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§ 171 Dnr 2018-000058  

Verksamhetsuppföljning, 
Överförmyndarnämnden Mitt. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden Mitt är en gemensam nämnd tillsammans 

med Sundsvalls, Timrå, Ånge och Nordanstigs kommuner där 

Sundsvalls kommun är värdkommun. 

Genom sin tillsyn ska överförmyndarnämnden se till att de som inte 

själva kan bevaka sina intressen, inte lider rättsförlust på grund av att 

de inte har en ställföreträdare. 

Vid dagens sammanträde besöker nämndens ordförande Rose-Marie 

Antonic och överförmyndarchefen Therese Samuelsson-Östlund 

fullmäktiges sammanträde och informerar om verksamheten.  
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§ 172 Dnr 2019-000516  

Information om turismen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Näringslivsutvecklare Barbro Björklund och projektledare Helena 

Brusell besöker dagens sammanträde och informerar om turismen 

och besöksnäringen i Nordanstig. 

Antalet gästnätter ökar i länet och i Nordanstig. I Nordanstig har 

antalet gästnätter ökat med 15 % det senaste året mot 5 % i riket. 

Besökarna är till 85 % svenskar, i övrigt är de flesta från Norge, 

Tyskland, Holland m.m. 

Nordanstigs kommun samarbetar med Nordanstig Turism och ett 

2-årigt projekt har snart genomförts. Projektet har medfinansierats av 

Jordbruksverket och avslutas i slutet av februari 2020.  
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§ 173 Dnr 2017-000078  

Ledamöternas frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöternas frågestund förklaras avslutad.   

      

Sammanfattning av ärendet 

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

styrelse, utskott, fullmäktigeberedning eller ordföranden i 

kommunala bolag. 

Fråga 1 

Ulrika Jonsäll (V) ställer en fråga till omsorgsutskottets ordförande 

Carina Ohlson (S) med anledning av omstruktureringen inom 

kommunens hemtjänst, och projektet Rätt till heltid. Hur ser 

kommunen till att de som vill ha heltid kommer att få det? 

Carina Ohlson (C) svarar att anställningsförhållandena för 

kommunens anställda inte kommer att förändras i och med 

omstruktureringen inom hemtjänsten, men att hon kommer att ta med 

sig frågan och följa upp den i verksamheten. 

Fråga 2 

Magdalena Fagerhov (KD) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola 

Wigg (S) om det blir någon fortsättning på turistprojektet som 

fullmäktige fått redovisat tidigare under sammanträdet. 

Ola Wigg (S) och fullmäktiges ordförande Carin Walldin (S) svarar 

att de håller på att undersöka om det är möjligt.  
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§ 174 Dnr 2019-000515  

Interpellation om kommunens 
upphandlingsrutiner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten förklaras avslutad.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Petter Bykvist (V), Petra Modée (V) och Ulrika Jonsäll (V) har ställt 

en interpellation till kommunstyrelsen ordförande alternativt 

ledningsutskottets ordförande där de frågar följande: 

Kommer Nordanstigs kommun att löpande kontrollera att företag 

som kommunen har upphandlat följer lagar och förordningar? 

Har Nordanstigs kommun någon nedskriven rutin för att hantera 

enskilda anbud där priset är väsentligt lägre än övriga? 

Har Nordanstigs kommun en särskild metod för att kontrollera 

nystartade företag som lämnar anbud, och i så fall vilken? 

Har Nordanstigs kommun tagit fram någon särskild metod för att 

bedöma hur bestämmelserna om arbetsrättsliga villkor ska tillämpas? 

I vilken omfattning ställer Nordanstigs kommun arbetsrättsliga 

villkor i upphandlingar som inte omfattas av den lagliga 

skyldigheten? 

 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) svarar på 

interpellationen. 
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§ 175 Dnr 2019-000342  

Informationssäkerhetspolicy för Nordanstigs 
kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta förslag på ny informationssäkerhetspolicy. 

2. Uppdra till bolag, stiftelser och föreningar att vid respektive 

bolags-, stiftelse- och föreningsstämma besluta om att följa 

policyn.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens informationssäkerhetspolicy är gammal och utdaterad 

och behöver förnyas för att ta hänsyn till modern teknik och nya hot 

och möjligheter. 

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla 

informationstillgångars:  

tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. 

Kommunen behöver en uppdaterad version av sin 

informationssäkerhetspolicy då information är allt viktigare att 

skydda och hantera på ett korrekt sätt. Information är en av 

kommunens viktigaste tillgångar.   

