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§ 103 Dnr 2017-000323 

Rapport - Effektiviserings- och 
moderniseringsprojekt inom 
fastighetsbeståndet, EPC-projektet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

EPC är ett projekt där vi genomför en energibesparing med 

prestandagaranti, Caverion är det företag som genomför projektet. I 

projektet garanteras en viss energibesparing som motsvarar 

kostnaderna för investeringen. Om inte avtalad besparing uppnås blir 

Caverion återbetalningsskyldig till beställaren under garantitiden. 

Nordanstigs kommunkoncerns projekt omfattar ca 157 000 tkr varav 

88 000 tkr belastar de kommunala fastigheterna. Garanterad 

besparing totalt i koncernen per normalår beräknas till ca 4 091 tkr 

varav kommunens energibesparing motsvarar 2 093 tkr. Projektets 

genomförandefas påbörjades under våren 2020 och löper under en 4 

årsperiod. 

Kommunfullmäktige beslutade i § 4/2020-02-24 att delta i projektet. 

Vid dagens sammanträde informerar Tim Readwin från Caverion om 

det pågående arbetet som just nu är inne i projektets fas 2 för 

genomförande men också har gått in i fas 3 som handlar om 

uppföljning av effekterna av genomförda åtgärder. 

Aktuellt under 2022/2023 är Bergesta i Gnarp med byte av 

ventilationsaggregat, vid Hagängsgården i Harmånger och Bållebo i 

Bergsjö genomförs omfattande ventilationsåtgärder, likaså vid Pilens 

förskola i Bergsjö och Bäckebo förskola i Ilsbo.  

Bergsjö Centralskola, Ilsbo skola och Lönnbergsskolan är nyligen 

klara. 
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§ 104 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 

Carina Ohlson (C) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola 

Wigg (S) om de vattenkraftverk och dammar som kommunen äger, 

bl.a. i Baståsen. Dammen behöver stadgas upp om den ska hålla för 

vårfloden nästa år. Vad tänker kommunen göra åt det? 

Ola Wigg svarar att kommunen inte är ensam ägare av dammen och 

kraftverket. Vi i kommunen har erbjudit oss att genomföra åtgärder 

men dessa har avböjts.  

Fråga 2 

Stig Eng (C) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) hur 

den nya politiska majoriteten kommer att göra för att genomföra 

kommunstyrelsens beslut från 4 oktober 2022. Stig Eng fick i den 

paragrafen igenom sitt förslag att genomföra en ny upphandling för 

att bygga en idrottshall i Bergsjö. Då flera ur den nya majoriteten 

röstade emot förslaget frågar Stig Eng om majoriteten kommer att 

riva upp beslutet? 

Ola Wigg svarar att orsaken till att de röstade emot förslaget var att 

det redan finns ett beslutat uppdrag. Lars Hed (M) svarar att han 

håller med Ola Wigg och att de inte ville starta två parallella 

processer. 

Fråga 3 

Stefan Bergh (NoP) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola 

Wigg (S) om hur vattenvårdsprojektet går och om fullmäktige kan få 

en ekonomisk redovisning av projektet. 

Ola Wigg svarar att en projektplan är framtagen av styrgruppen och 

att en redovisning kommer i början av 2023. 
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§ 105 Dnr 2022-000322 

Interpellation om löner och arvoden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten förklaras avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Andersson (SD) har ställt en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) om politikerarvoden i 

Nordanstigs kommun. Med anledning av debatten om höjda 

politikerarvoden anser hon att det vore bra att få perspektiv på löner 

och arvoden. Eva Andersson frågar därför efter lönerna för de högsta 

cheferna i kommunens organisation. 

Ola Wigg svarar att det inte är helt rätt att jämföra politiska arvoden 

med anställdas löner då anställda har reglerad arbetstid och andra 

avtalsreglerade förutsättningar medan ett politiskt arvode inte har 

dessa begränsningar i arbetstid och är ett förtroendeuppdrag. Ola 

Wigg redovisar de chefslöner som Eva Andersson har efterfrågat. 

Beslutsunderlag 

1. Interpellation från Eva Andersson (SD), dok nr 133605. 

2. Svar från Ola Wigg (S), dok nr 133991 
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§ 106 Dnr 2022-000287 

Mål och budget 2023-2026 Nordanstigs 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta att beräkningsgrunden för 2023 – 2026 års skatteintäkter 

och generella statsbidrag grundas på följande invånarantal: 

1 november 2022 9 442 personer 

1 november 2023 9 429 personer 

1 november 2024 9 416 personer 

1 november 2025 9 406 personer 

2. Anta kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål: 

• Utbildningsnivån skall öka. 

• Minskad miljöpåverkan och högre biologisk mångfald. 

• Befolkningen ska öka till 10 000 invånare. 

