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§ 79 Dnr 2021-000026 

Ledamöternas frågestund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöternas frågestund avslutas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

styrelsen, utskott, fullmäktigeberedning eller ordföranden i 

kommunala bolag. 

 

Fråga 1 

Tor Tolander (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) 

om han tänker göra de politiska sammanträdena tillgängliga genom 

digital närvaro på lika villkor samt möjligheten till fysisk närvaro på 

lika villkor genom att tillgänglighetsanpassa lokalen för fullmäktiges 

sammanträden. 

Ola Wigg (S) svarar om det är politisk enighet om att fullmäktiges 

sammanträden i första hand ska hållas fysiska men att tex utskott kan 

välja om de vill sammanträda fysiskt eller digitalt. När det gäller 

fullmäktigesalen så är den redan handikappanpassad i stort och att 

det går ganska enkelt att ytterligare anpassa den om behovet uppstår. 

Fråga 2 

Sandra Bjelkelöv (SD) frågar om skolmaten. Tre mål i veckan har 

bytts ut till vegetariska rätter och smöret till smörgåsen har bytts ut 

till ett alternativ som innehåller palmolja. Matsvinnet har ökat och 

skolbarnen blir hungriga. Har dessa förändringar beslutats politiskt? 

Anette Nybom (S) svarar att det inte har varit ett politiskt beslut utan 

att verksamheten har anpassat matsedeln utifrån att livsmedlet har 

öka i pris. 

Stig Eng (C) svarar att kostverksamheten har en prognos på att 

budgeten kommer att hållas. Stig Eng meddelar att han tar signalerna 

på allvar och att ledningsutskottet kommer att följa upp ärendet. 
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Forts. § 79 

 

Fråga 3 

Eva Andersson (SD) frågar om digital närvaro vid politiska 

sammanträden. Är det ordföranden som ska avgöra om ledamöter ska 

tillåtas delta digitalt? 

Carina Ohlson (C) svarar den politiska överenskommelsen är att tex 

kommunstyrelsens utskott kan välja om de ska medge digital närvaro 

men att sociala myndighetsnämnden undviker det med tanke på 

sekretessen. Är en ledamot sjuk så är det inte tänkt att den ska delta 

digitalt utan i stället kalla in en ersättare. 

Ola Wigg (S) påtalar att den politiska överenskommelsen är att 

fullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträden ska hållas fysiskt 

medan ordföranden i övriga nämnder och utskott kan besluta om 

digital närvaro efter förfrågan. 

Fråga 4 

Sandra Bjelkelöv (SD) frågar hur majoriteten tänker när de placerar 

samlingslokalen för Harmångers hemtjänst i Jättendal, då detta 

innebär att personalen behöver färdas oftare efter E4:an som är en  

olycksdrabbad väg. 

Ola Wigg (S) svarar att detta inte är ett politiskt beslut utan en 

verksamhetsfråga. 
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§ 80 Dnr 2022-000250 

VA-taxa 2023 Nordanstig Vatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten 

och avlopp för år 2023. 

2. Godkänna en höjning av den rörliga avgiften med 5,0 % att 

gälla inom vatten och avlopp för år 2023. 

3. Godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 5,0 % att gälla 

inom vatten och avlopp för år 2023. 

4. Godkänna en höjning av fast avgift med 5,0 % att gälla inom 

vatten och avlopp för år 2023. 

5. Godkänna VA-taxa för verksamhetsåret 2023 i dess helhet 

enligt bifogat förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen i Nordanstig Vatten AB har 2022-05-23, §19, behandlat 

förslag till anläggnings- och brukningsavgifter för verksamhetsåret 

2023. 

Förslaget innehåller oförändrade anläggningsavgifter för 2023 men 

en höjning av den rörliga avgiften med 5,0 %, höjning av 

lägenhetsavgiften med 5,0% samt höjning av fasta avgiften med 

5,0 %, samtliga att gälla inom vatten och avlopp för 2023. 

Tomas Larsson, MittSverige Vatten & Avfall AB 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. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-08-10, 

dok nr 132414. 

