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§ 65

Dnr 2022-000233

Redovisning: Från besökare till bofast - nya
och tidigare nordanstigare
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har ett mål att öka kommunens invånarantal till
10 000. Varje år är det ca 450-500 personer som flyttar ut från
kommunen och lika många som flyttar in i kommunen.
Näringslivsenheten har genomfört en rad intervjuer med personer
som har flytta in eller härifrån.
Vid dagens sammanträde redovisar näringslivschef Mia Järliden
resultatet från undersökning Från besökare till bofast - nya och
tidigare nordanstigare.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 66

Dnr 2021-000154

Information om Nordanstigs Kulturstrategi
2021-2025
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har i § 96/2021-10-25, antagit en Kulturstrategi
för åren 2021-2025.
Kulturstrategin ska fungera som ett brett förankrat kulturpolitiskt
program där syftet med och processen inför har varit att få en så bred
förankring som möjligt bland denna breda intressegrupp.
Nu när kulturstrategin är antagen kommer verksamheten att ta fram
en handlingsplan för genomförandet av den. Kostnaden för
genomförandet av handlingsplanen kommer att hanteras i sedvanlig
budgetprocess men många av aktiviteterna är inte är så kostsamma
att genomföra.
Vid dagens sammanträde informerar kulturutvecklare Barbro
Björklund om den antagna strategin.

Justerandes sign
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§ 67

Dnr 2022-000009

Revidering av föreskrifter om hantering av
avfall under kommunalt ansvar
Kommunfullmäktiges beslut
Anta uppdaterade föreskrifter om hantering av avfall under
kommunalt ansvar.
Reservationer
Sandra Bjelkelöv (SD) och Sven-Åke Eriksson (C) reserverar sig
mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
För varje kommun ska det enligt 15 kap 41 § Miljöbalken finnas en
renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering
av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan.
I Hälsingland samverkar kommunerna för att bibehålla och utveckla
en bra avfallshantering där kommuninvånare så långt möjligt ges
samma rättvisa förutsättningar. Renhållarna i Avfall Hälsingland har
reviderat tidigare framtagen mall föreskrifter (antagen 2016-04-04).
I Nordanstig har föreskriften även behandlats i samråd med
miljökontoret.
Föreskrifter revideras med anledning av ny avfallsförordning
(2020:614) och övertagandet av kommunalt ansvar för returpapper
från 2022-01-01. Dessutom tydliggörs en del krav med anledning av
främst arbetsmiljöfrågor. Även hantering av myndighetsbeslut
tydliggörs för att uppnå gällande lagar och krav. Anvisningar är
uppdaterade främst avseende arbetsmiljökrav.
Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) föredrar ärendet.
Yrkanden
Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sven-Åke Eriksson (C) yrkar att fjärde stycket i 18 paragrafen i
föreskrifterna ändras till följande lydelse: Fastighetsinnehavaren
ansvarar för att lock till anläggning är barnsäker.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs och Sven-Åke
Erikssons yrkanden och finner Ola Wiggs yrkande antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 67
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Sven-Åke Erikssons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 18 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot sex Nej-röster
för Sven-Åke Erikssons yrkande antar fullmäktige
kommunstyrelsens förslag.
Beslutande
Tor Tolander (M)
Lars Hed (M)
Lisa Bergman Östman (C)
Stig Eng (C)
Carina Ohlson (C)
Anders Broberg (C)
Sven-Åke Eriksson (C)
Per-Ola Wadin (L)
Kent Hammarström (S)
Ola Wigg (S)
Anette Nybom (S)
Daniel Gunsth (S)
Sigbritt Persson (S)
Magnus Willing (S)
Sven-Erik Sjölund (S)
Carin Walldin (S)
Oskar Lundin (S)
Birgit Dahlström (S)
Petra Modée (V)
Petter Bykvist (V)
Sandra Bjelkelöv (SD)
Johan Norrby (-)
Eva Andersson (SD)
Stefan Bergh (NoP)

Ja

Summa

18

Nej
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
6

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige
besluta att anta uppdaterade föreskrifter om hantering av avfall
under kommunalt ansvar (Erik Hedlunds och Hans-Åke
Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-05-02, dok nr 131137).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 67
2. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att
anta uppdaterade föreskrifter om hantering av avfall under
kommunalt ansvar (ledningsutskottets protokoll § 115/2022,
dok nr 131568).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta
uppdaterade föreskrifter om hantering av avfall under
kommunalt ansvar (Kommunstyrelsens protokoll § 129/2022,
dok nr 131892).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 68

