
  
NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 Sammanträdesdatum Sida 

Kommunfullmäktige 2017-03-06 1 (12) 

 
 

 
 
 
Plats och tid Kulturhuset Bergsjögården.   
 Måndag 6 mars 2017 kl. 18:00-20:30.   

Beslutande Se närvarolista.  

   
   
   
   
 
 
 
Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare  
 Margareta Eiserman Miljö- och hälsoskyddschef  
 Anders Zetterlund Verksamhetschef räddningstjänst  
 Ola Tollin Tf stadsarkitekt  
 Eva Fors Verksamhetschef utbildning  
    
    
    
Utses att justera Sigbritt Persson (S) Helena Andersson (M) 
 
Justeringens 
plats och tid Kommunhuset i Bergsjö 2017-03-09. 

 
Under- 
skrifter     

 Sekreterare  Paragrafer 14 - 22 

  Eva Engström   
     
 Ordförande    

  Stig Jonsson    
     
 Justerande   

  Sigbritt Persson                                                  Helena Andersson   
 
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunfullmäktige   
    
Sammanträdesdatum 2017-03-06   
    
Anslaget sätts upp 2017-03-10 Anslaget tas ner 2017-04-01 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö. 
Underskrift 
 

 

 
 
 

 

 Eva Engström 
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Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§  14 

Information från verksamheten: Norrhälsinglands miljö- och 
räddningsnämnd. 
Miljö- och hälsoskyddschef Margareta Eiserman och verksamhetschef 
Anders Zetterlund besöker fullmäktige och informerar om 
verksamheterna i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, som är 
en gemensam nämnd för Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner. 

Margareta Eiserman informerar om miljökontorets verksamhet som 
främst består av prövning och tillsyn genom livsmedelskontroller, 
prövning av miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddstillsyn. 

Utmaningarna framåt är att klara det ökade kravet på 
dokumenthantering, verksamheten ska flyttas till nya lokaler och den 
torra perioden som medför låg grundvattennivå för många medborgare 
med egen borrad brunn. Det kommer även nya regler för små avlopp, 
ett behov av rekrytering av personal samt samverkan med andra 
aktörer. 

Anders Zetterlund informerar om räddningstjänstens verksamhet inom 
stationerna i Hudiksvall, Iggesund, Delsbo, Friggesund, Jättendal och 
Hassela. Den verksamhet som bedrivs är främst brandbekämpning, 
trafikolyckor, sjukvårdslarm m.m. Vidare genomför verksamheten risk- 
och sårbarhetsanalyser, tillståndsgivning och arbetar förebyggande 
genom tillsyn. 

Utmaningarna framåt är rekrytering av deltidsbrandmän, 
kompetensförsörjning, verksamhetsutveckling och utredningsuppdraget 
kring rekryteringarna. 

Fullmäktiges beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 15 

Information från verksamheten: Ny Översiktsplan. 
Tf stadsarkitekt Ola Tollin besöker fullmäktige och informerar om det 
pågående arbetet med den nya Översiktsplanen för Nordanstigs 
kommun. 

Den nya Översiktsplanen utarbetas utifrån tre fokusområden, Boende, 
Infrastruktur och Näringsliv. 

I arbetet används underlagsmaterial och analyser såsom Va-plan, 
Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan och E4, Avfallsplan, 
Tematiskt tillägg för LIS-områden, Tematiskt tillägg för vindkraft, 
Energi- och klimatstrategi, Hållbar tillväxtstrategi, Lokal- och 
bostadsförsörjningsplan, samhällsbyggnadsmål m.m. 

Tidsplanen är att ett samrådsförslag kommer att presenteras under 
våren 2017, en utställningshandling under våren 2018 och ett förslag till 
ny Översiktsplan klar att antas under hösten 2018. 

Fullmäktiges beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 16 

Information från verksamheten Utbildning. 
Verksamhetschef Eva Fors besöker fullmäktige och informerar om 
Samverkan Bästa skolan.  

Bästa skolan är ett projekt under 2016-2018 som sker i samverkan 
mellan Nordanstigs kommun och Skolverket och innehåller bl.a. 
bedömningsarbete för lärare, externt stöd i bedömningsarbetet i form 
av föreläsningar, inläsning och samtal, professionshandledning för 
rektorer och verksamhetschef samt en utvecklingsstrateg med en tjänst 
på 75 %. 

Målet med insatserna är att alla i organisationen ska veta vilka roller 
och vilket ansvar var och en har i den systematiska styrkedjan i 
Nordanstigs kommuns utbildningsorganisation. 

Målet är även att bygga upp en struktur för att använda analysen av 
kunskapsresultaten som en grund för kommande utvecklingsåtgärder i 
den kommunala utbildningsorganisationen. 

I Nordanstigs kommun kommer arbetet för att höja kvaliteten i 
undervisningen göra eleverna bättre rustade för vidare studier och för 
arbetslivet. 