• Ökad jämlikhet och folkhälsa. 

3. Anta kommunfullmäktiges finansiella mål: 

• Koncernen ska ha ett positivt resultat som uppgår till två 

procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunal fastighetsavgift för varje år 2023 – 2026. 

Kommunens andel av detta resultat ska vara minst två 

procent. 

• Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras 

årligen. 

• Likviditeten ska vara lägst 100 procent, det vill säga 

omsättningstillgångarna ska vara högre än de kortfristiga 

skulderna. 

• I ett långsiktigt perspektiv ska självfinansieringsgraden 

uppgå till 100 procent. Undantag kan göras vid 

investeringar av större karaktär (exempelvis skolor och 

äldreboenden) med lång livslängd. 

4. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål och resurstilldelning 

605 875 tkr för år 2023, 616 677 tkr för år 2024, 629 039 tkr för 

år 2025 samt 642 791 tkr för år 2026. 

5. Tilldela sociala myndighetsnämnden uppdrag, mål och 

resurstilldelning 22 593 tkr för år 2023, 21 277 tkr för år 2024, 

21 277 tkr för år 2025 samt 21 277 tkr för år 2026. 

6. I de fall olika mål som kommunfullmäktige uttalat skulle 

komma i konflikt med ramen så gäller att ramens storlek går i 

första hand fram till dess kommunfullmäktige fattar annat 

beslut. 
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Forts. § 106 

 

7. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2023–2026. 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag 

och mål samt resurstilldelning. 

• Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag 

och mål samt resurser på och mellan verksamheterna. 

• Kommunchef fördelar uppdrag och mål samt resurser på 

och mellan programpunkterna inom respektive 

verksamhet. 

• Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt 

resurser inom respektive programpunkt. 

• Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser 

inom sin enhet. 

Kommunfullmäktige beslutar om sociala 

myndighetsnämndens uppdrag och mål samt 

resurstilldelning. 

• Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt 

resurser inom programpunkten. 

• Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser 

inom sin enhet. 

8. Anta investeringsförslag för 2023 – 2026. 

Kommunstyrelsens ansvarsområde: 

2023 20 000 tkr enligt flerårsplan (FP) 

2024 20 000 tkr enligt flerårsplan (FP) 

2025 20 000 tkr enligt flerårsplan (FP) 

2026 20 000 tkr. 

Tilläggsinvesteringar enligt flerårsplan: 

2023–2024, satsning respektive år  11 500 tkr 

- varav datorer skola/it-satsning 1 000 tkr 

- varav upprustning i samband med EPC 4 000 tkr 

- varav utemiljö skola/förskola 2 500 tkr 

- varav vägbelysning 4 000 tkr.  

2025–2026, satsning respektive år 9 000 tkr 

- varav utemiljö skola/förskola 5 000 tkr 

- varav vägbelysning 4 000 tkr. 
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Forts. § 106 

 

EPC-projektet är tidigare beslutad av kommunfullmäktige. 

Nivån för 2023 är 15 903 tkr. 

Ram för investeringssatsning där separata beslut krävs av 

kommunfullmäktige: 

2023 80 000 tkr, enligt FP. 

2024 80 000 tkr, enligt FP. 

2025 80 000 tkr, enligt FP. 

2026 80 000 tkr. 

 

9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inför 2023 fördela 2023 års 

investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, 

tidsplan och investeringskalkyl. 

10. Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstigs Bostäder 

AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 

182,0 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

11. Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 

133,5 mnkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

12. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att uppta nya lån dvs, 

öka kommunens skulder under år 2023 med totalt 120,0 mnkr. 

13. Kommunstyrelsen har under år 2023 rätt att omsätta lån, dvs 

låna upp de belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller 

till betalning under år 2023. 

14. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2023–2026.  

15. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja mål- och 

budgetarbetet avseende 2024 – 2027. 

 

Reservationer 

Petter Bykvist (V), Petra Modée (V) och Ulrika Sandberg (V) 

reserverar sig mot beslutet. 
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Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt Mål och budget 2023 – 2026 

utifrån kommunstyrelsens majoritets direktiv. 

Ordföranden Ola Wigg (S) föredrar de förutsättningar som ligger till 

grund för budgetförslaget. 

Pandemin har lett till ökade kostnader främst för skyddsutrustning 

och ökad vikarieanskaffning inom vård och omsorg. Även kriget i 

Ukraina påverkar kommunens ekonomiska förutsättningar med de 

ökade priserna för livsmedel och drivmedel men även ökade 

kostnader för nybyggnation och renoveringar. 

Satsningar i budgetförslaget inrymmer inom Tillväxt och Service 

högre budget för satsningar på utemiljön med 2 mnkr, allmän 

uppsnyggning 500 tkr, detaljplanering, lekplatser och 

spontanidrottsplatser 100 tkr. 