2. VA-taxa 2023, Nordanstig, med bilagor, dok nr 132219. 

3. Ledningsutskottets protokoll § 161/2022, dok nr 132593. 

4. Kommunstyrelsens protokoll § 164/2022, dok nr 132977. 
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§ 81 Dnr 2019-000262 

Uppföljning av Vision 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna uppföljningen av Vision 2020. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fattade 2009-09-28, § 57, beslut om att 

formulera en vision för Nordanstigs kommun som avsågs gälla fram 

till år 2020. I visionen beskrivs ambitioner och mål för utvecklingen i 

kommunen för gällande år och tankar hur det ska uppnås. I det här 

ärendet görs en uppföljning hur väl målen uppnåtts under tiden som 

visionen avser.  

Under våren 2022 beslutade kommunens politiska ledningsgrupp att 

beställa en uppföljning av Vision 2020. Detta för att se hur väl de 

mål och ambitioner som ställts inom visionen uppnåtts.  

Sammanfattningsvis visar uppföljningen att kommunen haft förmåga 

att vara flexibel och anpassningsbar inför vissa rådande 

samhällsförändringar. Kommunen har också varit bidragande till att 

bygga det goda företagarklimat som skapats under åren för vilka 

visionen gäller.  

Däremot visar resultatet på att inom områden för samverkan, 

byggandet av attraktiva bostadsmiljöer och ökade klimat- och 

miljöanpassade verksamheter så har man inte kommit tillräckligt 

långt utan i vissa delar bara just kommit i gång. 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 
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Forts. § 81 

 

Beslutsunderlag 

1. Rapport: Uppföljning av Vision 2020, dok nr 131670. 

2. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

godkänna uppföljningen av Vision 2020 (Erik Hedlunds och 

Anna Dybäcks tjänsteutlåtande 2022-05-30, dok nr 131584). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner 

uppföljningen av Vision 2020 (ledningsutskottets protokoll 

§ 134/2022, dok nr 131949). 

4. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchefen att inleda 

arbetet med att ta fram en ny vision för kommunen. 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 

uppföljningen av Vision 2020 (kommunstyrelsens protokoll 

§ 175/2022, dok nr 132988). 
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§ 82 Dnr 2022-000255 

Välfärdsstrategi Gävleborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta förslag till Välfärdsstrategi Gävleborg som underlag för 

den samverkan Nordanstigs kommun genomför inom ramen för 

Nätverk Välfärd. 

2. Strategin ersätter därmed tidigare överenskommelser om 

länssamverkan via de Gemensamma utgångspunkterna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nätverk Välfärd är en politisk ledningsgrupp bestående av 

ordförande för social-, omsorgs-, omvårdnadsnämnd eller 

motsvarande och för barn- och utbildningsnämnd eller motsvarande 

inom kommunerna samt ledamöter i hälso- och sjukvårdsnämnden i 

Region Gävleborg.  

Denna politiska ledningsgrupp tar det gemensamma ansvaret för att 

på en övergripande nivå identifiera behov av, initiera, leda och 

utvärdera samt utveckla de gemensamma samverkansfrågorna i 

Gävleborgs län. 

2020 gav Nätverk Välfärd Länsledning i uppdrag att arbeta fram en 

Välfärdsstrategi som ska ersätta de så kallade gemensamma 

utgångspunkterna som är de övergripande överenskommelserna för 

samverkan mellan Region Gävleborg och länets kommuner inom 

välfärdsområdet. Strategin ska stödja samverkan på länsnivå, och ska 

inte ersätta eller komplettera lokala styrdokument. 

Strategin ska ge en överordnad inriktning och struktur av 

samverkansarbetet inom välfärdsområdet för att nå målen för 

välfärden. Strategin ska stödja att gemensamma prioriteringar görs 

för vår samverkan inom välfärdsområdet. Strategin ska också stödja 

Nätverk Välfärd att fastställa gemensamma mål inom prioriterade 

områden. 

Region Gävleborg, som innehar rollen som ordförande för Nätverk 

Välfärd, har lämnat ett förslag till strategi till de deltagande 

kommunerna för antagande. 