Dnr 2022-000202

Inriktningsbeslut för gemensam organisation
för IT Hälsingland
Kommunfullmäktiges beslut
1. Inriktningen för det fortsatta Hälsingegemensamma arbetet med
verksamhetsutveckling inom IT-drift, ska fördjupas för att
senast från 2026-01-01 bedriva verksamheten gemensamt
avseende organisation, IT driftsprocesser och
infrastruktursystem. IT-driften ska utgå ifrån en i möjligaste
mån gemensam tjänstekatalog och ska i praktiken fungera som
en tjänsteleverantör till kommunerna.
2. Frågan om vilka tjänster som ska levereras som externa
molntjänster eller genom egen drift avgörs av IT-organisationen
i samråd med verksamheterna efter dess behov och med
beaktande av de säkerhetskrav som ställs på kommunerna.
3. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att tillsammans med övriga
Hälsinglands kommuner leda arbetet utifrån inriktningsbeslutet
och snarast påbörjar tranformationsprojektet.
4. Regelbunden återrapportering om hur arbetet fortskrider ska ske
till Hälsingerådet och kommunstyrelsen.
Jäv
Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Hälsingerådet fattade 2019-05-22 beslut om att rekommendera
kommunerna att anta ett inriktningsbeslut om fördjupad samverkan
inom IT-området med fokus på infrastruktur och drift. Samtliga
Hälsingekommuner utom Ljusdal har fattat beslut om det. Ett visst
arbete har påbörjats och en utredning1 har genomförts för att ta fram
ett förslag till hur man skulle kunna åstadkomma det.
Utredningen visar tydligt att de som är verksamma inom
kommunernas IT-organisationer liksom kommunernas
ledningspersonal ser vikten av att samverka. Den konstaterade också
att det finns några frågor där det måste fattas ytterligare beslut för att
på allvar komma vidare. En annan förutsättning för att lyckas är att
man åstadkommer en bred förankring på alla nivåer i kommunernas
organisationer och att man skapar en gemensam målbild. En
avgörande fråga att besvara är givetvis varför man ska samverka.
Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) föredrar ärendet.

Justerandes sign
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Forts. § 68

Yrkanden
Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det
antaget.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-05-10.
2. Ledningsutskottets protokoll § 110/2022, dok nr 131562.
3. Kommunchef Erik Hedlunds reviderade tjänsteutlåtande
2022-05-31, dok nr 131617.
4. Kommunstyrelsens protokoll § 121/2022, dok nr 131884.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Dnr 2022-000150

Detaljplan för Varpsand, fastigheten GnarpsBerge 12:64 i Sörfjärden
Kommunfullmäktiges beslut
Anta ny detaljplan för fastigheten Gnarps-Berge 12:64 m.fl. i
enlighet med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900).

Sammanfattning av ärendet
En exploatör har ansökt om planvesked för upprättande av en ny
detaljplan för Gnarps-Berge 12;64 m.fl. fastigheter, för att göra det
möjligt för småhusbebyggelse.
Byggnadsnämnden beslutade 2020-12-03 § 81 att lämna ett positivt
planbesked samt att uppdra samhällsbyggnadsenheten att påbörja
detaljplanearbetet.
Detaljplaneförslaget syftar till att skapa planmässiga förutsättningar
för småhusbebyggelse i området. En tidigare detaljplan finns över
området, vilken möjliggör småhusbebyggelse och
campingverksamhet.
Detaljplaneförslaget var under perioden 2021-06-02 –2021-06-24 ute
på samråd med sakägare och myndigheter. Under samrådet inkom 14
yttranden. En redogörelse av samtliga yttranden och
samhällsbyggnadsenhetens kommentarer finns i upprättad
Samrådsredogörelse.
Detaljplaneförslaget var under perioden 2021-12-01 och 2021-12-16
utställd för granskning. Under granskningen inkom åtta yttranden. En
redogörelse av samtliga yttranden och samhällsbyggnadsenhetens
kommentarer finns i upprättad Granskningsutlåtande.
Planområdet ligger vid Sörfjärden, ca 9 km österut från E4:an och
Gnarp samt ca 27 km österut från Bergsjö. Planområdet omfattar ca
12 ha och i närområdet återfinns en golfbana, småhusbebyggelse,
skogsmark och en badstrand. Planen omfattar fastigheterna
GNARPS-BERGE 12:45 och 12:64. Fastigheterna är i privat ägo.
För området är Detaljplan för Varpsand Gnarps-Berge 12:45 m.fl,
lagakraftvunnen 2017-04-12, dnr 2016-052 gällande, vilken
möjliggör småhusbebyggelse och campingverksamhet.
Området omfattas av strandskyddsbestämmelser. Merparten av
planområdet är utpekat i Nordanstigs kommuns översiktsplan som ett
område lämpligt för landsbygdsutveckling i strandnära läge (MB 7
kap 18e §). Skäl för upphävandet är att området är utpekat som LISområde (Miljöbalken 7 kap. 18c§ och 18d§).