Inom Utbildning är det satsningar inom förskolan och 100 tkr till en 

utredning om barnomsorg på nätter. 

Inom Vård och Omsorg satsning av LSS-bostäder i Sörgården samt 

ökat antal platser Bållebo med 2 mnkr. 

Budgeten innehåller kostnaden för arbetsskor och arbetskläder till 

viss personal, vidareutbildning av personal samt förstärkning av 

nattpersonalen. 

För sociala myndighetsnämnden är planen att kostnaderna ska 

minskas, dock en liten ökning av kostnaden för färdtjänst och 

riksfärdtjänst. 

Politikerkostnaden ökar i det nya förslaget till arvoden. 

Projektbidraget ökas med ca 3 %. Även kommunstyrelsens 

förfogandemedel ökas. 

Investeringsmedel för EPC-projektet och 4 mnkr läggs på 

uppfräschning av utemiljön vid skolor samt datorer till elever. 

Vägbelysning 4 mnkr. Kvar är 80 mnkr för särskilda insatser. 

Investeringar redan beslutade  

20 mnkr per år i den ordinarie investeringsramen 

27 mnkr för EPC-projektet 2023 

4 mnkr per år för uppfräschning i samband med EPC-projektet 

2,5 mnkr för utemiljöer på skolor och förskolor 

1 mnkr för datorer i skolan 

80 mnkr per år för särskilda större investeringar 

Justering av avskrivningar  
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Nya investeringar 

80 mnkr per år för särskilda större investeringar 

4 mnkr för vägbelysning 

5 mnkr ute- och innemiljöer 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med stöd av Tor Tolander (M), Stig Eng (C), Per-Ola 

Wadin (L) och Anette Nybom (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag punkterna 1-15. 

Petter Bykvist (V) med stöd av Petra Modée (V), yrkar bifall till 

Vänsterpartiets budgetförslag som skiljer sig mot kommunstyrelsens 

förslag under punkterna 4-5, 8 och 14. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag 

punkterna 1-3, 6-7, 9-13 och 15 och finner dem antagna. 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens 

förslag punkterna 4-5, 8 och 14 och Petter Bykvists yrkande och 

finner kommunstyrelsens förslag antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande, dok nr 

133249. 

2. Mål och budget 2023–2026, dok nr 133249. 

3. Budgetflyttar mellan verksamheter 2023, dok nr 133249. 

4. Vänsterpartiets budgetförslag dok nr 133643. 

5. Kommunstyrelsens protokoll § 206/2022, dok nr 133899. 
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§ 107 Dnr 2022-000292 

Ny taxa för fjärrvärme 

Kommunfullmäktiges beslut 

Höja fjärrvärmetaxans rörliga del med 31,5 procent från och med 

1 januari 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen i Nordanstigs Fjärrvärme AB har lämnat ett förslag på ny 

fjärrvärmetaxa. Med anledning av att kostnaderna för pellets har ökat 

markant och att taxan inte höjts sedan 2021, bör fjärrvärmetaxan 

justeras inför 2023. Kommunstyrelsen föreslår att fjärrvärmetaxans 

rörliga del ska höjas med 31,5 procent från och med 1 januari 2023. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Nordanstigs Fjärrvärme AB föreslår att fullmäktige höjer 

fjärrvärmetaxans rörliga del med 23,6 procent från och med 

1 januari 2023. 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att höja 

fjärrvärmetaxans rörliga del med 23,6 procent från och med 

1 januari 2023 (ledningsutskottets protokoll § 207/2022, dok nr 

133587). 

3. Kommunstyrelsen beslutar att uppdrag till verksamheten att 

komplettera beslutsunderlaget med bolagets beräkningar av 

taxeökningen samt exempel på prisökningen för en villa och en 

lägenhet samt att föreslå att fullmäktige beslutar höja 

fjärrvärmetaxans rörliga del med 31,5 procent från och med 

1 januari 2023 (kommunstyrelsens protokoll § 211/2022, dok nr 

133904). 

4. Kompletterande beslutsunderlag Nordanstigs Bostäder AB, 

dok nr 133843. 
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§ 108 Dnr 2022-000136 

Ny plan- och bygglovstaxa 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta ny plan-och bygglovstaxa med stöd av 12 kap 10 § PBL.  

2. Delegera till byggnadsnämnden att besluta om mindre 

justeringar av beloppen i taxetabellerna A och B grundat på de 

belopp som ska utgå per timme handläggningstid i taxan, detta 

med hänsyn till prisindexuppräkning eller betydande 

kostnadsökningar inom verksamheten. 

3. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsenheten har arbetat fram förslag till ny plan- och 

bygglovstaxa. Förslag till ny taxa är baserad på SKR:s 

beräkningsmodell och syftar till en mer rättvis och tydlig 

kostnadsfördelning för den myndighetsutövning som utförs.  