Carina Ohlson (C) föredrar ärendet. 
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Forts. § 82 

 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-08-10, dok nr 132415. 

2. Underlag för beslut om Välfärdsstrategi i länets samtliga 

kommuner samt region Gävleborg, med bilagor, dok nr 132117. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till Välfärdsstrategi Gävleborg som underlag för den samverkan 

Nordanstigs kommun genomför inom ramen för Nätverk 

Välfärd. Strategin ersätter därmed tidigare överenskommelser 

om länssamverkan via de Gemensamma utgångspunkterna 

(ledningsutskottets protokoll § 164/2022, dok nr 132596). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till Välfärdsstrategi Gävleborg som underlag för den samverkan 

Nordanstigs kommun genomför inom ramen för Nätverk 

Välfärd. Strategin ersätter därmed tidigare överenskommelser 

om länssamverkan via de Gemensamma utgångspunkterna 

(kommunstyrelsens protokoll § 156/2022, dok nr 132969). 
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§ 83 Dnr 2021-000185 

Översyn politisk organisation inför 
mandatperioden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Sociala myndighetsnämndens reglemente fastställs enligt 

förslag daterat 2022 04-20. 

2. Kommunstyrelsens reglemente fastställs enligt förslag daterat 

2022-04-20. 

3. Kommunstyrelsen ska ha 13 ledamöter och 21 ersättare. 

4. Sociala myndighetsnämnden ska ha fem ledamöter och tre 

ersättare. 

5. Byggnadsnämnden ska ha fem ledamöter och tre ersättare. 

6. Krisledningsnämnden ska ha fem ledamöter och inga ersättare. 

7. Valnämnden ska ha fem ledamöter samt ersättare enligt denna 

fördelning: De fem största partierna i kommunfullmäktige får en 

ledamotplats och övriga partier får en ersättarplats vardera 

(justeras utifrån antalet partier). 

8. Kommunfullmäktiges valberedningsnämnden byter namn till 

valberedningen. Valberedningen ska ha en ledamot och en 

ersättare från varje parti som är representerat i 

kommunfullmäktige. 

9. Övriga nämnder och politiska instanser har oförändrade uppdrag 

samt oförändrat antal ledamöter och ersättare. 

10. Ändringarna av reglementen gäller från 1 januari 2023. 

11. Ändringar av antal ledamöter och ersättare börjar gälla vid den 

nya mandatperioden för respektive politisk instans.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati ska inför varje ny 

mandatperiod gå igenom den politiska organisationen och se om det 

behöver göras justeringar eller förändringar i omfattningen och 

uppdraget för nämnder, styrelser, utskott och andra beslutsinstanser. 

När översynen är genomförd ska de politiska arvodena anpassas för 

respektive uppdrag.  
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Forts. § 83 

 

Fullmäktigeberedningen lämnade ett förslag till anpassad politisk 

organisation till kommunstyrelsens sammanträde i juni 2022. 

Kommunstyrelsen återremitterade ärendet med uppdraget att se över 

ansvarsfördelningen mellan sociala myndighetsnämnden och 

kommunstyrelsens omsorgsutskott samt storleken på 

kommunstyrelsens utskott. 

Ärendet har därefter behandlats av Fullmäktigeberedningen för 

demokrati den 18 augusti 2022 där Socialdemokraterna lade ett 

förslag på att ändra antalet ersättare i kommunstyrelsens till 21 

ersättare jämfört med 18 ersättare i tidigare förslag. Vidare föreslog 

de att storleken på kommunstyrelsens utskott ska vara sju ledamöter 

och tre ersättare mot tidigare förslag på fem ledamöter och tre 

ersättare. 

De politiska partierna har sedan dess fått möjlighet att diskutera 

förslaget i sina partigrupper och förslaget behandlades igen i 

demokratiberedningen den 25 augusti 2022. 

Nu ska kommunfullmäktige fatta beslut om förslagen och de 

medföljande ändringar av sociala myndighetsnämndens och 

kommunstyrelsens reglementen. 

En riskanalys av förändringarna i sociala myndighetsnämndens 

uppdrag har genomförts. 

