinvesteringar inom den kommunala 

omsorgen skall placeras. 

 

      

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(32) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 45 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 

Per-Ola Wadin (L) frågar kommunstyrelsens ordförande om 

Hälsinglands utbildningsförbund. Vad är Nordanstigs intentioner 

med förbundet? Rykten går att Nordanstigs vill gå ur förbundet och 

köpa tjänsten av Hudiksvalls kommun. 

Ola Wigg (S) svara att Nordanstig inte har tagit ställning politiskt 

utan endast har inhämtat uppgifter. 

Fråga 2 

Magdalena Fagerhov (KD) frågar omsorgsutskottets ordförande om 

hur hon tänker lösa omsorgens stora behov av omsorgsplatser i form 

av trygghetsboende. 

Carina Ohlson (C) svara att det inte är omsorgen som ska bygga 

trygghetsboende utan att det är kommunens fastighetsansvarige eller 

det kommunala bostadsbolaget eller privata aktörer. 

Stig Eng (C) svara att i Hassela har skapats trygghetsboende i en 

fastighet som tidigare ägts av kommunen, att det finns beslut om 24 

trygghetsboenden i Hagängsgården varav 12 planeras vara klara 

under våren 2019 samt att arbetet pågår med detaljplanering för 36 

nya boenden i Bergsjö. 

Fråga 3 

Petter Bykvist (V) frågar kommunstyrelsens ordförande om 

Arbetsförmedlingens planer att lägga ner kontoret i Bergsjö. vad har 

gjorts för att lindra effekten och kommer han att driva opinion för att 

beslutet ska rivas upp? 
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Forts. § 45 

 

Ola Wigg (S) svarar att beskedet är bekymmersamt. Kommunen har 

träffat Arbetsförmedlingen och arbetsmarknadsenheten har redogjort 

för troliga effekter av nedläggningen. Han kommer att lyfta frågan 

när han träffar riksdagsledamöterna denna vecka och även vid 

SmåKoms möte. 

Fråga 4 

Ulrika Jonsäll (V) frågar kommunstyrelsens ordförande om CEMR-

deklarationen. Fullmäktige återremitterade ärendet om att fastställa 

en lokal handlingsplan för Jämställdhetsplanen och frågar varför inte 

ärendet har kommit tillbaka till fullmäktige. 

Ola Wigg (S) svara att han kommer att återkomma vid fullmäktiges 

nästa sammanträde med svar. 

Fråga 5 

Tor Tolander (M) frågar kommunstyrelsens ordförande och 

ledningsutskottets ordförande om målen i Agenda 2030 och 

eftermiddagens möte för måldiskussioner inför budgetprocessen. Är 

ni nöjda med era partiers närvaro vid mötet? 

Stig Eng (C) svara Ja. Ola Wigg (S) svarar Nej, hade hoppats på fler 

deltagare.  
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§ 46 Dnr 2019-000192  

Interpellation om åtgärder för växande 
besöksnäring. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten förklaras för avslutad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) har ställt en interpellation om kommunens tillväxt 

och framtid. 

Den styrande koalitionen är duktiga på att framhålla det som redan 

finns men vi i oppositionen upplever att den är mindre duktig på att 

verka för att öka och bredda möjligheterna för en  besöksnäring i 

växande. 

Sörfjärden är ett bärande exempel på detta. 

I kölvattnet på det nya V/A systemet, Klasuddens etablering, 

campingen och det nya bostadsområdet som byggs längst i söder 

finns god potential att satsa på utvecklingen av Norrlands vackraste 

strand. 

Med lätta åtgärder kan vi lyfta stranden och med det också ytterligare 

förbättra förutsättningarna för att Sörfjärden ska bli det fantastiska 

besöksmål det skulle kunna bli. 

Det väcker följande frågor: 

När kommer de befintliga torrdassen bytas ut mot vattentoaletter? 

Hur mycket kommer kommunen satsa på renhållning och uppröjning 

av strandområdet? 

Vad har den styrande koalitionen för ambitioner att förbättra 

tillgängligheten till stranden? 

Hur ser den styrande koalitionens vision ut för Sörfjärdenområdet 

kopplat till den hållbara tillväxtstrategin. 

 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) svarar: 

Vi kan idag vara stolta över många av våra badplatser i kommunen. 