Den nuvarande modellen är uppbyggd med olika faktorer och 

baseras till största del på en åtgärds ytstorlek. Det nya förslaget 

innebär att kostnaden baseras på en genomsnittlig handläggningstid 

av en åtgärd och redovisas i tabellform. Beloppen som presenteras i 

taxetabellerna har beräknats genom en framräknad 

handläggningskostnad per timme för verksamheten som sedan har 

multiplicerats med en genomsnittlig tidsåtgång för den typ av 

ärenden som åtgärden avser.  

Handläggningskostnaden per timme utgörs av Nordanstigs kommuns 

genomsnittliga kostnad i kronor per år för en handläggare inom 

myndighetsområdet. Denna kostnad består av summan av tre olika 

delar – lönekostnad, del av gemensamma kostnader och eventuella 

myndighetsspecifika kostnader. Tiden utgörs av den tid i timmar per 

år en handläggare inom myndighetsområdet i kommunen i 

genomsnitt ägnar åt handläggning. 

Byggnadsnämndens ordförande Daniel Gunsth (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Daniel Gunsth (S) med stöd av Stig Eng (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Daniel Gunsths yrkande och 

finner det antaget. 
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Forts. § 108 

 

Beslutsunderlag 

1. Byggnadsnämndens protokoll § 27/2022, dok nr 130207. 

2. Verksamheten föreslår att byggnadsnämnden godkänner förslag 

till ny plan-och bygglovstaxa och föreslår kommunfullmäktige 

att anta ny plan-och bygglovstaxa med stöd av 12 kap 10 § PBL. 

Kommunfullmäktige föreslås ge delegation till 

byggnadsnämnden att besluta om mindre justeringar av 

beloppen i taxetabellerna A och B grundat på de belopp som ska 

utgå per timme handläggningstid i taxan, detta med hänsyn till 

prisindexuppräkning eller betydande kostnadsökningar inom 

verksamheten (Douglas Helsings tjänsteutlåtande 2022-02-17, 

dok nr 130207). 

3. Förslag till ny plan- och bygglovstaxa, dok nr 130207. 

4. Uppskattning av handläggningstid, dok nr 130207. 

5. Jämförelser med andra kommuner, dok nr 130207. 

6. Ledningsutskottets protokoll § 195/2022, dok nr 133575. 

7. Kommunstyrelsens protokoll § 212/2022, dok nr 133905. 
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§ 109 Dnr 2022-000225 

Köp av fastighet - Bergsjö Kyrkby 11:9 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förvärva fastigheten Bergsjö Kyrkby 11:9 av B.G. Linds 

Bageri AB. 

2. Fastställa köpeskillingen till 60 000 kronor. 

3. Finansieringen av förvärvet sker genom avsatta medel för 

exploatering. 

4. Kostnaden för rivning av byggnader sker genom 

exploateringsöverskott. 

5. Tillträdesdagen fastställs till 1 januari 2023. 

6. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 

 

Jäv 

Per-Ola Wadin (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Reservationer 

Andreas Högdahl (NoP), Stefan Bergh (NoP) och Tina 

Torstensson (NoP) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Gamla bageriet i Vade är till försäljning och förslaget är att 

kommunen köper fastigheten Bergsjö Kyrkby 11:9 i Bergsjö i syfte 

att riva befintliga byggnader och sälja fastigheten för uppförande av 

nya och moderna verksamhetslokaler. 

Lindhs bageri har flyttat till nya moderna lokaler och erbjuder nu 

kommunen att förvärva det gamla bageriet i Bergsjö, fastigheten 

ligger strategiskt bra inom befintligt industriområde längs väg 307 

och är på 7 503 m2. Byggnaden är i dåligt skick. Förvaltningen gör 

bedömningen att renovering inte är lönsam och för att möjliggöra 

utveckling av lokala företag föreslår förvaltningen att köpa 

fastigheten och riva befintlig byggnad. 

Rivningskostnaden beräknas till 1 000 – 1 500 tkr. Senast sålda tomt 

i området såldes 2012 för 26 kr/m2. Priset per kvadratmeter kan inte 

användas som ett riktpris då det är 10 år gammalt. Bedömningen är 

dock att affären kommer generera ett exploateringsunderskott. 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) föredrar ärendet och 

föreslår att tillträdesdagen justeras till 1 januari 2023. 
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Forts. § 109 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med stöd av Stig Eng (C), Petter Bykvist (V) och Lars 

Hed (M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen 

att tillträdesdagen justeras till 1 januari 2023. 