Ola Wigg (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Nybom (S), med stöd av Sandra Bjelkelöv (SD) och Michael 

Wallin (M) yrkar att sociala myndighetsnämnden ska bestå av fem 

ledamöter och tre ersättare. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag 

förutom storleken på sociala myndighetsnämnden och finner det 

antaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens 

förslag om fem ledamöter och inga ersättare i sociala 

myndighetsnämnden och Stefan Nyboms yrkande om fem ledamöter 

och tre ersättare och finner Stefan Nyboms yrkande antaget. 
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Forts. § 83 

 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll 2022-04-06, 

§ 10, dok nr 130932. 

2. Kommunchef Erik Hedlunds och kommunjurist Eva-Lisa 

Järvinens tjänsteutlåtande 2022-04-20, dok nr 130936. 

3. Kommunstyrelsens protokoll § 125, 2022-06-07, dok nr 131888. 

4. Fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll 

§ 13/2022-08-18, dok nr 132563. 

5. Fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll  

§ 15/2022-08-25, dok nr 132677. 

6. Kommunstyrelsens protokoll § 165/2022, dok nr 132978. 
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§ 84 Dnr 2022-000221 

Ändring av samverkansavtal/reglemente för 
gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamheten och FoU Välfärd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till reviderat samverkansavtal och reglemente för 

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten att gälla från 

1 januari 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Region Gävleborg har arbetat fram ett förslag till revidering av 

samverkansavtalet och reglementet för den gemensamma nämnden 

hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd. 

Nämnden är gemensam mellan Hälsinglands och Gästriklands 

kommuner samt Region Gävleborg. 

Förslaget i korthet innebär att nämnden renodlas till att ansvara för 

hjälpmedelsverksamheten och delen för FoU-Välfärd tas bort. 

Det vinns idag ett behov av att ge FoU-Välfärd möjlighet att agera, 

samverkan, initiera, förankra och arbeta bredare inom 

välfärdsområdet. I dag arbetar FoU-Välfärd enbart med 

socialtjänstfrågor och styrs i praktiken av en liten styrgrupp med 

representanter för enbart en minoritet av kommunerna. Därför finns 

det ett värde att använda FoU-Välfärd som en plattform för Nätverk 

Välfärd, Länsledning, där alla kommuner finns representerade. Den 

gemensamma nämndens uppdrag bör därför koncentreras till 

hjälpmedelsfrågorna. 

Den gemensamma nämnden byter därmed namn till Gemensam 

nämnd för hjälpmedelsverksamheten. 

De nya avtalen ska gälla från den 1 januari 2023. 

Stefan Nybom (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Stefan Nybom (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Nyboms yrkande och 

finner det antaget. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 84 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att anta förslag 

till reviderat samverkansavtal och reglemente för Gemensam 

nämnd för hjälpmedelsverksamheten att gälla från 1 januari 

2023 (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-06-14, dok nr 

131750). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att anta 

förslag till reviderat samverkansavtal och reglemente för 

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten att gälla från 

1 januari 2023 (ledningsutskottets protokoll § 137/2022, dok nr 

131952). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till reviderat samverkansavtal och reglemente för Gemensam 

nämnd för hjälpmedelsverksamheten att gälla från 

1 januari 2023 (kommunstyrelsens protokoll § 158/2022, dok nr 

132971). 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 85 Dnr 2022-000222 

Ändring av avtal/reglemente för den 
gemensamma nämnden 
Företagshälsovårdsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till revidering av avtal och reglemente för 

Företagshälsovårdsnämnden att gälla från 1 januari 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Företagshälsovårdsnämnden är en gemensam nämnd mellan Region 

Gävleborg, Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvalls, Ockelbo, 

Ovanåkers, Sandvikens, Söderhamns och Nordanstigs kommuner. 

Region Gävleborg är värdkommun för nämnden och parterna är 

överens om att ytterligare kommuner i Gävleborgs län kan ansluta 

sig till nämnden. 

Nämndens uppdrag är att tillskapa en företagshälsa som nu och 

framåt ger bästa möjliga stöd för att stärka ett hälsofrämjande 

perspektiv och arbetssätt inom områdena hälsa och arbetsmiljö. 