De är populära.  

Sörfjärden är idag ingen kommunal badplats vilket gör att det inte är 

självklart att kommunen ska lägga några resurser på  
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Forts. § 46 

 

Sörfjärdenstranden. Trots allt har vi 10 badplatser som är kommunala 

badplatser och kan motivera medel till dessa.  

Nu inser vi självklart värdet av Sörfjärdens badstrand både för 

kommunmedborgare, men även ur ett turistperspektiv, därför har vi 

lagt stora resurser på den ändå. 

Vi har ett kustutvecklingsprogram som skall tas fram, då är såklart 

denna fråga en viktig del i den. 

Det har gjorts utredningar om att byta torrdassen mot vattentoaletter. 

Det finns idag ingen aktuell tidsplan för när utedassen ska bytas ut 

mot vattentoaletter.  

När förvaltningen förra året tog fram besparingsförslag fanns bland 

dessa ett tjänsteutlåtande som redovisade beräknade drift- och 

kapitalkostnader för vattentoaletter i Sörfjärden. Endast de årliga 

driftkostnaderna för två sådana toaletter skulle väl överstiga hela 

2018 års driftbudget för kommunala bad. Den största beräknade 

kostnaden för vattentoaletterna utgjordes av städning två gånger per 

dag under totalt 90 dagar per år. 

När det gäller badplatser ser jag det som ytterst nödvändigt att det är 

en lokal förening som skall ansvara för den med stöd av kommunen. 

Så bör det vara för alla badplatser som vill ha stöd från kommunen. 

Oavsett om det gäller havsbad eller insjöbad, som också fyller ett 

stort värde för kommunmedborgarna såväl som för turismen. 

Vi vill såklart utveckla och tillgänglighetsanpassa alla allmänna 

anläggningar. Det är en fråga som jag har varmt om hjärtat och redan 

har börjat att titta på. 
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§ 47 Dnr 2019-000117  

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs 
kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning samt sammanställd redovisning för 

Nordanstigs kommun 2018. 

2. Fastställa balanskravsöverskottet 2018 till 9,2 mnkr. 

3. Fastställa att 2017 års balanskravsunderskott om -6,8 mnkr är 

återställt i sin helhet. 

4. Bevilja kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret 2018. 

5. Bevilja Byggnadsnämndens ledamöter och ersättare 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

6. Bevilja Sociala myndighetsnämndens ledamöter och ersättare 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

7. Bevilja Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2018. 

8. Bevilja Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i 

Överförmyndarnämnden Mitt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2018. 

9. Bevilja Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i 

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FoU-Välgärd, 

RegNet och HelGe ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. 

10. Välfärdsbokslutet föredras vid fullmäktiges nästa sammanträde. 

 

Notering 

Vid ansvarsprövningen av byggnadsnämnden sitter Pernilla 

Kardell (C) som ordförande och vid ansvarsprövningen för 

Överförmyndarnämnden Mitt sitter Petra Modée (V) som 

ordförande. 
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Forts. § 47 

Jäv 

Vid prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen anmäler följande 

personer jäv och deltar inte i beslutet: 

Tor Tolander (M), Daniel Arenholm (M), Stig Eng (C), Carina 

Ohlson (C), Pernilla Kardell (C), Per-Ola Wadin (L), Patric Jonsson 

(KD), Kent Hammarström (S), Ola Wigg (S), Erik Eriksson Neu (S), 

Sigbritt Persson (S), Sven-Erik Sjölund (S), Oskar Lundin (S), Ulrika 

Jonsäll (V), Sandra Bjelkelöv (SD) och Suzanne Hedberg (SD). 

Vid prövning av ansvarsfrihet för byggnadsnämnden anmäler 

följande personer jäv och deltar inte i beslutet: 

Lars Hed (M), Ola Wigg (S) och Carin Walldin (S). 

Vid prövning av ansvarsfrihet för sociala myndighetsnämnden 

anmäler följande personer jäv och deltar inte i beslutet: 

Carina Ohlson (C) och Sigbritt Persson (S). 

Vid prövning av ansvarsfrihet för Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd anmäler följande personer jäv och deltar inte i 

beslutet: 

Lars Hed (M) och Carina Ohlson (C). 