Informationssäkerhet handlar om all den information som hanteras i 

kommunen och i samverkan med andra kommuner, landsting, 

utförare, medborgare osv. Informationssäkerhet är en integrerad del i 

verksamheten och ska ständigt hanteras.  

IT-strateg Morgan Norell 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. § 175 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige antar förslag på 

ny informationssäkerhetspolicy samt att kommunfullmäktige 

ger direktiv till bolag, stiftelser och föreningar att vid respektive 

bolags-, stiftelse- och föreningsstämma besluta om att följa 

policyn (Fredrik Pahlbergs och Morgan Norells tjänsteutlåtande 

2019-08-26).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

på ny informationssäkerhetspolicy, samt uppdra till bolag, 

stiftelser och föreningar att vid respektive bolags-, stiftelse- och 

föreningsstämma besluta om att följa policyn. Ledningsutskottet 

föreslår vidare att kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för 

informationssäkerhet (ledningsutskottets protokoll § 207/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta 

förslag på ny informationssäkerhetspolicy. Uppdra till bolag, 

stiftelser och föreningar att vid respektive bolags-, stiftelse- och 

föreningsstämma besluta om att följa policyn.  

4. Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för 

informationssäkerhet (kommunstyrelsens protokoll § 300/2019).  
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§ 176 Dnr 2019-000464  

Höjning av Fjärrvärmetaxan 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Höja fjärrvärmetaxans rörliga del med 2 % från 2020-01-01.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har behandlat 

fjärrvärmetaxan för år 2020. Med anledning av att kostnaderna för 

flis och pellets ökat, samt att taxan inte höjdes 2019 föreslår styrelsen 

att taxan höjs med 2 %. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB föreslår att 

fullmäktige beslutar höja fjärrvärmetaxans rörliga del med 2 % 

från 2020-01-01 (Nordanstigs Fjärrvärme AB:s protokoll § 

27/2019).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar höja 

fjärrvärmetaxans rörliga del med 2 % från 2020-01-01 

(ledningsutskottets protokoll § 210/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att höja 

fjärrvärmetaxans rörliga del med 2 % från 2020-01-01 

(kommunstyrelsens protokoll § 302/2019).  
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§ 177 Dnr 2019-000031  

Taxa för uthyrning av kommunens lokaler på 
fritiden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Simhallen i Bergsjö öppnas med tider för bad/motionssim för 

allmänheten enligt lagt förslag, innefattar då personal till 

badhuset med timanställningar (tabell B i bilaga 1). 

2. Tider och kostnaden för hyra, samt entréavgift för simhallen 

ändras enligt lagt förslag (tabell C i bilaga 1). 

3. Tider och kostnaden för hyra av idrottssalarna på Bergsjö skola, 

Ilsbo skola, Bringstaskolan (nya och gamla), samt Arthur 

Engbergs skola ändras enligt lagt förslag (tabell D i bilaga 1) 

förutom taxan för föreningar som hyr idrottssal för barn-

/ungdomsverksamhet, som ändras från 30 kronor per timme till 

0 kronor per timme. 

4. Rutinerna för uthyrning av kommunens lokaler på fritiden 

ändras enligt lagt förslag, med införande av ett webbaserat 

system för bokning, bidragshantering, samt föreningsregister. 

Det innebär att verksamheten uppdaterar de aktuella 

idrottssalarna/simhallen med ett modernt lås-/passersystem, 

istället för traditionella nycklar (bilaga 1). 

5. Eventuellt överskott från lokaltaxorna öronmärks som tillskott 

till det kommunala driftsbidraget för föreningar.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelseförvaltningen har fått uppdraget att utreda 

förutsättningarna och möjligheterna till att öppna badhuset för 

allmänheten, samt att lämna förslag på rutiner för uthyrningen av 

kommunens lokaler. 

Verksamheten anser att vi kan öppna badhuset för allmänheten med 

några öppna tillfällen under veckan, samt att det finns ett behov av 

att delvis förändra rutiner och samordna uthyrningen av kommunens 

lokaler. Inköp av ett boknings och bidragssystem, med funktioner 

som kopplas till ett lås-/passersystem blir centrala delar i detta. 