Sedan Företagshälsovårdsnämnden bildades 2014 har antalet 

medlemmar ökat och idag är Region Gävleborg och samtliga 

kommuner utom Ljusdal medlemmar i den gemensamma nämnden.  

I och med att antalet medlemmar har blivit fler behöver nämndens 

organisation ses över. Enligt reglementet utser varje medlem två 

ordinarie ledamöter och två ersättare vilket innebär att nämnden i dag 

består av 20 ordinarie ledamöter och lika många ersättare. Förslaget 

är att minska antalet ledamöter till en per medlem och en ersättare 

per medlem. 

De nya avtalen ska gälla från den 1 januari 2023. 

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. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 85 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att anta förslag 

till revidering av avtal och reglemente för 

Företagshälsovårdsnämnden att gälla från 1 januari 2023 (Erik 

Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-06-09, dok nr 131752). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att anta 

förslag till revidering av avtal och reglemente för 

Företagshälsovårdsnämnden att gälla från 1 januari 2023 

(ledningsutskottets protokoll § 138/2022, dok nr 131953). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till revidering av avtal och reglemente för 

Företagshälsovårdsnämnden att gälla från 1 januari 2023 

(kommunstyrelsens protokoll § 160/2022, dok nr 132973). 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 86 Dnr 2022-000253 

Revidering av reglemente för 
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 
enligt ny lag om tobaksfria nikotinprodukter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Tilldela Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 

tillsynsansvaret enligt ny lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Från den 1 augusti 2022 gäller en ny lag (2022:1257) om tobaksfria 

nikotinprodukter. Lagstiftningen innebär bland annat att 

detaljhandlare måste anmäla till kommunen att de säljer tobaksfria 

nikotinprodukter, till exempel vitt snus. Produkterna kommer bara få 

säljas till den som fyllt 18 år. Den som säljer produkterna ska 

förvissa sig om mottagarens ålder och inne på varje försäljningsställe 

ska det finnas ett tydligt och klart synbart meddelande med 

information om förbudet mot att sälja eller lämna ut tobaksfria 

nikotinprodukter till den som inte har fyllt 18 år.  

Kommunen blir tillsynsmyndighet.  

Kommunen och Polismyndigheten ska vara ansvariga för tillsynen på 

försäljningsställena. Länsstyrelsen får det regionala tillsynsansvaret 

och ska även biträda kommunerna med information och råd samt 

främja samarbete mellan olika tillsynsmyndigheter och mellan 

tillsynsmyndigheter och andra. 

Kommunen behöver fatta beslut om vilken nämnd som ska ansvara 

för den nya lagen. Staben föreslår att Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd får tillsynsansvaret. 

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. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 86 

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2022-08-09, 

dok nr 132403. 

2. Ny lag om tobaksfria nikotinprodukter, dokumentnr 132237. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att tilldela 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd tillsynsansvaret 

enligt ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (ledningsutskottets 

protokoll § 162/2022, dok nr 132594). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att tilldela 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd tillsynsansvaret 

enligt ny lag om tobaksfria nikotinprodukter (kommunstyrelsens 

protokoll § 157/2022, dok nr 132970). 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 87 Dnr 2022-000254 

Revidering av förbundsordning för 
Samordningsförbund Gävleborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbund 

Gävleborg att gälla från 1 januari 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun ingår i Samordningsförbundet Gävleborg som 

hanterar samordningen av rehabiliteringsinsatser mellan 

Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och deltagande kommuner 

och Region Gävleborg. 

Jurister hos Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Sveriges 

kommuner och regioner har gjort en omtolkning av 10§ Lag 

(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.  

Enligt 10 § ska varje förbundsmedlem vara representerad i 

förbundsstyrelsen med minst en ledamot och en ersättare. I den 

tidigare tolkningen ansågs varje part för sig (Arbetsförmedlingen, 

Försäkringskassan, Region, kommun) som en medlem.  

En omtolkning har nu skett vilket innebär att varje enskild kommun 

anses vara en medlem.  