Vid prövning av ansvarsfrihet för Överförmyndanämnden Mitt 

anmäler följande personer jäv och deltar inte i beslutet: 

Pernilla Kardell (C) och Carin Walldin (S). 

Vid prövning av ansvarsfrihet för Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten, FoU-Välfärd, RegNet och HelGe anmäler 

följande personer jäv och deltar inte i beslutet: 

Stig Eng (C).                  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt bokslut samt årsredovisning för 

2018. Kommunen visar ett positivt resultat på 5,6 mnkr (miljoner 

kronor) och ett sammanställt resultat (koncernen) på 6,9 mnkr. 

Kommunens överskott efter balanskravsutredning är 9,2 mnkr. 

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i bokslutet mot budget: 

Verksamheter  

Stab  2,6 mnkr  

Samhällsutveckling och kommunikation 4,9 mnkr 

Teknik och hållbarhet   2,0 mnkr 

Utbildning  -4,1 mnkr 

Vård och omsorg                       -12,6 mnkr 

Social omsorg                       -6,7 mnkr 
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Forts. § 47 

 

Budgeterat resultat för kommunen är 8,8 mnkr. Årets resultat på 5,6 

mnkr avviker mot budget med -3,2 mnkr. 

Nordanstigs kommun har efter balanskravsutredning 2017 ett 

underskott om -6,8 mnkr att reglera. Regleringen ska ske senast tre år 

efter att det konstaterats, alltså senast år 2020. 

Balanskravsutredningen 2018 om 9,2 mnkr överstiger 2017 års 

underskott om -6,8 mnkr, och kan därför anses återställt i sin helhet.   

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar årsredovisningen. 

Revisorsordföranden Lars-Erik Trapp föredrar revisorernas 

berättelse. 

Miljöhandläggare Anna Heijbel och Kost- och städchef Karin 

Henningsson föredrar miljöbokslutet.           

Yrkanden 

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

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.                 

Beslutsunderlag 

1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna 

årsredovisning samt sammanställd redovisning för Nordanstigs 

kommun 2018. Fastställa balanskravsöverskottet 2018 till 9,2 

mnkr. Fastställa att 2017 års balanskravsunderskott om -6,8 

mnkr är återställt i sin helhet (Fredrik Pahlbergs och Björn 

Hylenius tjänsteutlåtande 2019-02-25). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning samt sammanställd redovisning för Nordanstigs 

kommun 2018. Fastställa balanskravsöverskottet 2018 till 9,2 

mnkr. Fastställa att 2017 års balanskravsunderskott om -6,8 

mnkr är återställt i sin helhet (kommunstyrelsens protokoll § 

65/2019). 

3. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till Norrhälsinglands miljö- 

och räddningsnämnd att utarbeta ett förslag till kemikalieplan 

(kommunstyrelsens protokoll § 65/2019). 

4. Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 

styrelse och nämnder samt enskilda ledamöterna i dessa organ 

(revisionsberättelsen för år 2018).        
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§ 48 Dnr 2019-000115  

Justering av period för delårsrapport. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ändra Nordanstigs kommuns redovisningsperiod avseende 

delårsrapport till att omfatta perioden januari – augusti.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska behandla minst en delårsrapport som upprättats 

enligt 13 kap. 1 § lagen (2018:597) om kommunal bokföring och 

redovisning.  

Styrelsen ska inom två månader efter utgången av den period av 

räkenskapsåret som delårsrapporten omfattar överlämna 

delårsrapporten till fullmäktige och revisorer. Lag (2018:600). 

Kommunens delårsrapport omfattar idag perioden januari-juni. 

Delårsrapport ska upprättas minst en gång per år under 

räkenskapsåret för kommunens verksamhet och ekonomi.  

En delårsrapport ska upprättas på samma kvalitetsaspekter som gäller 

vid upprättandet av årsredovisningen. 

I och med den nya kommunala redovisningslagen som trädde i kraft 

1 januari 2019 är det krav på att kommunstyrelsen inom två månader 

från utgången redovisningsperiod ska ha överlämnat delårsrapporten 

till kommunfullmäktige och revisorer. 

Med befintlig redovisningsperiod, januari-juni, innebär den nya 

lagen att fullmäktige ska ha fått delårsrapporten av kommunstyrelsen 

senast sista augusti.  