Finansiering utifrån utökade intäkter, medel inom befintlig ram, samt 

ur redan fastslagen investeringsbudget (tabell A i bilaga 1).  
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Forts. § 177 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag punkt 1, 2 

och 4 samt att under punkt 3 ändra taxan för föreningar som hyr 

idrottssal för barn-/ungdomsverksamhet, från 30 kronor per timme 

till 0 kronor per timme. 

Tor Tolander (M) yrkar tillägga att eventuellt överskott från 

lokaltaxorna öronmärks som tillskott till det kommunala 

driftsbidraget för föreningar.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag 

punkterna 1, 2 och 4 och finner dem antagna. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Ola Wiggs (S) yrkande 

under punkt 3 och finner det antaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Tor Tolanders (M) 

tilläggsyrkande och finner det antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta: att simhallen i Bergsjö öppnas upp 

med allmänna tider för bad/motionssim enligt lagt förslag, 

innefattar då personal till badhuset med timanställningar (tabell 

B i bilaga 1). att tider och kostnaden för hyra, samt entréavgift 

för simhallen ändras enligt lagt förslag (tabell C i bilaga 1). att 

tider och kostnaden för hyra av idrottssalarna på Bergsjö skola, 

Ilsbo skola, Bringstaskolan (nya och gamla), samt Arthur 

Engbergs skola ändras enligt lagt förslag (tabell D i bilaga 1). att 

rutinerna för uthyrning av kommunens lokaler på fritiden ändras 

enligt lagt förslag, med införande av ett webbaserat system för 

bokning, bidragshantering, samt föreningsregister. Att vi även 

uppdaterar de aktuella idrottssalarna/simhallen med ett modernt 

lås-/passersystem, istället för traditionella nycklar (förslaget 

beskrivs utförligare nedan, samt i bilaga 1). Vidare föreslår 

kommunstyrelseförvaltningen LU föreslå KS besluta: att 

investeringar finansieras inom anslag för fastigheter, samt att 

driftskostnadsökningen finansieras inom ram (Hans-Åke 

Oxelhöjds och Andreas Mossnelids tjänsteutlåtande 

2019-11-06).   
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Forts. § 177 

 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att simhallen 

i Bergsjö öppnas med tider för bad/motionssim för allmänheten 

enligt lagt förslag, innefattar då personal till badhuset med 

timanställningar (tabell B i bilaga 1). Tider och kostnaden för 

hyra, samt entréavgift för simhallen ändras enligt lagt förslag 

(tabell C i bilaga 1). Tider och kostnaden för hyra av 

idrottssalarna på Bergsjö skola, Ilsbo skola, Bringstaskolan (nya 

och gamla), samt Arthur Engbergs skola ändras enligt lagt 

förslag (tabell D i bilaga 1). Rutinerna för uthyrning av 

kommunens lokaler på fritiden ändras enligt lagt förslag, med 

införande av ett webbaserat system för bokning, 

bidragshantering, samt föreningsregister. Det innebär att 

verksamheten uppdaterar de aktuella idrottssalarna/simhallen 

med ett modernt lås-/passersystem, istället för traditionella 

nycklar (bilaga 1). Ledningsutskottet föreslår att 

kommunstyrelsen beslutar att investeringarna finansieras inom 

anslag för fastigheter, samt att driftskostnadsökningen 

finansieras inom budgetram (ledningsutskottets protokoll 

§ 197/2019). 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att simhallen 

i Bergsjö öppnas med tider för bad/motionssim för allmänheten 

enligt lagt förslag, innefattar då personal till badhuset med 

timanställningar (tabell B i bilaga 1). Tider och kostnaden för 

hyra, samt entréavgift för simhallen ändras enligt lagt förslag 

(tabell C i bilaga 1). Tider och kostnaden för hyra av 

idrottssalarna på Bergsjö skola, Ilsbo skola, Bringstaskolan (nya 

och gamla), samt Arthur Engbergs skola ändras enligt lagt 

förslag (tabell D i bilaga 1). Rutinerna för uthyrning av 

kommunens lokaler på fritiden ändras enligt lagt förslag, med 

införande av ett webbaserat system för bokning, 

bidragshantering, samt föreningsregister. Det innebär att 

verksamheten uppdaterar de aktuella idrottssalarna/simhallen 

med ett modernt lås-/passersystem, istället för traditionella 

nycklar (bilaga 1). Kommunstyrelsen beslutar att 

investeringarna finansieras inom anslag för fastigheter samt att 

driftskostnadsökningen finansieras inom budgetram 

(kommunstyrelsens protokoll § 306/2019). 
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§ 178 Dnr 2019-000487  

Höjning av taxa för fika på Albackens 
dagverksamhet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta en prishöjning av fikaavgift till 25 kronor per dag på 

Albackens dagverksamhet. 