Andreas Högdahl (NoP) yrkar avslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs och Andreas Högdahls 

yrkanden och finner Ola Wiggs yrkande antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar att förvärva fastigheten Bergsjö Kyrkby 11:9, att 

köpeskillingen uppgår till 60 000 kr, att finansiering av förvärv 

sker genom avsatta medel för exploatering samt att kostnad för 

rivning av byggnader sker genom exploateringsöverskott (Erik 

Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-06-03, 

dok nr 131676). 

2. Köpekontrakt och karta, dok nr 131782. 

3. Ledningsutskottets protokoll § 141/2022, dok nr 131956. 

4. Kommunstyrelsens protokoll § 163/2022, dok nr 132976. 
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§ 110 Dnr 2022-000069 

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda att gälla från 

och med 1 januari 2023. 

 

Reservationer 

Stefan Bergh (NoP), Andreas Högdahl (NoP), Tina Torstensson 

(NoP), Petter Bykvist (V), Ulrika Sandberg (V) och Petra Modée (V) 

reserverar sig mot beslutet. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 21:00-21:05 för överläggningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att fastställa den politiska 

organisationen inför mandatperioden 2023-2026. 

Kommunfullmäktige bör även besluta om arvoden och andra 

ekonomiska förutsättning inför den kommande mandatperioden. 

Fullmäktigeberedningen för demokrati har uppdraget att bereda den 

här typen av ärenden. 

Socialdemokraterna har sammanställt ett förslag till ersättning. 

Förslaget är baserat på olika procentsatser av en riksdagsledamots 

arvode till skillnad från idag då arvodena baseras på andelar. En av 

förändringarna är att kommunstyrelsens ordförande föreslås få 90 % 

av en riksdagsledamots arvode. Förslaget innebär även att 

oppositionsföreträdaren blir oppositionsråd och arvoderad med 40 % 

av en heltidstjänst. I övrigt innehåller förslaget mindre justeringar av 

arvodesnivåerna. 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) föredrar förslaget. 

Yrkanden 

Stefan Bergh (NoP) med stöd av Petter Bykvist (V), yrkar att 

arvodena ska sänkas med 15 % för de politiska uppdrag som 

arvoderas på motsvarande 40 % av en heltidstjänst eller mer. 

Tjänstgöringsgraden ska dock vara densamma.  

Ola Wigg (S) med stöd av Lars Hed (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Stig Eng (C) yrkar att ärendet återremitteras för att beräkna arvodena 

med kommunstyrelsens ordförandes arvode som beräkningsgrund. 
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Forts. § 110 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid 

dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder att ärendet ska avgöras idag röstar Ja. 

Den som stöder återremiss röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med 26 Ja-röster mot fyra Nej-röster beslutar fullmäktige att ärendet 

ska avgöras vid dagens sammanträde. 

 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M) X    

Lars Hed (M) X    

Michael Wallin (M) X 

Susanne Henriksson-Lundberg (M) X 

Mårten Westergren (M) X 

Magnus Sjöbom (M) X 

Carina Ohlson (C)  X     

Stig Eng (C)  X     

Lisa Bergman Östman (C)  X 

Per-Ola Wadin (L) X    

Patric Jonsson (KD)  X    

Ola Wigg (S) X     

Sandra Jonsson (S) X 

Kent Hammarström (S) X     

Sigbritt Persson (S) X     

Stefan Nybom (S) X 

Jenny Vilhelmsson (S) X 

Oskar Lundin (S) X     

Anette Nybom (S) X 

Daniel Gunsth (S) X     

Petter Bykvist (V) X 

Ulrika Sandberg (V) X 

Petra Modée (V) X    

Mikael Brykner (SD) X 

Kent Klint Engman (SD) X 

Eva Andersson (SD) X 

Monika Brykner (SD) X 
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Forts. § 110 

 

Stefan Bergh (NoP) X 

Tina Torstensson (NoP) X 

Andreas Högdahl (NoP) X 

Summa 26 4    

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens 

förslag och Stefan Berghs (NoP) yrkande och finner 

kommunstyrelsens förslag antaget. 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Stefan Berghs yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med 18 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot nio Nej-röster 

för Stefan Berghs yrkande beslutar fullmäktige att anta 

kommunstyrelsens förslag. Tre ledamöter avstod från att rösta. 