Hänsyn måste också tas till att förvaltningen till stor del har semester 

under juli månad, vilket innebär att vi får mycket svårt att uppfylla 

lagkravet. 

Ett byte av redovisningsperiod skulle innebära att kommunstyrelsen 

och förvaltningen skulle ges bättre förutsättningar att överlämna 

delårsrapporten inom angiven period, och därmed uppfylla nya 

lagkravet.    

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.  
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Forts. § 48    

      

Beslutsunderlag 

1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar ändra Nordanstigs 

kommuns redovisningsperiod avseende delårsrapport till att 

omfatta perioden januari – augusti (Fredrik Pahlbergs och Björn 

Hylenius tjänsteutlåtande 2019-02-22). 

2. Politiska ledningsgruppen föreslår att fullmäktige beslutar ändra 

Nordanstigs kommuns redovisningsperiod avseende 

delårsrapport till att omfatta perioden januari – augusti (politiska 

ledningsgruppens protokoll § 9/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar ändra 

Nordanstigs kommuns redovisningsperiod avseende 

delårsrapport till att omfatta perioden januari – augusti 

(kommunstyrelsens protokoll § 75/2019). 
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§ 49 Dnr 2018-000307  

Bidrag för trygghetsboende. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Nordanstigs kommun inför ett driftbidrag för värdperson till 

aktörer som driver trygghetsbostäder.  

2. Bidraget betalas ut, efter prövning, årligen med ¼-del av 

prisbasbelopp per bostad.  

3. Kravet för att få bidraget är att man uppfyller Boverkets kriterier 

för investeringsbidrag till trygghetsbostäder.  

4. 2018 och 2019 års bidrag finansieras ur budgetpost benämnd 

omställningskostnader.  

5. Efterföljande år finansieras i kommande mål och budget som ett 

bestående bidrag. 

6. Delegera till kommunstyrelsen att pröva och bevilja bidraget 

årligen. 

7. Anta policy för Kommunalt driftbidrag för trygghetsboende 

med ändringar att punkten Tillgång till personal eller 

gemensamma tjänster ändras till Tillgång till värd/värdinna. 

         

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens kostnad för särskilt boende för äldre (SÄBO) ökar. 

Kostnaden kommer att öka när behovet kulminerar vid åren 2030 - 

2032. Kostnaden kommer att öka mer än förväntade skatteintäkter 

vilket medför att denna bör begränsas. Ett bra alternativ istället för 

SÄBO är att de äldre bor i tillgängliga bostäder i form av 

trygghetsbostäder. Dessa bostäder kommer att minska behovet av 

SÄBO, vilket innebär en kostnadsbegränsning för kommunen 

samtidigt som boendekvaliteten för de äldre ökar.  

Därför föreslås ett driftsbidrag som en drivmotor till att aktörer 

uppför trygghetsboenden i Nordanstigs kommun.   

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med bifall av Stefan Bergh (NOP), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
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Forts. § 49 

 

Sigbritt Persson (S), med bifall av Stefan Bergh (NOP), yrkar ändra i 

Policy för Kommunalt driftbidrag för trygghetsboende. Andra 

punkten i stycket som anger grunden för bidraget: Tillgång till 

personal eller gemensamma tjänster ändras till Tillgång till 

värd/värdinna.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs och Sigbritt Perssons 

yrkande och finner dem antagna.           

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att Nordanstigs kommun inför ett 

driftbidrag för värdperson till aktörer som driver 

trygghetsbostäder, att bidraget betalas ut, efter prövning, årligen 

med ¼-del av prisbasbelopp per bostad, att kravet för att få 

bidraget är att man uppfyller Boverkets kriterier för 

investeringsbidrag till trygghetsbostäder, att 2018 och 2019 års 

bidrag finansieras ur budgetpost benämnd 

omställningskostnader, att efterföljande år finansieras i 

kommande mål och budget som ett bestående bidrag samt att 

delegation ges till verksamhetschef för samhällsutveckling och 

kommunikation att pröva och bevilja bidraget årligen (Fredrik 

Pahlbergs och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 

2019-02-18). 