Justerandes sign
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Forts. § 69
Planområdet ligger delvis inom riksintresse för naturvård.
Vattenområde inom Sörfjärden är utpekat riksintresse för yrkesfisket.
Strax öster om planområdet ligger Riksintresse för Kulturmiljövård
(MB 3 kap. 6 §), Holmyrberget – Gnarpskaten, Fornlämning
koncentrerad till bronsåldern. Ett plangenomförande bedöms dock
inte påverka riksintressenas syften negativt.
Kända värden för djur-och växtliv finns utpekade i planförslaget och
en naturvärdesbedömning är genomförd av Naturskyddsföreningen i
Nordanstig.
Av kommunens översiktsplan (2004). I översiktsplanen ligger berört
planområde inom utpekat utvecklingsområde. Syftet med det
utpekade utvecklingsområdet är att kommunen vill erbjuda bra och
attraktiva boendemiljöer samt att bebyggelse och anläggningar ska
beakta stor varsamhet mot naturen. Översiktsplanen redovisar
möjligheter att utveckla näringsliv och boende i Sörfjärden. Dels
genom utvecklingsområden för bostäder och fritidsanläggningar, dels
genom att skydda den värdefulla kultur- och naturmiljön i området.
Berört planförslag går i linje med översiktsplanens intentioner.
Yrkanden
Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det
antaget.
Beslutsunderlag
1. Byggnadsnämndens protokoll § 63/2022, dok nr 131224.
2. Detaljplan för Gnarps-Berge 12:64, Varpsand, Sörfjärden, dok
nr 131280 och 132053.
3. Stadsarkitekt Douglas Helsings tjänsteutlåtande 2022-04-14,
dok nr 131075.
4. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar ny detaljplan för
fastigheten Gnarps-Berge 12:64 m.fl. i enlighet med 5 kap 27 §
plan- och bygglagen (2010:900), (ledningsutskottets protokoll
§ 104/2022, dok nr 131556).
5. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta ny
detaljplan för fastigheten Gnarps-Berge 12:64 m.fl. i enlighet
med 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (2010:900)
(kommunstyrelsens protokoll § 126/2022, dok nr 121889).
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§ 70

Dnr 2022-000158

Riktlinjer för upphandling och inköp i
Nordanstigs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta ny upphandlingspolicy som tagits fram gemensamt i
Inköpssamverkan Mitt.
2. Upphandlingspolicyn ersätter tidigare Upphandlingspolicy –
Inköp Gävleborg, antagen i KF 2016-03-07, § 11.

Sammanfattning av ärendet
Enligt avtalet för inköpssamverkan ska kommunerna, enligt § 8
Parters åtaganden, ta fram en gemensam upphandlingspolicy. Arbetet
med att ta fram en gemensam upphandlingspolicy är nu klart och
samtliga kommuner som ingår i inköpssamverkan Mitt kan nu i
respektive kommun anta ny upphandlingspolicy. Tidigare antagen
upphandlingspolicy – Inköp Gävleborg, antagen KF 2016-03-07,
§11, ersätts av denna nya upphandlingspolicy.
Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) föredrar ärendet.
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 kommunfullmäktige antar ny
upphandlingspolicy som tagits fram gemensamt i
Inköpssamverkan Mitt samt att upphandlingspolicyn ersätter
Upphandlingspolicy – Inköp Gävleborg, antagen i KF
2016-03-07, §11 (Erik Hedlunds och Mia Järlidens
tjänsteutlåtande 2022 03-31, dok nr 130537).
2. Förslag till Riktlinjer för upphandling och inköp i Nordanstigs
kommun, dok nr 130449.
3. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar ny
upphandlingspolicy som tagits fram gemensamt i
Inköpssamverkan Mitt samt att upphandlingspolicyn ersätter
Upphandlingspolicy – Inköp Gävleborg, antagen i KF
2016-03-07, § 11 (ledningsutskottets protokoll § 111/2022, dok
nr 131563).
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Forts. § 70
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta ny
upphandlingspolicy som tagits fram gemensamt i
Inköpssamverkan Mitt. Upphandlingspolicyn ersätter tidigare
Upphandlingspolicy – Inköp Gävleborg, antagen i KF
2016-03-07, § 11 (kommunstyrelsens protokoll § 132/2022, dok
nr 131895).
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§ 71