 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M) X    

Lars Hed (M) X    

Michael Wallin (M) X 

Susanne Henriksson-Lundberg (M) X 

Mårten Westergren (M) X 

Magnus Sjöbom (M) X 

Carina Ohlson (C)  X     

Stig Eng (C)  X     

Lisa Bergman Östman (C)  X 

Per-Ola Wadin (L) X    

Patric Jonsson (KD) X    

Ola Wigg (S) X     

Sandra Jonsson (S) X 

Kent Hammarström (S) X     

Sigbritt Persson (S) X     

Stefan Nybom (S) X 

Jenny Vilhelmsson (S) X 

Oskar Lundin (S) X     

Anette Nybom (S) X 

Daniel Gunsth (S) X     
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Forts. § 110 

 

Petter Bykvist (V)  X 

Ulrika Sandberg (V)  X 

Petra Modée (V)  X    

Mikael Brykner (SD)   X 

Kent Klint Engman (SD)   X 

Eva Andersson (SD) X 

Monika Brykner (SD)   X 

Stefan Bergh (NoP)  X 

Tina Torstensson (NoP)  X 

Andreas Högdahl (NoP)  X 

Summa 18 9 3

    

 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeberedningen för demokrati föreslår att fullmäktige 

beslutar att anta förslag till arvodesreglemente för 

förtroendevalda att gälla från och med 1 januari 2023 

(fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll § 17/2022, 

dok nr 133511). 

2. Förslag till arvodesreglemente för förtroendevalda, dok nr 

133594. 

3. Ekonomisk beräkning av ändrade ersättningsnivåer, dok nr 

133593. 

4. Kommunstyrelsens protokoll § 214/2022, dok nr 133907. 
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§ 111 Dnr 2022-000303 

Val av revisorer 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja följande som revisorer under mandatperioden 2023-2026: 

Pär Westberg (-) 

Barbro Walldin (C) 

Eva Nilsson (S) 

2. Övriga två revisorer väljs vid fullmäktiges nästa sammanträde 

(en från oppositionen, en från Moderaterna). 

3. Välja Pär Westberg (-) som ordförande och Eva Nilsson (S) som 

vice ordförande.    

4. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja fem revisorer för mandatperioden 2023-2026. 

Bland revisorerna väljs en ordförande och en vice ordförande. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag med ändringen att Eva Nilsson (S) utses som 

vice ordförande. 

Yrkanden 

Anette Nybom (S) föreslår att Eva Nilsson (S) väljs som vice 

ordförande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och 

Anette Nyboms ändringsförslag och finner dem antagna. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 3/2022, dok nr 133822. 
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§ 112 Dnr 2022-000304 

Val av kommunstyrelsen 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Som ledamöter i kommunstyrelsen välja 

Ola Wigg (S) 

Stefan Nybom (S) 

Sigbritt Persson (S) 

Sandra Jonsson (S) 

Lars Hed (M) 

Michael Wallin (M) 

Tor Tolander (M) 

Andreas Högdahl (NoP) 

Stig Eng (C) 

Carina Ohlson (C) 

Petter Bykvist (V) 

Mikael Brykner (SD) 

Eva Andersson (SD 

2. Som ersättare välja 

Anette Nybom (S) 

Oskar Lundin (S) 

Maria Hammarberg (S) 

Magnus Willing (S) 

Lena Svensson (S) 

Lars-Ove Gradin (S) 

Leena Lindblom (M) 

Berit Broberg Larsson (M) 

Tua Eurén (M) 

Magnus Sjöbom (M) 

Per-Ola Wadin (L) 

David Lindqvist (L) 

Johan Persson (C) 

Lisa Bergman-Östman (C) 

Ulrika Sandberg (V) 

Anders Gillgren (V) 

Stefan Bergh (NoP) 

Kajsa Andersson (NoP) 

Monika Brykner (SD) 

Eva Mossberg (SD) 

Patric Jonsson (KD) 

3. Som ordförande välja Ola Wigg (S), som 1:e vice ordförande 

välja Lars Hed (M) och som 2:e vice ordförande välja Andreas 

Högdahl (NoP). 

4. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 112 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja 13 ledamöter och 21 ersättare till 

kommunstyrelsen samt en ordförande, en 1:e vice ordförande och 

2:e vice ordförande för mandatperioden 2023-2026.   

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Yrkanden 

Anette Nybom (S) föreslår dessutom Magnus Sjöbom (M) som 

ersättare. 

Mikael Brykner (SD) föreslår Patric Jonsson (KD) som ersättare i 

stället för David Morell (SD). 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på valberedningens, Anette Nyboms 

och Mikael Brykners förslag och finner dem antagna. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 4/2022, dok nr 133823. 
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§ 113 Dnr 2022-000305 

Val av sociala myndighetsnämnden 2023-
2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja följande som ledamöter i sociala myndighetsnämnden: 

Stefan Nybom (S) 

Sigbritt Persson (S) 

Leena Lindblom (M) 

Carina Ohlson (C) 

Monika Brykner (SD) 

2. Som ersättare välja 

Sandra Jonsson (S) 

Berit Broberg Larsson (M) 

Stefan Bergh (NoP) 

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

ordförande välja Sigbritt Persson (S). 

4. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja fem ledamöter och tre ersättare till sociala 

myndighetsnämnden samt en ordförande och en vice ordförande för 

mandatperioden 2023-2026.   