För Samordningsförbund Gävleborgs del innebär det att varje 

kommun ska vara representerad av med minst en ledamot och en 

ersättare i styrelsen. Den ordning som gäller nu innebär att fem 

kommuner är ledamöter och fem är ersättare.  

Samordningsförbundets styrelse utarbetade under våren 2022 ett 

förslag till reviderad förbundsordning som har varit ute på remiss till 

alla medlemmar. 

En justering har gjorts från remissversionen, det gäller 5 § Styrelsen 

Följande har strukits: Styrelsen utser ordförande. 

I stället står det: Ordförande är Region Gävleborg. Vice ordförande 

är en av kommunernas ledamöter.   

Förslaget är att den nya förbundsordningen antas. 

Ola Wigg (S) föredrar ärendet. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 87 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2022-08-09, 

Förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbund 

Gävleborg, dok nr 132407. 

2. Förbundsordning Samordningsförbund Gävleborg, förslag, med 

bilagor, dok nr 132236. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att anta 

förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbund 

Gävleborg att gälla från 1 januari 2023 (ledningsutskottets 

protokoll § 163/2022, dok nr 132595). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta 

förslag till reviderad förbundsordning för Samordningsförbund 

Gävleborg att gälla från 1 januari 2023 (kommunstyrelsens 

protokoll § 159/2022, dok nr 132972). 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 88 Dnr 2022-000248 

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot 
olyckor 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. 

2. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd får mandat att 

löpande hålla handlingsprogrammet uppdaterat inom ramen för 

de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som 

gäller för nämnden. 

3. Det åligger nämnden att ta fram en analys avseende miljömässig 

påverkan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Norrhälsinge räddningstjänst har upprättat ett förslag till 

handlingsprogram för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner enligt 

lag om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet sträcker sig över 

tidsperioden 2022-2027. 

Nordanstigs kommun har i ett tidigt skede haft möjlighet att framföra 

våra synpunkter och ställer oss därför positiva till förslaget. 

Handlingsprogrammet beskriver den förebyggande verksamheten 

enligt 3 kap 3 § Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och 

räddningstjänst enligt 3 kap 8 § LSO. Riskanalysen som ligger till 

grund för handlingsprogrammet är framtagen gemensamt i 

Hälsingland och omfattar samtliga Hälsinglands kommuner. 

Förslaget har remitterats till ett antal myndigheter. I en 

samrådsredogörelse daterad 2022-05-04, kommenteras de synpunkter 

som inkommit från remissinstanserna. 

Ledningsutskottet har föreslagit ett tillägg som innebär att det åligger 

nämnden att ta fram en analys avseende miljömässig påverkan. 

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. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 88 

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-07-01, Yttrande förslag till 

Handlingsprogram enligt lag och skydd mot olyckor, dok nr 

132183. 

2. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, 22-05-25 § 25, 

Handlingsplan enligt lag om skydd mot olyckor, dok nr 131638. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att fastställa 

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd får mandat att 

löpande hålla handlingsprogrammet uppdaterat inom ramen för 

de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som 

gäller för nämnden. Ledningsutskottet bifaller verksamhetens 

förslag till beslut med tillägg att det åligger nämnden att ta fram 

analys avseende miljömässig påverkan (Ledningsutskottets 

protokoll § 159/2022, dok nr 132591). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa 

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd får mandat att 

löpande hålla handlingsprogrammet uppdaterat inom ramen för 

de ekonomiska och verksamhetsmässiga förutsättningar som 

gäller för nämnden. Det åligger nämnden att ta fram en analys 

avseende miljömässig påverkan (kommunstyrelsens protokoll 

§ 161/2022, dok nr 132974). 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 89 Dnr 2022-000042 

Begäran om justering i budget 2023, 
Hälsinglands Utbildningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna justering av bidragsnivån till förbundet med 

4 400 kronor per invånare i åldern 16–19 år för 

gymnasieverksamheten från och med budget 2023. 

2. Godkänna justering av bidragsnivån till förbundet med 160 kr 

per invånare i åldern 20–64 år från och med budget 2023. 

3. Godkänna en uppräkningsfaktor på 3,5 % för 2023. 

4. Finansiering sker med avsatta budgetmedel för Hälsinglands 

Utbildningsförbund. 