Förväntad effekt är att såväl skolledare som politiker ska bli skickligare 
i analys- och åtgärdsförfarande samt att alla led i styrkedjan ser vad 
som gagnar elevens kunskapsutveckling och sätter in åtgärder utifrån 
detta. 

Fullmäktiges beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 17 Dnr 2017-078 

Ledamöternas frågestund. 
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd, 
styrelsen, utskott eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i 
kommunens bolag. 

Fråga 1 
Ulrika Jonsäll (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Monica 
Olsson (S), om hur kommunstyrelsen arbetar för att genomföra en 
busslinje på försök genom en så kallad ringlinje enligt vänsterpartiets 
motion? 

Monica Olsson (S) svarar att medel är avsatt i 2017 års budget och att 
planen är att ringlinjen ska prövas under sommaren 2017. 

Fråga 2 
Per-Ola Wadin (L) frågar ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) 
om hur ledningsutskottet arbetar med att sänka de höga 
sjukskrivningstalen bland kommunens anställda? 

Stig Eng (C) svarar att frågan ständigt är aktuell. En åtgärd är att 
utveckla företagshälsovården med olika stödfunktioner. I övrigt är det 
många faktorer som orsakar det höga sjukskrivningstalet och arbetet 
fortsätter framförallt inom verksamheten, för att sänka nivån. 

Fråga 3 
Ulrika Jonsäll (V) frågar kring skolstrukturen och om det även är möjligt 
för elever i kommunens friskolor att få gå det tionde skolåret? 

Verksamhetschef för utbildning Eva Fors svarar att friskolorna kan 
hänvisa elever till gymnasieskolans individuella program eller själva 
erbjuda en organisation med det tionde utbildningsåret. 

Fullmäktiges beslut 
Ledamöternas frågestund förklaras för avslutad. 
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§ 18 Dnr 2017-031 

Åtgärder enligt Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets 
vattendistrikt. 
Vattenmyndigheten för Bottenhavets vattendistrikt beslutade den 
15 december 2016 om en Förvaltningsplan 2016-2021 för Bottenhavets 
vattendistrikt, med tillhörande Åtgärdsprogram 2016-2021, och om 
miljökvalitetsnormer för samtliga yt- och grundvattenförekomster i 
distriktet. Förvaltningsplanen är uppdelad i fem delar och del 4 
innehåller åtgärdslistan med åtgärder riktade till myndigheter och 
kommuner. Åtta av dessa åtgärder är riktade till kommuner och enligt 
miljöbalken ansvarar kommunen för att vidta dessa åtgärder. 

Beslutsunderlag  
1. Teknik och miljöutveckling föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

att uppdra till berörda kontor, enheter och bolag att inom utsatt tid 
vidta de administrativa åtgärder som krävs för att kommunen ska 
genomföra Vattenmyndighetens åtgärdsprogram (Andreas 
Johanssons tjänsteutlåtande 2016-12-28). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till 
kommunens verksamheter och bolag att inom utsatt tid vidta de 
administrativa åtgärder som krävs för att kommunen ska 
genomföra Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 
(ledningsutskottets protokoll § 4/2017). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till 
kommunens verksamheter och bolag att inom utsatt tid vidta de 
administrativa åtgärder som krävs för att kommunen ska 
genomföra Vattenmyndighetens åtgärdsprogram 
(kommunstyrelsens protokoll § 29/2017). 

Yrkanden 
Monica Olsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och finner 
det antaget. 

Fullmäktiges beslut 
Uppdra till kommunens verksamheter och bolag att inom utsatt tid vidta 
de administrativa åtgärder som krävs för att kommunen ska genomföra 
Vattenmyndighetens åtgärdsprogram. 
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§ 19 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Christoffer Johansson (S). 
Christoffer Johansson (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag.  

Fullmäktige har att godkänna Christoffer Johanssons avsägelse samt 
välja ny ledamot i Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, ny 
ledamot och vice ordförande i styrelsen för Nordanstig Vatten AB samt 
ny ledamot och vice ordförande i styrelsen för Nordanstigs 
Fjärrvärme AB. Valen avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Monica Olsson (S) föreslår Anders Engström (S) som ny ledamot i 
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, Carin Walldin (S) som ny 
ledamot och vice ordförande i styrelsen för Nordanstig Vatten AB samt 
Britt Sjöberg (S) som ny ledamot i styrelsen för Nordanstigs 
Fjärrvärme AB. 

Stig Eng (C) föreslår Kent Hammarström (S) som ny vice ordförande i 
styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons och Stig Engs 
förslag och finner dem antagna. 

Fullmäktiges beslut 
1. Godkänna Christoffer Johanssons (S) avsägelse. 