2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att inför 

kommunstyrelsens sammanträde komplettera handlingarna med 

ett policydokument (ledningsutskottets protokoll § 30/2019). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att 

Nordanstigs kommun inför ett driftbidrag för värdperson till 

aktörer som driver trygghetsbostäder, att bidraget betalas ut, 

efter prövning, årligen med ¼-del av prisbasbelopp per bostad, 

att kravet för att få bidraget är att man uppfyller Boverkets 

kriterier för investeringsbidrag till trygghetsbostäder, att 2018 

och 2019 års bidrag finansieras ur budgetpost benämnd 

omställningskostnader, att efterföljande år finansieras i 

kommande mål och budget som ett bestående bidrag samt att 

delegation ges till verksamhetschef för samhällsutveckling och 

kommunikation att pröva och bevilja bidraget årligen 

(ledningsutskottets protokoll § 30/2019). 
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Forts. § 49 

 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige besluta att 

Nordanstigs kommun inför ett driftbidrag för värdperson till 

aktörer som driver trygghetsbostäder. Bidraget betalas ut, efter 

prövning, årligen med ¼-del av prisbasbelopp per bostad. 

Kravet för att få bidraget är att man uppfyller Boverkets kriterier 

för investeringsbidrag till trygghetsbostäder. 2018 och 2019 års 

bidrag finansieras ur budgetpost benämnd 

omställningskostnader. Efterföljande år finansieras i kommande 

mål och budget som ett bestående bidrag. Delegera till 

kommunstyrelsen att pröva och bevilja bidraget årligen 

(kommunstyrelsens protokoll § 70/2019). 
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§ 50 Dnr 2016-000223  

Detaljplan för Jättendals-Gärde 1:13 m.fl. i 
Mellanfjärden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta detaljplanen och dess tillhörande handlingar för Jättendals-

Gärde 1:13 m.fl.  

Jäv 

Carina Ohlson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.             

Sammanfattning av ärendet 

Mellanfjärden finns det en verksamhet där markanvändningen 

bedrivs på ett planstridigt sätt. Kommunstyrelsens ledningsutskott 

gav 2015-11-05 Plan- och byggenheten i uppdrag att upprätta en ny 

detaljplan i syftet att tillåta verksamhet att bedrivas inom 

planområdet. Mellan 2017-01-16 till 2017-02-06 var planen ute på 

samråd. Efter samrådet har kommunen haft dialog med berörda 

sakägare för att inhämta ytterligare åsikter det hölls också två 

stycken samrådsmöten. Under perioden mellan 2018-07-16 till 2018-

09-03 var planen på granskning. Ytterligare yttranden har kommit in 

och planen har bearbetats därefter. planenheten har nu färdigställt ett 

nytt förslag för detaljplan, som är redo att antas.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.           

Beslutsunderlag 

1. Plan- och byggenheten föreslår för ledningsutskottet att 

godkänna detaljplanen och dess tillhörande handlingar och låter 

detaljplanen antas (Hans-Åke Oxelhöjds och Ola Tollins 

tjänsteutlåtande 2019-02-11). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta 

detaljplanen och dess tillhörande handlingar för Jättendals-

Gärde 1:13 m.fl. (ledningsutskottets protokoll § 31/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta 

detaljplanen och dess tillhörande handlingar för Jättendals-

Gärde 1:13 m.fl. (kommunstyrelsens protokoll § 71/2019).     
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§ 51 Dnr 2019-000052  

Justering av pris på måltidsabonnemang till 
personer med biståndsbedömd 
matdistribution. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Höja priset per matlåda till 59 kr och fastställa priset för det 

valfria tillägget dryck och efterrätt till 5 respektive 10 kr per 

styck.  

2. Förändringen ska gälla från och med 1 juni 2019 och från och 

med 2020 föreslås att priset förändras utifrån konsument-

prisindex. 

3. Justera texten i sammanfattningen genom att styrka ordet 

matlåda i sista meningen.     

      

Sammanfattning av ärendet 

Priset för matlådor, inkl. dryck, till personer som beviljats mat-

distribution uppgår sedan maj 2014 till 50 kr per låda. Ökade 

kostnader för produktion av matlådorna, till följd av stigande 

råvarupriser och löneökningar, gör en höjning till 59 kr per låda 

nödvändig för att uppnå självkostnadspris (se bilaga 1). För att inte 

höjningen ska bli allt för kännbar för kunder med små marginaler 

föreslås att dryck och efterrätt blir valfria tillägg till ett pris på 5 

respektive 10 kr per styck. För att i framtiden undvika kraftiga 

prisförändringar föreslås att priset justeras årligen med hur 

konsumentprisindex utvecklas.  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

ändringen att det ska gälla från 1 juni 2019. 