Dnr 2022-000193

Årsredovisning 2021 för
Samordningsförbund Gävleborg
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet
Gävleborg.
2. Bevilja Nordanstigs kommuns representant i förbundsstyrelsen
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.
Jäv
Anette Nybom (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsen för Samordningsförbundet Gävleborg har lämnat en
årsredovisning för verksamhetsåret 2021.
Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och
kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal,
Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn som
medlemmar.
Samordningsförbundet bildades 2014 och har till uppgift att verka
för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning.
På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera
insatser som bedrivs av de samverkande parterna.
Samordningsförbundet stödjer också insatser som syftar till att skapa
strukturella förbättringar för att myndigheterna ska kunna samarbeta
bättre.
Förbundet visar ett negativt resultat med 1 397 tkr.
Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) föredrar ärendet.
Yrkanden
Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och
revisorernas förslag och finner det antaget.

Justerandes sign
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Forts. § 71

Beslutsunderlag
1. Samordningsförbundets årsredovisning för 2021 inklusive
revisionsrapporter och granskningsrapport, dok nr 130788.
2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Gävleborg (Erik
Hedlunds tjänsteutlåtande 2022 04-29, dok nr 131107).
3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Gävleborg
(ledningsutskottets protokoll § 98/2022, dok nr 131550).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna
årsredovisning 2021 för Samordningsförbundet Gävleborg
(kommunstyrelsens protokoll § 124/2022, dok nr 131887).
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§ 72

Dnr 2020-000305

Motion om att avskaffa ofrivilliga delade turer
Kommunfullmäktiges beslut
1. Inom verksamheterna vård och omsorg i Nordanstigs kommun
finns inga ofrivilligt delade turer. Motionens första att-sats är
därmed inte aktuell.
2. Sedan motionen skrevs har kommunfullmäktige beslutat att inte
längre erbjuda valfrihet inom hemtjänsten och därmed finns det
inte längre privata utförare så motionens andra att-sats är inte
heller aktuell.
3. Motionen är därmed besvarad.

Sammanfattning av ärendet
Petra Modée (V) och Petter Bykvist (V) har lämnat en motion där de
föreslår att Nordanstigs kommun tar bort alla ofrivilliga delade turer
inom äldreomsorgen samt att Nordanstigs kommun även ställer krav
på de privata hemtjänstutförarna att göra likaledes.
Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) föredrar ärendet.
Yrkanden
Petter Bykvist (V) med bifall av Petra Modée (V) yrkar bifall till
motionens första att-sats.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och
Petter Bykvists yrkande och finner kommunstyrelsens förslag
antaget.
Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande
propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Petter Bykvists yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 20 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot fyra Nej-röster
för Petter Bykvists yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens
förslag.
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Beslutande
Tor Tolander (M)
Lars Hed (M)
Lisa Bergman Östman (C)
Stig Eng (C)
Carina Ohlson (C)
Anders Broberg (C)
Sven-Åke Eriksson (C)
Per-Ola Wadin (L)
Kent Hammarström (S)
Ola Wigg (S)
Anette Nybom (S)
Daniel Gunsth (S)
Sigbritt Persson (S)
Magnus Willing (S)
Sven-Erik Sjölund (S)
Carin Walldin (S)
Oskar Lundin (S)
Birgit Dahlström (S)
Petra Modée (V)
Petter Bykvist (V)
Sandra Bjelkelöv (SD)
Johan Norrby (-)
Eva Andersson (SD)
Stefan Bergh (NoP)