2. Beslutet ska följas upp för att se om prishöjningen innebär att 

personer avslutar sin dagliga verksamhet på grund av höjd 

fikaavgift.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande avgift har ej reviderats sedan 2010.   

Nuvarande avgift för fika är 15 kronor per dag. 

Förmiddagsfika kaffe/the med smörgås à 10 kronor, eftermiddagsfika 

kaffe/the med kaffebröd à 5 kronor. 

Specificering tillkommer från verksamheten att föreslagen höjningen 

av priset för fika är till 25 kr per dag.                          

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår en prishöjning av fikaavgift, Albackens 

dagverksamhet. Från dagens 15 kronor per dag till 25 kronor per 

dag. (Karin Henningssons och Margareta Åströms 

tjänsteutlåtande 2019-11-19). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar för 

en prishöjning av fikaavgift till 25 kr per dag, Albackens 

dagverksamhet. Beslutet ska följas upp för att se om 

prishöjningen innebär att personer avslutar sin dagliga 

verksamhet på grund av höjd fikaavgift (omsorgsutskottets 

protokoll § 156/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta en 

prishöjning av fikaavgift till 25 kr per dag på Albackens 

dagverksamhet. Beslutet ska följas upp för att se om 

prishöjningen innebär att personer avslutar sin dagliga 

verksamhet på grund av höjd fikaavgift (kommunstyrelsens 

protokoll § 312/2019).  
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§ 179 Dnr 2019-000492  

Höjning av taxa för Hemsjukvården 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Höja hemsjukvårdsavgiften till 500 kronor och att avgiften 

fortsättningsvis regleras årligen i enlighet med 

konsumentprisindex. 

2. Beslutet ska följas upp för att se om kunder avböjer 

hemsjukvård på grund av prishöjningen.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2013 har Nordanstigskommun haft samma avgift, 300 kronor 

för hemsjukvård som ingår i maxtaxa. Förslaget är att höja avgiften 

till 500 kronor.                          

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår höjning av hemsjukvårds avgift till 

500 kr. (Karin Henningssons och Susanna Bertils 

tjänsteutlåtande 2019-11-22). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar om 

en höjning av hemsjukvårds avgift till 500 kr och att avgiften 

fortsättningsvis regleras årligen i enlighet med 

konsumentprisindex samt att beslutet ska följas upp för att se 

om kunder avtackar hemsjukvård på grund av prishöjningen 

(omsorgsutskottets protokoll § 160/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar höja 

hemsjukvårds avgift till 500 kr och att avgiften fortsättningsvis 

regleras årligen i enlighet med konsumentprisindex. Att beslutet 

ska följas upp för att se om kunder avtackar hemsjukvård på 

grund av prishöjningen (kommunstyrelsens protokoll 

§ 2016/2019).  
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§ 180 Dnr 2019-000496  

Höjning av taxa för förbrukningsmaterial på 
särskilda boenden och Bållebo 
korttidsboende 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Höja taxan för förbrukningsmaterial på särskilda boenden och 

Bållebo korttidsvård till 450 kronor i månaden per person samt 

650 kronor i månaden för parboende på särskilda boenden.  

2. För personer på Bållebo korttidsvård ska avgiften tas ut från dag 

ett.  

3. Prishöjningen ska gälla från och med 1 januari 2020 och priset 

ska förändras årligen utifrån konsumentprisindex.          

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande avgift för förbrukningsmaterial är 300 kronor per person i 

månaden på särskilt boende samt för personer med korttidsbeslut i 

väntan på särskilt boende över 30 dagar. Parboende betalar 

450 kronor per månad.                         

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår prishöjning av förbrukningsmaterial på 

särskilda boenden och Bållebo korttidsvård till 450 kronor i 

månaden per person, 650 kronor i månaden för parboende på 

särskilda boenden. För personer på Bållebo korttidsvård ska 

avgiften tas ut från dag ett. Prishöjningen ska gälla från och med 

1 januari 2020 och priset ska förändras årligen utifrån 

konsumentprisindex. (Karin Henningssons och Margareta 

Åströms tjänsteutlåtande 2019-11-21). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar för 

en prishöjning av förbrukningsmaterial på särskilda boenden 

och Bållebo korttidsvård till 450 kronor i månaden per person, 

650 kronor i månaden för parboende på särskilda boenden. För 

personer på Bållebo korttidsvård ska avgiften tas ut från dag ett. 