Stig Eng (C) yrkar att ordet matlåda tas bort ur texten i sista 

meningen i sammanfattningen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons och Stig Engs 

yrkande och finner dem antagna.  
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Forts. § 51 

 

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att höja 

priset per matlåda till 59 kr och fastställa priset för det valfria 

tillägget dryck och efterrätt till 5 respektive 10 kr per styck. 

Förvaltningen föreslår att förändringen ska gälla från och med 1 

maj 2019 och från och med 2020 föreslås att priset förändras 

utifrån konsument-prisindex (Fredrik Pahlbergs och EvaLinda 

Grensmans tjänsteutlåtande 2019-01-21). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

höja priset per matlåda till 59 kr och fastställa priset för det 

valfria tillägget dryck och efterrätt till 5 respektive 10 kr per 

styck. Förvaltningen föreslår att förändringen ska gälla från och 

med 1 maj 2019 och från och med 2020 föreslås att priset 

förändras utifrån konsument-prisindex (ledningsutskottets 

protokoll § 28/2019). 

3. Kommunstyren föreslår att fullmäktige beslutar höja priset per 

matlåda till 59 kr och fastställa priset för det valfria tillägget 

dryck och efterrätt till 5 respektive 10 kr per styck.  

Förändringen ska gälla från och med 1 maj 2019 och från och 

med 2020 föreslås att priset förändras utifrån konsument-

prisindex (kommunstyrelsens protokoll § 69/2019). 
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§ 52 Dnr 2019-000090  

Ansökan om oförändrad checkkredit 2019 för 
Nordanstig Vatten AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bevilja Nordanstig Vatten AB en oförändrad checkkredit på totalt 

15 mnkr under 2019 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstig Vatten AB ansöker om fortsatt checkkredit inom 

Nordanstigs kommuns koncernkonto på 15 mnkr. 

För att kunna hantera det likvida flödet under 2019 bör checkkrediten 

på internkontot hos Nordanstigs kommun bibehållas på 15 mnkr. 

Checkkrediten ska användas till de variationer som förekommer i in- 

och utbetalningar. 

Enligt styrelsebeslut 2018-11-05, § 46, ansöker Nordanstig 

Vatten AB om att bibehålla befintlig checkkredit på 15 mnkr. 

Enligt kommunfullmäktigebeslut 2009-05-11 ska checkkrediten 

omvärderas varje år.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beviljar Nordanstig 

Vatten AB en oförändrad checkkredit på totalt 15 mnkr under 

2019 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto (Fredrik 

Pahlbergs och Maria Pedersens tjänsteutlåtande 2019 01 24). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

Nordanstig Vatten AB en oförändrad checkkredit på totalt 15 

mnkr under 2019 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto 

(ledningsutskottets protokoll §27/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

Nordanstig Vatten AB en oförändrad checkkredit på totalt 15 

mnkr under 2019 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto 

(kommunstyrelsens protokoll § 68/2019).       
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§ 53 Dnr 2016-000047  

Motion om medborgarbudget för större 
samhörighet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

I nuläget inte inleda ett arbetssätt med Medborgarbudget och därmed 

avslå motionen.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) och Ulrika Jonsäll (V) har lämnat in en motion där 

de föreslår att Nordanstigs kommun tar fram rutiner för, och 

använder sig av, förstärkt medborgardialog i form av så kallad 

medborgarbudget samt att medborgarbudgeten används som ett 

verktyg i den årliga budgetprocessen.       

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med bifall av Anette Nybom (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Ulrika Jonsäll (V), med bifall av Tor Tolander (M) och Stefan 

Nybom (NOP), yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs och Ulrika Jonsälls 

yrkanden och finner Ola Wiggs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. 

Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Ola Wiggs yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Ulrika Jonsälls yrkande röstar Nej.    