Ja

Summa

20

Nej
X
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
4

Beslutsunderlag
1. Motion från Petra Modée (V) och Petter Bykvist (V), dok nr
122797.
2. Omsorgsutskottets ordförande föreslår att fullmäktige beslutar
följande: Inom verksamheterna vård och omsorg i Nordanstigs
kommun finns inga ofrivilligt delade turer. Motionen första attsats är därmed inte aktuell. Sedan motionen skrevs har
kommunfullmäktige beslutat att inte längre erbjuda valfrihet
inom hemtjänsten och därmed finns det inte längre privata
utförare så motionens andra att-satsen är inte heller aktuell.
Motionen kan därmed anses besvarad (Carina Ohlsons (C)
tjänsteutlåtande 2022-05-16, dok nr 131063).
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3. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att inom
verksamheterna vård och omsorg i Nordanstigs kommun finns
inga ofrivilligt delade turer. Motionens första att-sats är därmed
inte aktuell. Sedan motionen skrevs har kommunfullmäktige
beslutat att inte längre erbjuda valfrihet inom hemtjänsten och
därmed finns det inte längre privata utförare så motionens andra
att-sats är inte heller aktuell. Motionen kan därmed anses
besvarad (omsorgsutskottets protokoll § 61/2022, dok nr
131533).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att lämna
följande svar: Inom verksamheterna vård och omsorg i
Nordanstigs kommun finns inga ofrivilligt delade turer.
Motionens första att-sats är därmed inte aktuell. Sedan motionen
skrevs har kommunfullmäktige beslutat att inte längre erbjuda
valfrihet inom hemtjänsten och därmed finns det inte längre
privata utförare så motionens andra att-sats är inte heller aktuell.
Motionen kan därmed anses besvarad (kommunstyrelsens
protokoll § 133/2022, dok nr 131896).
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§ 73

Dnr 2020-000308

Motion om policy för att motverka social
dumpning
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen då vi inte ser något aktivt arbete från andra
kommuner för att personer med låg eller ingen inkomst ska bosätta
sig i Nordanstig.
Sammanfattning av ärendet
Tor Tolander (M) m.fl. har lämnat en motion där de föreslår att
kommunen ska definiera och kartlägga förekomsten av social
dumpning i kommunen samt att en policy och systematiskt arbete
inleds för motverkande av så kallad social dumpning.
Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Motion från Moderaterna, dok nr 122800.
2. Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) föreslår att
fullmäktige beslutar avslå motionen då vi inte ser något aktivt
arbete från andra kommunen för att personer med låg eller ingen
inkomst ska bosätta sig i Nordanstig (Carina Ohlsons (C)
tjänsteutlåtande 2022-05-10, dok nr 131065).
3. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att avslå
motionen då vi inte ser något aktivt arbete från andra kommuner
för att personer med låg eller ingen inkomst ska bosätta sig i
Nordanstig (omsorgsutskottets protokoll § 92/2022, dok nr
131535).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att avslå
motionen då vi inte ser något aktivt arbete från andra kommuner
för att personer med låg eller ingen inkomst ska bosätta sig i
Nordanstig (kommunstyrelsens protokoll § 134/2022, dok nr
131897).
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§ 74