5. Beslutet gäller under förutsättning att övriga 

medlemskommuner beslutar i enlighet med direktionens förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands Utbildningsförbund har i samband med deras 

budgetarbete för 2023 inkommit med en begäran om att ändra 

bidragsnivån till förbundet. Förbundet föreslår att 

medlemskommunerna Nordanstig, Söderhamn och Bollnäs beslutar 

om en höjd uppräkningsfaktor på 3,5 % samt att 

medlemskommunerna tar hänsyn till de statliga satsningarna på 

utbildningsområdet samt ökade lokalkostnader på Staffangymnasiet i 

sitt budgetarbete för 2023. 

Verksamhetens yttrande 

Ersättningsmodellen för Hälsinglands Utbildningsförbund bygger på 

en bidragsnivå för gymnasieverksamheten (106 914 kronor/inv 16-19 

år) samt en bidragsnivå för vuxenutbildningen (1 749 kronor/inv 

20-64 år).  

Under de två första åren har denna ersättningsnivå visat sig vara för 

låg. Tilläggsersättningar har utbetalats bland annat för att finansiera 

ökade interkommunala ersättningar samt för att undvika större 

besparingspaket i dessa verksamheter.  

Under 2021 har förbundets direktion i samråd med 

medlemskommunerna konstaterat att en justering av bidragsnivån är 

påkallad och därför tagit fram nya beloppsnivåer för verksamheterna. 

Dessa nivåer överensstämmer med de tilläggsbudgetar som har 

beslutats att tillföras förbundet, vilket innebär att ersättningsmodellen 

justeras till de kostnadsnivåer som förbundet har och som 

medlemskommunerna redan nu betalar. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 89 

 

 

Förslaget innebär en ökning med 4 400 kr per invånare i åldrarna 

16-19 år för gymnasieverksamheten. För vuxenutbildningen föreslås 

bidraget öka med 160 kr per invånare i åldrarna 20–64 år. Denna 

höjning ska därmed motsvaras av den tilläggsersättning som tidigare 

avsatts till förbundet. 

Förslaget innebär ingen kostnadskonsekvens för kommunen då 

finansieringen sker genom ursprungligt avsatta öronmärkta 

budgetmedel för Hälsinglands Utbildningsförbund. Nordanstigs 

kommun har dessutom avräkning mot faktisk kostnad avseende 

gymnasieverksamheten. 

Ola Wigg (S) och Magnus Willing (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med stöd av Magnus Willing (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Begäran från Hälsinglands Utbildningsförbund, dok nr 128946. 

2. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-05-30, 

dok nr 131586. 

3. Utbildningsutskottets protokoll § 14/2022, dok nr 131918. 

4. Kommunstyrelsens protokoll § 152/2022, dok nr 132965). 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 90 Dnr 2022-000249 

Riktlinjer för serveringstillstånd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa förslag till nya riktlinjer för serveringstillstånd. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt alkohollagen skall varje kommun ha riktlinjer för 

serveringstillstånd. Riktlinjerna har sin utgångspunkt i gällande 

lagstiftning. Syftet med riktlinjerna är att göra det lättare för en 

krögare att förutse om en planerad etablering kan beviljas tillstånd 

samt säkerställa att ansökningar om serveringstillstånd behandlas på 

ett likvärdigt sätt. Riktlinjerna ska även bidra till rättssäker, snabb 

och effektiv tillståndsprövning samt en likvärdig, effektiv och 

samordnad tillsyn.  

Tidigare riktlinjer antogs av kommunfullmäktige i Hudiksvall den 

29 november 2010 och av kommunfullmäktige i Nordanstig den 

3 november 2014.    

Tillståndsenheten har gjort bedömningen att riktlinjerna behöver ses 

över och uppdateras då de är mer än tio år gamla samt att det behövs 

gemensamma riktlinjer för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner 

då alkoholhandläggningen sedan 2019 ingår i en gemensam nämnd, 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. 

Stig Eng (C) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-07-01, Yttrande förslag till 

riktlinjer för serveringstillstånd, dok nr 132188. 

2. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll 

§ 23/2022, Riktlinjer för serveringstillstånd, dok nr 131637. 

3. Ledningsutskottets protokoll § 160/2022, dok nr 132592. 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att 

fullmäktige beslutar fastställa förslag till nya riktlinjer för 

serveringstillstånd (kommunstyrelsens protokoll § 162/2022, 

dok nr 132975).  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(30) 

Sammanträdesdatum 

2022-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 91 Dnr 2022-000212 

Årsredovisning 2021 för Ostkustbanan 
2015 AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2021 för Ostkustbanan 2015 AB. 

2. Bevilja Nordanstigs kommuns representanter i styrelsen 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021. 

Jäv 

Stig Eng (C) och Ola Wigg (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB har lämnat en årsredovisning 

för verksamhetsåret 2021. 

Ostkustbanan 2015 AB bildades 2015 och är ett samägt bolag av 

flera kommuner och regioner. Nordanstigs kommun äger mindre än 

en procent av bolaget. 

Bakgrunden till att bolaget bildades var att en ny modern järnväg är 

den enskilda utvecklingsfråga som är högst prioriterad bland regioner 

och kommuner efter södra norrlandskusten. Bolaget bildades i syfte 

att verka för en utbyggnad av dubbelspår och snabbtågsstandard på 

Ostkustbanan, sträckan Gävle-Sundsvall-Härnösand. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 32 tkr. 

Ola Wigg (S) och Stig Eng (C) föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2021 för Ostkustbanan 2015 AB dok nr 129993. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2021 för Ostkustbanan 2015 AB (Erik Hedlunds 

tjänsteutlåtande 2022-05-10, dok nr 131283). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2021 för Ostkustbanan 2015 AB 

(ledningsutskottets protokoll § 133/2022, dok nr 131948). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2021 för Ostkustbanan 2015 AB 

(kommunstyrelsens protokoll § 167/2022, dok nr 132980). 

5. Revisionen föreslår att fullmäktige beviljar styrelsen 

ansvarsfrihet (revisionsberättelsen dok nr 132980). 

6. Revisionens granskningsrapport, dok nr 130354. 
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§ 92 Dnr 2022-000162 

Redovisning av ej avslutade motioner  

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att 

fullmäktiges presidium två gånger per år ska redovisa de motioner 

som inte är färdigberedda. 

Verksamheten har sammanställt beredningsläget för de aktuella 

motionerna. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

redovisningen (Erik Hedlunds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2022-08-26, dok nr 132634). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

redovisningen (kommunstyrelsens protokoll § 176/2022, dok nr 

132989). 
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§ 93 Dnr 2022-000258 

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Thorbjörn Thunström (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Thorbjörn Thunströms (V) avsägelse. 

2. Välja Magnus Sjöbom (M) som ny ledamot i sociala 

myndighetsnämnden för återstoden av mandatperioden 

2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Thorbjörn Thunström (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

sociala myndighetsnämnden. 

Fullmäktige har att godkänna Thorbjörn Thunströms avsägelse samt 

välja ny ledamot i sociala myndighetsnämnden för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022. 

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) föreslår Magnus Sjöbom (M) som ny ledamot i 

sociala myndighetsnämnden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvists förslag och finner 

det antaget. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Thorbjörn 

Thunströms (V) avsägelse samt välja ny ledamot i sociala 

myndighetsnämnden för återstoden av mandatperioden 2019-2022 

(Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2022-09-19, 

dok nr 132937). 
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§ 94 Dnr 2019-000280 

Inkomna motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motion har inkommit till kommunfullmäktige: 

Motion om tillgänglighetsgörande av politiken i Nordanstig 

Tor Tolander (M) har lämnat en motion om att tillgänglighetsgöra 

politiken i Nordanstig. I motionen yrkar han följande: 

• Fullmäktigesalen anpassas så att likvärdig fysisk närvaro för alla 

oavsett funktionsvariationer säkerställs. 

• Teknisk utrustning anskaffas och monteras så att likvärdig 

digital närvaro i fullmäktige, nämnder och utskott säkerställs. 

• Detta sker skyndsamt. 

 

 


