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 Anna Runesson Regionkoordinator Mitt § 83 
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 Sekreterare  Paragrafer 83 - 92 
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 Justerande   

  Sven-Erik Sjölund                                                Petra Modée   
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 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunfullmäktige   
    
Sammanträdesdatum 2017-11-06   
    
Anslaget sätts upp 2017-11-10 Anslaget tas ner 2017-12-02 
Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö. 
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§ 83 

Information om prostitution och människohandel i regionen. 
Länsstyrelsen Gävleborg har utarbetat en Regional samverkansplan för 
arbetet mot prostitution och människohandel. 

Anna Runesson, Regionkoordinator Mitt, besöker fullmäktige och 
informerar om läget i vår region. 

Fullmäktiges beslut 
Tacka för informationen. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) 
Kommunfullmäktige 2017-11-06 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 84 Dnr 2017-186 

Allmänhetens frågestund. 
Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter, 
ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder, 
bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och ledande 
tjänstemän. 

Tre frågor har inkommit. Då frågeställaren inte är närvarande kommer 
frågorna att besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde. 

Fullmäktiges beslut 
Besvara inkomna frågor vid fullmäktiges nästa sammanträde. 
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§ 85 Dnr 2016-287 

Särskild medlemsinsats Kommuninvest 2017.  
I Kommuninvest stadgar har det tillkommit en möjlighet för 
medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera 
särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska 
insatsskyldighet som följer av medlemskapet.  

Kommuninvest har behov av större kapital p.g.a. de nya lagkrav som 
växt fram i kölvattnet av finanskrisen. Det uppbyggda kapitalet som 
måste ske beskrivs närmare i ”Plan för Kommuninvests 
kapitaluppbyggnad”. Om kommunstyrelsen beslutar att inte erlägga 
särskild insats under 2017 kommer Kommuninvest 2018 års stämma 
erbjuda de medlemmar som då inte uppnått den högsta stadgemässiga 
insatsnivån att då göra en särskild insats. Detta kommer sedan att ske 
efter varje stämma till dess alla medlemmar nått den högsta nivån.  

Medlems fördel av att snabba på ökningstakten av medlemsinsatsen är 
att när en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer 
är medlemmen inte längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga 
insats som annars varit fallet.  

Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får – i takt med 
att kommunen uppnår de högre insatsnivåerna – till större och större 
del behållas av medlemmen. Den årliga insats som är knuten till 
storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och lägre, för att till 
sist bortfalla.  

Räntan på insatskapitalet för 2016 fastställdes av stämman 2017 till   
1,5 %. Ränta på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett 
skuldebrev. Den är i stället en form av överskottsutdelning som ska 
bekostas inom ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara 
medel (samma utrymme som också ska räcka till för återbäring).  

Nivån bestäms efterhand genom beslut av föreningsstämman. 
Föreningen eftersträvar dock att kompensera medlemmarna med rimlig 
ränta på det kapital som belöper på var och en.  

Nordanstig har idag uppnått miniminivån 450 kr/invånare, 50% 
motsvarande insatskapital 4 433 505 kr. För att uppnå högsta nivån 
100% krävs 900 kr/invånare med insats på 4 126 395 kr.   

Beslutsunderlag  
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar göra en särskild 

medlemsinsats upp till högsta nivån 100 %. Insatsen är då 
4 126 395 kr. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 
svarsblankett om medlems intresse för att erlägga särskild insats 
under 2017 för att helt fullgöra den obligatoriska insatsen. 
Finansiering sker genom kommunens överskott av likviditet 
(Fredrik Pahlberg och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2017-06-14). 
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Forts. § 85 

 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar göra en särskild 
medlemsinsats upp till högsta nivån 100%. Insatsen är då 4 126 
395 kr. Uppdra till firmatecknarna att underteckna svarsblankett om 
medlems intresse för att erlägga särskild insats under 2017 för att 
helt fullgöra den obligatoriska insatsen. Finansiering sker genom 
kommunens överskott av likviditet (ledningsutskottets protokoll 
§ 174/2017). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar göra en särskild 
medlemsinsats upp till högsta nivån 100 %. Insatsen är då 
4 126 395 kronor. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 
svarsblankett om medlems intresse för att erlägga särskild insats 
under 2017 för att helt fullgöra den obligatoriska insatsen. 
Finansiering sker genom kommunens överskott av likviditet 
(kommunstyrelsens protokoll § 212/2017). 

Yrkanden 
Stig Eng (C), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 
antaget. 