2. Välja Anders Engström (S) som ny ledamot i Norrhälsinglands 
miljö- och räddningsnämnd. 

3. Välja Carin Walldin (S) som ny ledamot och vice ordförande i 
styrelsen för Nordanstig Vatten AB. 

4. Välja Britt Sjöberg (S) som ny ledamot i styrelsen för Nordanstigs 
Fjärrvärme AB.  

5. Välja Kent Hammarström (S) som ny vice ordförande i styrelsen för 
Nordanstigs Fjärrvärme AB.  

6. Valen avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 20 Dnr 2017-051 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Monica Olsson (S). 
Monica Olsson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten, FoU-Välfärd, 
RegNet och HelGe.  

Fullmäktige har att godkänna Monica Olssons avsägelse samt välja ny 
ledamot i den gemensamma nämnden för återstoden av 
mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden  
Monica Olsson (S) föreslår Boerje Bohlin (S) som ny ledamot. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons förslag och finner 
det antaget. 

Fullmäktiges beslut 
1. Godkänna Monica Olssons avsägelse. 

2. Välja Boerje Bohlin (S) som ny ledamot i Gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamheten, FoU-Välfärd, RegNet och HelGe. 

3. Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 21 Dnr 2017-086 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är 
kommunen skyldig att rapportera till kommunfullmäktige när gynnande 
beslut enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med 
gynnande beslut aves ett beslut om en beviljad insats. 

Förvaltningen lämnar rapport gällande ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för varje kvartal. 

Kvartalsrapport 3/2016 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS: 

Finns gynnande beslut som inte verkställs inom tre månader från 
beslutsdatum? Svar: JA 

 två ärenden rörande LSS § 9.6 Kortidsvistelse 

 ett ärende rörande LSS § 9.4 kontaktperson 

 Tre ärenden rörande SoL  4 kapitlet 1§ särskilt boende 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre 
månader från datum för avbrott? Svar: Nej. 

Kvartalsrapport 4/2016 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och 
LSS: 

Finns gynnande beslut som inte verkställs inom tre månader från 
beslutsdatum? Svar: JA 

 sex ärenden rörande SoL  4 kapitlet 1§ särskilt boende 

 två ärenden rörande SoL 4 kapitlet 1§ kontaktperson 

 två ärenden rörande LSS § 9.6 Kortidsvistelse 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre 
månader från datum för avbrott? Svar: Nej. 

Beslutsunderlag  
1. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 3/2016 och 4/2016 till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) gällande icke verkställda beslut enligt SoL och LSS 
(omsorgsutskottets protokoll § 3/2017). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
kvartalsrapport 3/2016 och 4/2016 till Inspektionen för vård och 
omsorg (IVO) gällande icke verkställda beslut enligt SoL och LSS 
(kommunstyrelsens protokoll § 32/2017). 
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Forts. § 21 

Fullmäktiges beslut 
Godkänna kvartalsrapport 3/2016 och 4/2016 till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) gällande icke verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
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§ 22 Dnr 2017-122 

Motion om Sportotek i Nordanstig. 
Ulrika Jonsäll (V) lämnar en motion där hon föreslår att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att starta ett Sportotek där personer 
kan lämna in sportutrustning som de inte längre har behov av. 
Sportoteket lånar sedan ut de begagnade sakerna, tex skridskor, 
hockeyklubbor, skidor, fotbollsskor, tennisracketar, ridhjälmar m.m. 

Fullmäktiges beslut 
Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 
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LEDAMÖTER 

   
TJÄNSTGÖRANDE 

      

   ERSÄTTARE       

  JA NEJ  ja Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej  Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

Tor Tolander (M) X                      

Helena Andersson (M) X                      

Daniel Arenholm   (M) X                      

Margareta Fredholm (M)  X --                    

Stig Eng  (C) X                      

Pernilla Kardell (C) X                      

Per-Åke Kardell  (C) X                      

Carina Olsson (C) X                      

Stefan Bergh  (C)  X --                    

Per-Ola Wadin (L) X                      

Börje Lindblom  (L) X                      

Patric Jonsson (KD)  X --                    

Monica Olsson  (S) X                      

Anders Engström (S) X                      

Sigbritt Persson (S) X                      

Erik Eriksson Neu (S) X                      

Rikard Fröjdh (S)  X --                    

Sven-Erik Sjölund (S) X                      

Boerje Bohlin (S) X                      

Åke Bertils (S)  X Amanda Engström X                   

Britt Sjöberg (S) X                      

Stig Jonsson (S) X                      

Jenny Löfman (S)  X Kent Hammarström X                   

Anette Nilsson (V) X                      

Petra Modée (V)  X Ulrika Jonsäll X                   

Kjell Bergström (MP) X                      

Solveig Wiberg (SD)  X Anneli Ödman X                   

Valter Lööv (SD) X                      

Jan-Ola Hall  (SD) X                      

Sven-Olof Nordh (SD)  X --                    

Vakant (SD)   --                    

Summa  21 9  4                   
 
 