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 5/2022, dok nr 133824. 
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§ 114 Dnr 2022-000306 

Val av byggnadsnämnden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja följande som ledamöter i byggnadsnämnden: 

Daniel Gunsth (S) 

Erik Fernström (M) 

Tony Erixon (S) 

Ulla Nilsson (V) 

Mikael Brykner (SD) 

2. Som ersättare välja 

Matias Klint (M) 

Johan Norrby (NoP) 

3. En vakant ersättarplats (S) väljs vid fullmäktiges nästa 

sammanträde. 

4. Som ordförande välja Daniel Gunsth (S) och som vice 

ordförande välja Erik Fernström (M). 

5. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja fem ledamöter och tre ersättare till 

byggnadsnämnden samt en ordförande och en vice ordförande för 

mandatperioden 2023-2026. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 6/2022, dok nr 133825. 
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§ 115 Dnr 2022-000319 

Val av oppositionsråd 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Andreas Högdahl (NoP) som oppositionsråd. 

2. Valet avser mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja ett oppositionsråd för mandatperioden 

2023-2026. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 7/2022, dok nr 133826. 
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§ 116 Dnr 2022-000308 

Val av krisledningsnämnden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Som ledamöter välja 

Ola Wigg (S) 

Lars Hed (M) 

Sigbritt Persson (S) 

Mikael Brykner (SD) 

Andreas Högdahl (NoP) 

2. Som ordförande välja Ola Wigg (S) och som vice ordförande 

välja Lars Hed (M). 

3. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja fem ledamöter till krisledningsnämnden samt 

en ordförande och en vice ordförande. Valen avser mandatperioden 

2023-2026. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 19/2022, dok nr 133838. 
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§ 117 Dnr 2022-000307 

Val av valnämnden 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Som ledamöter i valnämnden välja  

Monica Olsson (S) 

Tor Tolander (M) 

Mikael Brykner (SD) 

Åsa Löf (C) 

Stefan Bergh (NoP) 

2. Som ersättare välja 

Petra Modée (V) 

Patric Jonsson (KD) 

Peter Åström (L) 

3. Som ordförande välja Monica Olsson (S) och Tor Tolander (M) 

som vice ordförande. 

4. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja ledamöter och ersättare till valnämnden. De 

fem största partierna i fullmäktige får en ledamotplats. Övriga partier 

får en ersättarplats.  

Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) föreslår Åsa Löf (C) som ledamot. 

Petter Bykvist (V) föreslår Petra Modée (V) som ersättare. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på valberedningens, Stig Engs och 

Petter Bykvists förslag och finner dem antagna. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 8/2022, dok nr 133827. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 118 Dnr 2022-000309 

Val av Godemän Jordbruk 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Som Godemän Jordbruk välja 

Sven-Erik Sjölund (S) 

Kaj Engström (M) 

Johan Persson (C) 

2. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

3. En plats är vakant (majoriteten) och väljs på fullmäktiges nästa 

sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja fyra ledamöter till Godemän Jordbruk. Valen 

avser mandatperioden 2023-2026. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 9/2022, dok nr 133828. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 119 Dnr 2022-000310 

Val av Godemän Tätort 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Som Godemän Tätort välja 

Sven-Erik Sjölund (S) 

Kaj Engström (M) 

Johan Persson (C) 

2. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

3. En plats är vakant (majoriteten) och väljs på fullmäktiges nästa 

sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja fyra ledamöter till Godemän Tätort. Valen 

avser mandatperioden 2023-2026. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 10/2022, dok nr 133829. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 120 Dnr 2022-000318 

Val av fullmäktigeberedning för demokrati 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja följande som ledamöter i fullmäktigeberedningen för 

demokrati 

Kent Hammarström (S) 

Mårten Westergren (M) 

Petra Modée (V) 

Ola Wigg (S) 

Lars Hed (M) 

Eva Andersson (SD) 

Stig Eng (C) 

Stefan Bergh (NoP) 

Ulrika Sandberg (V) 

Victor Gbadegbe (KD) 

Per-Ola Wadin (L) 

2. Som ersättare välja 

Sigbritt Persson (S) 

Michael Wallin (M) 

Mikael Brykner (SD) 

Carina Ohlson (C) 

Helena Andersson (NoP) 

Anders Gillgren (V) 

Patric Jonsson (KD) 

David Lindqvist (L) 

3. Som ordförande välja Kent Hammarström (S) och som vice 

ordförande välja Mårten Westergren (M). 

4. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja elva ledamöter och åtta ersättare till 

fullmäktigeberedningen för demokrati samt en ordförande och en 

vice ordförande. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 11/2022, dok nr 133830. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 121 Dnr 2022-000311 

Val till Norrhälsinglands miljö- och 
räddningsnämnd 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Som ledamöter välja 

Monica Olsson (S) 

Magnus Sjöbom (M) 

Gunnar Löf (C) 

2. Som ersättare välja  

Tony Erixon (S) 

Kaj Engström (M) 

Berit Höök (V) 

3. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja tre ledamöter och tre ersättare till den 

gemensamma nämnden Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 12/2022, dok nr 133831. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 122 Dnr 2022-000312 

Val till Överförmyndarnämnden Mitt 
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Lena Svensson (S) som ledamot med Tua Eurén (M) som 

ersättare. 

2. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till den 

gemensamma nämnden Överförmyndarnämnden Mitt. Valen avser 

mandatperioden 2023-2026. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 13/2022, dok nr 133832. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 123 Dnr 2022-000314 

Val till Gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamheten 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Sigbritt Persson (S) som ledamot.  

2. Ersättaren (majoriteten) väljs på fullmäktiges nästa 

sammanträde. 

3. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till Gemensam 

nämnd för hjälpmedelsverksamheten. Valen avser mandatperioden 

2023-2026. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 14/2022, dok nr 133833. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 124 Dnr 2022-000315 

Val till Gemensam nämnd för 
företagshälsovård 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Tor Tolander (M) som ledamot.  

2. Välja en ersättare (majoriteten) på fullmäktiges nästa 

sammanträde. 

3. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till den 

gemensamma nämnden för företagshälsovård. Valen avser 

mandatperioden 2023-2026. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 15/2022, dok nr 133834. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 125 Dnr 2022-000316 

Val till Hälsinglands Utbildningsförbund  
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Som ledamöter välja  

Magnus Willing (S) 

Per-Ola Wadin (L) 

Petter Bykvist (V) 

2. Som ersättare välja 

Lena Svensson (S) 

Lina Lindgren (M) 

John Henric Bornemann (C) 

3. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja tre ledamöter och tre ersättare till Hälsinglands 

Utbildningsförbund. 

Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 16/2022, dok nr 133835. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 126 Dnr 2022-000317 

Val till Samordningsförbund Gävleborg  
2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Som ledamot välja Stefan Nybom (S) och som ersättare välja 

Carina Ohlson (C). 

2. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till 

Samordningsförbund Gävleborg. Valen avser mandatperioden 2023-

2026. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 17/2022, dok nr 133836. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 127 Dnr 2022-000321 

Val till Inköp Gävleborg 2023-2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Ola Wigg (S) som ledamot och Lars Hed (M) som 

ersättare. 

2. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till Inköp 

Gävleborg. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 18/2022, dok nr 133837. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 128 Dnr 2022-000160 

Sammanställning av ej verkställda beslut 
enligt SoL och LSS  

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna kvartalsrapport 3, 2022 gällande ej verkställda beslut 

enligt SoL och LSS. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2022. 

Redovisningen omfattar SoL ÄO, äldreomsorg; SoL OF, omsorg om 

personer med funktionsnedsättning; och LSS OF, omsorg om 

personer med funktionsnedsättning. 

Redovisningen visar att det finns sju gynnande beslut som inte 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum, gällande SoL ÄO, 

till och med 30/9 2022. Det finns inga avbrott i verkställighet där 

biståndet inte åter verkställts inom tre månader från datum för 

avbrott. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 3, 2022 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS (Erik Hedlunds och Karin Henningssons 

tjänsteutlåtande dok nr 133172). 

2. Omsorgsutskottet beslutar att betona vikten av ett snabbt 

verkställande av beslutet av byggande av nytt särskilt boende 

(KF 2019-11-25, § 156), då konsekvenserna blir kostsamma 

både gällande eventuella viten, personalkostnader och äldres rätt 

till värdigt boende. Omsorgsutskottet föreslår därefter att 

fullmäktige beslutar godkänna kvartalsrapport 2, 2022 gällande 

ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (omsorgsutskottets 

protokoll § 95/2022, dok nr 133477). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 3, 2022 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS (kommunstyrelsens protokoll § 221/2022, dok nr 

133914). 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-28 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 129 Dnr 2022-000275 

Sammanträdesplan 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 

under 2023 samt uppdra till fullmäktiges presidium att planera 

arbetet för sammanträdesåret: 

20 februari 

27 mars 

24 april 

29 maj 

26 juni 

25 september 

23 oktober 

27 november 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdatum för  kommunfullmäktige ska fastställas för år 

2023. Staben har lämnat förslag till datum. 

Yrkanden 

Ordföranden Kent Hammarström (S), med stöd av Ola Wigg (S), 

föreslår att fullmäktiges sammanträde i februari 2023 ändras till 

den 20:e. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt förslag och finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa 

föreslagna sammanträdesdagar under 2023 samt uppdra till 

fullmäktiges presidium att planera arbetet för sammanträdesåret 

(kommunstyrelsens protokoll § 220/2022, dok nr 133913). 

 

 