Omröstningsresultat 

Med 15 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot tolv Nej-röster 

antar fullmäktige kommunstyrelsens förslag. En ledamot avstod från 

att rösta. 
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Forts. § 53 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M)  X    

Lars Hed (M)   X    

Daniel Arenholm (M)  X 

Michael Wallin (M)  X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Pernilla Kardell (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     

Magnus Willing (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Svetlana Molberg (-) X     

Petra Modeé (V)  X    

Petter Bykvist (V)  X 

Ulrika Jonsäll (V)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD) X   

Suzanne Hedberg (SD) X    

Stefan Bergh (NoP)  X 

Summa  15 12 1       

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att i nuläget inte inleda ett arbetssätt med 

Medborgarbudget samt att motionen därmed är besvarad 

(Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms tjänstutlåtande 2019-02-

04). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att i nuläget 

inte inleda ett arbetssätt med Medborgarbudget och därmed 

avslå motionen (ledningsutskottets protokoll § 36/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att i nuläget 

inte inleda ett arbetssätt med Medborgarbudget och därmed 

avslå motionen (kommunstyrelsens protokoll § 72/2019).         
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§ 54 Dnr 2019-000153  

Avsägning från politiskt uppdrag i 
fullmäktige, Roger Sjöblom (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Roger Sjöbloms (SD) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 

2019-2022.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Roger Sjöblom (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

fullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna Roger Sjöbloms avsägelse samt hos 

länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022.  
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§ 55 Dnr 2019-000156  

Avsägelse från politiskt uppdrag, Camilla 
Wrangfalk (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Camilla Wrangfalks (SD) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 

2019-2022.      

      

Sammanfattning av ärendet 

Camilla Wrangfalk (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

fullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna Camilla Wrangfalks avsägelse samt 

hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna 

för återstoden av mandatperioden 2019-2022.  
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§ 56 Dnr 2019-000142  

Avsägelse av politiskt uppdrag,  
Mikael Albom (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Mikael Alboms (SD) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 

2019-2022.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Mikael Albom (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

fullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna Mikael Alboms avsägelse samt hos 

länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 57 Dnr 2019-000161  

Avsägelse från politiskt uppdrag, Thomas 
Hansson (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Thomas Hanssons (SD) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 

2019-2022.     

      

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Hansson (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

fullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna Thomas Hansson avsägelse samt hos 

länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022. 
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Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(32) 
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2019-04-01 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 58 Dnr 2019-000167  

Avslutning av uppdrag som revisor,  
Lars-Erik Trapp. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fullmäktige godkänner att Lars-Erik Trapp avslutar sitt uppdrag som 

revisor från och med 5 april 2019.     

      

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Erik Trapp är vald som revisor under mandatperioden 2015-

2018. Uppdraget sträcker sig in i 2019 till och med 30 april. Lars-

Erik Trapp meddelar nu att ha avslutar sitt revisionsuppdrag från och 

med 5 april 2019.  
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Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(32) 
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2019-04-01 
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§ 59 Dnr 2019-000155  

Inkommen Motion om motprestation vid 
försörjningsstöd. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.     

      

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om motprestation vid 

försörjningsstöd. 

Förslaget är att utreda möjligheten för alla arbetslösa att medverka i 

kompetenshöjande verksamheter genom praktik, arbetsträning eller 

utbildning för att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden i 

syfte för att minska bidragsberoendet samt att Nordanstigs kommun 

utreder förutsättningarna för kommunen att utkräva motprestation för 

försörjningsstöd inom kommunen.  
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§ 60 Dnr 2019-000237  

Inkommen Motion om Ny förskola i Gnarp. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.     

      

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.  
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§ 61 Dnr 2019-000238  

Inkommen Motion om skolans uppdrag i 
Nordanstigs kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har lämnat en motion om skolans uppdrag i Nordanstigs 

kommun där de föreslår följande: 

Skolverksamhet årskurs F-3 ska bedrivas på samtliga nu befintliga 

skolorter. 

Skolverksamhet årskurs 4-6 ska bedrivas på alla orter där det är 

pedagogiskt lämpligt och ekonomiskt möjligt. 

Skolverksamhet årskurs 7-9 ska bedrivas på den/de orter där det är 

pedagogiskt lämpligt och ekonomiskt möjligt. 

Att beslutet fattas snarast och börjar gälla från läsåret 19/20. 

 

      

      

      

      

 

 