Dnr 2020-000246

Motion om förenklad kontroll och minskade
kostnader genom samordnad ekonomisk
administration.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Det pågår en gemensam upphandling av nytt ekonomisystem
med övriga hälsingekommuner. Vi ser det som viktigt att
avvakta resultatet av detta.
2. Motionen har en andra att-sats som avser att besluta om en
utredning till fullmäktige i oktober 2020. Det har redan varit och
medför att denna att-sats inte är möjlig.
3. Motionen kan därmed avslås.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har genom Tor Tolander, Lars Hed, Michael Wallin och
Daniel Arenholm lämnat en motion om förenklad kontroll och
minskade kostnader genom samordnad ekonomisk administration.
De föreslår att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att
utreda hur en ekonomisk hantering av kommunkoncernens bokföring
och redovisning inom förvaltningens ram ska se ut och att
kommunstyrelsen lägger fram ett förslag till beslut om sagda
samordning till kommunfullmäktiges möte i oktober 2020 i syfte att
kunna implementera förändringen från och med budgetåret 2021.
Ordföranden Ola Wigg (S) föredrar ärendet.
Yrkanden
Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det
antaget.
Beslutsunderlag
1. Motion från Moderaterna, dok nr 118790.
2. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att fullmäktige beslutar
följande: Det pågår en gemensam upphandling av nytt
ekonomisystem med övriga hälsingekommuner. Vi ser det som
viktigt att avvakta resultatet av detta. Motionen har en andra attsats som avser att besluta om en utredning till fullmäktige i
oktober 2020. Det har redan varit och medför att denna att-sats
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inte är möjlig. Motionen bör därför avslås (Ola Wiggs
tjänsteutlåtande 2022-05-10, dok nr 131061).
3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar följande: Det
pågår en gemensam upphandling av nytt ekonomisystem med
övriga hälsingekommuner. Vi ser det som viktigt att avvakta
resultatet av detta. Motionen har en andra att-sats som avser att
besluta om en utredning till fullmäktige i oktober 2020. Det har
redan varit och medför att denna att-sats inte är möjlig.
Motionen bör därför avslås (ledningsutskottets protokoll
§ 122/2022, dok nr 131575).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: Det
pågår en gemensam upphandling av nytt ekonomisystem med
övriga hälsingekommuner. Vi ser det som viktigt att avvakta
resultatet av detta. Motionen har en andra att-sats som avser att
besluta om en utredning till fullmäktige i oktober 2020. Det har
redan varit och medför att denna att-sats inte är möjlig.
Motionen bör därmed avslås (kommunstyrelsens protokoll
§ 137/2022, dok nr 131900).
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§ 75

Dnr 2020-000245

Motion om bolagsstruktur för tillväxt och
ansvarstagande.
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen med följande motivering:
Det har tidigare gjorts en utredning av PwC som redovisade att det
inte skulle ge några större vinster med en ny bolagsstruktur.

Sammanfattning av ärendet
Moderaterna har genom Tor Tolander, Michael Wallin, Lars Hed och
Daniel Arenholm lämnat in en motion om ny bolagsstruktur för
tillväxt och ansvarstagande.
De yrkar att fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att ta fram ett
förslag till organisation av kommunens helägda bolag där samtliga
bolag organiseras under ett Tillväxt- och näringslivsbolag. Med det
bolaget som koncernbolag under vilket övriga bolag organiseras som
dotterbolag eller avdelningar eller i kombination därav.
•

Att sagda struktur får en övergripande uppgift och ett
gemensamt ägardirektiv.

•

Att koncernens samtliga bolag samordnas så att samtliga bolag
har samma person som VD och en gemensam förvaltning.

•

Att ett förberett förslag till ny koncernorganisation ska vara
färdigt för beslut senast mars 2021.

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) föredrar ärendet.
Yrkanden
Ola Wigg (S), med bifall av Carina Ohlson (C) och Stig Eng (C)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tor Tolander (M) yrkar bifall till motionens två första att-satser.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs och Tor Tolanders
yrkanden och finner Ola Wiggs yrkande antaget.
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Beslutsunderlag
1. Motion från Moderaterna, dok nr 118789.
2. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att fullmäktige beslutar
följande: Det har tidigare gjorts en utredning av PwC som
redovisade att det inte skulle ge några större vinster med en ny
bolagsstruktur. Motionen bör därför avslås (Ola Wiggs (S)
tjänsteutlåtande 2022-05-10, dok nr 131059).
3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar följande: Det
har tidigare gjorts en utredning av PwC som redovisade att det
inte skulle ge några större vinster med en ny bolagsstruktur.
Motionen bör därför avslås (ledningsutskottets protokoll
§ 123/2022, dok nr 131576).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: Det
har tidigare gjorts en utredning av PwC som redovisade att det
inte skulle ge några större vinster med en ny bolagsstruktur.
Motionen bör därför avslås (kommunstyrelsens protokoll
§ 138/2022, dok nr 131901).
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§ 76

Dnr 2020-000175

Motion om kultur och företagande kommunalt stöd till kulturentreprenörer.
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen med följande motivering:
Kommunen har redan idag flera bra sätt att stimulera branschen med
kulturentreprenörer. Det är också viktigt att det inte blir en osund
finansiering av enskilda entreprenörer. Vi har även kulturrådet som
skall fånga upp synpunkter från denna intressegrupp.