Prishöjningen ska gälla från och med 1 januari 2020 och priset 

ska förändras årligen utifrån konsumentprisindex 

(omsorgsutskottets protokoll § 161/2019). 
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Forts. § 180 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar höja taxan 

för förbrukningsmaterial på särskilda boenden och Bållebo 

korttidsvård till 450 kronor i månaden per person samt 

650 kronor i månaden för parboende på särskilda boenden. För 

personer på Bållebo korttidsvård ska avgiften tas ut från dag ett. 

Prishöjningen ska gälla från och med 1 januari 2020 och priset 

ska förändras årligen utifrån konsumentprisindex 

(kommunstyrelsens protokoll § 317/2019). 
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§ 181 Dnr 2019-000478  

Omfördelning av budget 2020 för sociala 
myndighetsnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Beslut har fattats om inrättande av en social myndighetsnämnd.  

1. Den ram kommunstyrelsen tilldelades i Kf § 97 2019, 

566 633 tkr, minskas med 14 855 tkr till 551 778 tkr.  

2. Den sociala myndighetsnämnden tilldelas 14 855 tkr.     

      

Sammanfattning av ärendet 

Beslut har fattats om inrättande av en social myndighetsnämnd. En 

total ram för kommunstyrelsens verksamhet finns beslutad i 

budgetbeslutet § 97/2019, 566 633 tkr. Denna ram behöver delas i 

två delar, en för kommunstyrelsen och en för social 

myndighetsnämnd. Totalsumman för den sociala 

myndighetsnämnden uppgår till 14 855 tkr. Innehållet i den är 

verksamheterna: 

HVB barn, institutionsvård barn. 

HVB vuxna, institutionsvård vuxna. 

Ensamkommande. 

Familjehemsvård. 

Kontaktpersoner barn. 

Kontaktpersoner vuxna. 

Försörjningsstöd. 

Kommunstyrelsens ram minskas med 14 855 tkr till 551 778 tkr. 

Summan av nämnd och styrelse blir då ursprungsbeloppet 566 633 

tkr.   

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carin Ohlsons yrkande och finner 

det antaget.  
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Forts. § 181 

 

      

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar följande: Beslut 

har fattats om inrättande av en social myndighetsnämnd. Den 

ram kommunstyrelsen tilldelades i Kf § 97 2019, 566 633 tkr, 

minskas med 14 855 tkr till 551 778 tkr. Den sociala 

myndighetsnämnden tilldelas 14 855 tkr (Fredrik Pahlberg och 

Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2019-11-29).  

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Beslut har fattats om inrättande av en social myndighetsnämnd. 

Den ram kommunstyrelsen tilldelades i Kf § 97 2019, 566 633 

tkr, minskas med 14 855 tkr till 551 778 tkr. Den sociala 

myndighetsnämnden tilldelas 14 855 tkr (kommunstyrelsens 

protokoll § 303/2019). 
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§ 182 Dnr 2019-000047  

Motion om alkolås på kommunens fordon. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Verksamheten arbetar redan för att komplettera befintliga 

nyckelskåp med alkolås.  

2. Motionen anses därmed besvarad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om alkolås på 

kommunens fordon där hon föreslår att alla fordon som kommunen 

köper in i framtiden är utrustade med alkolås samt att 

kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att utreda vad 

kostnaden blir om samtliga fordon i kommunens ägo skulle utrustats 

med alkolås. 

Verksamhetens yttrande 

I dag finns en elbil med alkolås, en trasportbuss samt en bil i 

hemtjänsten.  

Generellt är det dyrt med alkolås i bilar och än dyrare är det att sätta 

in låset i efterhand. Verksamheten har räknat på detta och kommit 

fram till att det vore betydligt billigare att sätta alkolås på 

nyckelskåpen istället för på bilarna. Effekten tros bli densamma då 

chauffören behöver blåsa både då nycklarna hämtas och återlämnas. 

De nyckelskåp som finns i verksamheterna idag kan ganska lätt 

kompletteras med alkolås. 