Sammanfattning av ärendet
Petter Bykvist (V) har inkommit med en motion om kommunalt stöd
till kulturentreprenörer där han föreslår att kommunfullmäktige
beslutar att utreda om kommunen genom ett speciellt riktat stöd till
professionella kulturentreprenörer bättre kan underlätta deras
verksamheter och säkra verksamheternas överlevnad. Stödet skulle
till exempel kunna handla om bidrag till lokalhyror, resebidrag,
utbildningsbidrag, extra stipendier eller andra direkta
verksamhetsbidrag.
Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) föredrar ärendet.

Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Petter Bykvist (V) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Petter Bykvists
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget.
Beslutsunderlag
1. Motion från Vänsterpartiet, dok nr 119865.
2. Ledningsutskottets ordförande föreslår att fullmäktige beslutar
följande: Kommunen har redan idag flera bra sätt att stimulera
branschen med kulturentreprenörer. Det är också viktigt att det
inte blir en osund finansiering av enskilda entreprenörer. Vi har
även kulturrådet som skall fånga upp synpunkter från denna
intressegrupp. Motionen bör därför avslås (Stig Engs (C)
tjänsteutlåtande 2022-05-10, dok nr 131060).
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3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar följande:
Kommunen har redan idag flera bra sätt att stimulera branschen
med kulturentreprenörer. Det är också viktigt att det inte blir en
osund finansiering av enskilda entreprenörer. Vi har även
kulturrådet som skall fånga upp synpunkter från denna
intressegrupp. Motionen bör därför avslås (ledningsutskottets
protokoll § 124/2022, dok nr 131577).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande:
Kommunen har redan idag flera bra sätt att stimulera branschen
med kulturentreprenörer. Det är också viktigt att det inte blir en
osund finansiering av enskilda entreprenörer. Vi har även
kulturrådet som skall fånga upp synpunkter från denna
intressegrupp. Motionen bör därför avslås (kommunstyrelsens
protokoll § 139/2022, dok nr 131902).
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§ 77

Dnr 2022-000056

Redovisning ej verkställda beslut inom SoL
och LSS
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna kvartalsrapport 1/2022 till IVO gällande icke verkställda
beslut enligt 16 kap. § 6 f-h Socialtjänstlagen.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämnden ska enligt 16 kap 6f-h §§ Socialtjänstlagen varje
kvartal rapportera till kommunfullmäktige, Inspektionen för vård och
omsorg, IVO och till revisorerna alla gynnande beslut enligt 4 kap
1 § socialtjänstlagen som inte har verkställts inom tre månader från
beslutsdatum eller från det att verkställigheten avbröts. De beslut
som tidigare rapporterats som ej verkställda ska rapporteras till IVO
och revisorer när de verkställs. Nämnden ska lämna statistisk rapport
till fullmäktige.
Rapportering till IVO sker i en rapport per varje enskilt beslut och
individ, individrapport, vid fyra tillfällen per år.
Denna rapport avser kvartal 1/2022 för ej verkställda beslut enligt
SoL för enheterna Barn och familj samt Vuxenstöd och
funktionshinder.
Beslutsunderlag
1. Verksamhetens rapport av ej verkställda beslut enligt SoL för
enheterna Barn och familj samt Vuxenstöd och funktionshinder,
kvartal 1/2022, dok nr 131372).
2. Sociala myndighetsnämnden föreslår att fullmäktige godkänner
kvartalsrapport 1/2022 till IVO gällande icke verkställda beslut
enligt 16 kap. § 6 f-h Socialtjänstlagen (sociala
myndighetsnämndens protokoll § 51/2022, dok nr 131434).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner
kvartalsrapport 1/2022 till IVO gällande icke verkställda beslut
enligt 16 kap. § 6 f-h Socialtjänstlagen (kommunstyrelsens
protokoll § 140/2022, dok nr 131903).
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§ 78

Dnr 2022-000232

Avsägelse från politiskt uppdrag,
Annika Pettersson Berglund (M)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna Annika Pettersson Berglunds (M) avsägelse.
2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Moderaterna
för återstoden av mandatperioden 2018-2022.

Sammanfattning av ärendet
Annika Pettersson Berglund (M) har avsagt sig sitt politiska uppdrag
som ersättare i kommunfullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna Annika Pettersson Berglunds avsägelse
samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Moderaterna
för återstoden av mandatperioden 2018-2022.
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