Verksamheten arbetar redan för att komplettera befintliga nyckelskåp 

med alkolås. Därmed anser verksamheten att motionen kan anses 

besvarad.  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carin Ohlsons yrkande och finner 

det antaget.  
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Forts. § 182 

      

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Verksamheten arbetar redan för att komplettera befintliga 

nyckelskåp med alkolås. Motionen anses därmed besvarad 

(Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2019-09-30). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: 

Verksamheten arbetar redan för att komplettera befintliga 

nyckelskåp med alkolås. Motionen anses därmed besvarad 

(ledningsutskottets protokoll § 204/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Verksamheten arbetar redan för att komplettera befintliga 

nyckelskåp med alkolås. Motionen anses därmed besvarad 

(kommunstyrelsens protokoll § 320/2019).  
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§ 183 Dnr 2019-000468  

Fyllnadsval efter Ulf Löfgren (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Stefan Nybom (S) som ny ledamot i Godemän Jordbruk för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Lövgren (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot i 

Godemän Jordbruk samt som ledamot och vice ordförande i 

Nordanstigs Fastighets AB. Fullmäktige har godkänt Ulf Lövgrens 

(S) avsägelse.  

Kvar är att välja ny ledamot i Godemän Jordbruk för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022.        

Yrkanden 

Sigbritt Persson (S) föreslår Stefan Nybom (S) som ny ledamot i 

Godemän Jordbruk.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på  Sigbritt Perssons förslag och 

finner det antaget.         

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar välja ny ledamot i 

Godemän Jordbruk för återstoden av mandatperioden 2019-2022 

(Eva Fors och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-12-06).  
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§ 184 Dnr 2019-000501  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Roger Ödman (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Roger Ödmans (SD) avsägelse.   

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 2019-

2022.      

      

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunfullmäktige.   

Fullmäktige har att godkänna Roger Ödmans (SD) avsägelse samt 

hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna 

för återstoden av mandatperioden 2019-2022.                                 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Roger 

Ödmans (SD) avsägelse samt hos länsstyrelsen begära ny 

sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022 (Eva Fors och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2019-12-06).  
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§ 185 Dnr 2019-000514  

Avsägelsen från politiskt uppdrag,  
Suzanne Unosson-Hedberg (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Suzanne Unosson-Hedbergs (SD) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 

2019-2022.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Suzanne Unosson-Hedberg (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som 

ledamot i kommunfullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna Suzanne Unosson-Hedbergs (SD) 

avsägelse samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 2019-2022.                           

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Suzanne 

Unosson-Hedbergs (SD) avsägelse samt hos länsstyrelsen begära ny 

sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022 (Eva Fors och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2019-12-06).  
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§ 186 Dnr 2018-000354  

Val till nya Inköp Gävleborg. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Ola Wigg (S) som ordinarie representant i direktionen i 

nya Inköp Gävleborg. 

2. Välja Stig Eng (C) som ersättare. 

3. Valen gäller från och med att den reviderade förbundsordningen 

träder i kraft och återstoden av mandatperioden 2019-2022.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige beslutade 30 september 2019 om reviderad 

förbundsordning efter Gävle kommuns begäran om utträde ur Inköp 

Gävleborg. 

Fullmäktige har att välja Nordanstigs kommuns representanter till 

direktionen i den nya Inköp Gävleborg vilket enligt fullmäktiges 

beslut ska vara kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande.                          

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar välja Ola Wigg (S) 

som ordinarie representant i direktionen i nya Inköp Gävleborg, välja 

Stig Eng (C) som ersättare. Valen gäller från och med att den 

reviderade förbundsordningen träder i kraft och återstoden av 

mandatperioden 2019-2022 (Eva Fors och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2019-12-16). 
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§ 187 Dnr 2019-000280  

Inkomna motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M), Michael Wallin (M) och Lars Hed (M) har lämnat 

en motion om fjärrvärme som strategisk miljösatsning. 

De föreslår att  

• Det befintliga fjärrvärmenätet tillsammans med en utredning av 

vilka möjliga anslutningar och utbyggnationer som kan göras 

inom det nuvarande effektläget bereds och presenteras. 

• Ett förslag till fast anslutnings- och driftstaxa under en fastställd 

avtalstid tas fram. 

• Möjligheterna till kommunal medfinansiering av 

investeringskostnaderna liknande dom som nu finns för 

fibertutbyggnad utreds och konstadssätts. 

• Miljöeffekterna av ovanstående förslag utreds och presenteras 

enligt riktlinjerna för Agenda 2030:s mål 7, 11, 12 och 13.  

      

      

      

      

 

 