Fullmäktiges beslut 
1. Göra en särskild medlemsinsats upp till högsta nivån 100 %. 

Insatsen är 4 126 395 kronor. 

2. Uppdra till firmatecknarna att underteckna svarsblankett om 
medlems intresse för att erlägga särskild insats under 2017 för att 
helt fullgöra den obligatoriska insatsen. 

3. Finansiering sker genom kommunens överskott av likviditet.  
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§ 86 Dnr 2017-359 

Begäran om utökat budgetanslag 2017 avseende 
Överförmyndarnämnden Mitt.  
Överförmyndarkontoret föreslår att Överförmyndarnämnden Mitt 
beslutar att hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner anhålla 
om att förstärka Överförmyndarnämnden Mitts budgetram 2017 med 
1,4 mnkr för att täcka kostnaderna för Förvaltare och Gode män 2017.   

Utifrån fördelningsnyckeln av Överförmyndarnämnden Mitts kostnader 
innebär den begärda budgetförstärkningen 2017 för Sundsvalls 
kommun 1 022 tkr, Timrå kommun 182 tkr, Nordanstig 98 tkr och Ånge 
98 tkr.  

Överförmyndarkontoret föreslår att Överförmyndarnämnden Mitt 
beslutar att hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner anhålla 
om att förstärka Överförmyndarnämndens budgetram 2017 med 
1,8 mnkr för att täcka kostnaderna för kontoret.   

Utifrån fördelningsnyckeln av Överförmyndarnämnden Mitts kostnader 
innebär den begärda budgetförstärkningen 2017 för Sundsvalls 
kommun 1 314 tkr, Timrå kommun 234 tkr, Nordanstig 126 tkr och 
Ånge 126 tkr.  

Överförmyndarkontoret föreslår att Överförmyndarnämnden Mitt 
beslutar att hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner anhålla 
om att förstärka Överförmyndarnämnden Mitts budgetram 2017 med 
1 mnkr för att täcka kostnaderna för de nödvändiga satsningar som 
krävs för att verksamhetens ska fungera.   

Fördelningsnyckeln av Överförmyndarnämnden Mitts kostnader 
innebär den begärda budgetförstärkningen 2017 för Sundsvalls 
kommun 730 tkr, Timrå kommun 130 tkr, Nordanstig 70 tkr och Ånge 
70 tkr. 

Överförmyndarnämnden har 170915 beslutat återkalla anhållan hos 
kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner en budgetförstärkning för 
prognostiserat underskott 2017 för Förvaltare och Gode män på 
sammanlagt 1,4 mnkr.  

Beslutsunderlag  
1. Fredrik Pahlberg och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2017-09-07. 

2. Ledningsutskottets protokoll § 172/2017. 

3. Kommunstyrelsens protokoll § 213/2017. 
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Forts. § 86 

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

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

Fullmäktiges beslut 
1. Godkänna månadsrapport augusti 2017 för 

Överförmyndarnämnden Mitt.  

2. Som en av ägarkommunerna i Överförmyndarnämnden Mitt, 
godkänna en budgetförstärkning för prognostiserat underskott 2017 
för kontoret på sammanlagt 1,8 mnkr. 

3. Som en av ägarkommunerna i Överförmyndarnämnden Mitt, 
godkänna en budgetförstärkning på ytterligare 1 mnkr utöver 
prognostiserat underskott för att intensifiera verksamhetens arbete 
under 2017 att nå en fungerande verksamhet genom tillskjutande 
av personalresurser och verksamhetsstöd.  

4. Nordanstigs kommuns andel uppgår till totalt 196 tkr enligt 
fördelningsnyckel. Finansiering sker inom 2017 års budgetram för  
Överförmyndarnämnden Mitt.  
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§ 87 Dnr 2017-335 

Förslag till ny Avfallstaxa. 
Avfall och återvinning har under året effektiviserat verksamheten vilket 
inneburit ökade intäkter och lägre entreprenörskostnader än beräknat. 
Sammanfattningsvis föreslår verksamheten att avfallstaxan för 
hushållsavfall sänks med 15 % för att uppfylla krav på 
självkostnadsprincipen i avfallskollektivet. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att den nya 

avfallstaxan börjar gälla den 1 januari 2018 och att den nu gällande 
avfallstaxan upphör att gälla när den nya träder i kraft (Pahlberg 
och Grensmans tjänsteutlåtande 2017-09-21). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta ny 
avfallstaxa att gälla från 1 januari 2018 samt att den nu gällande 
avfallstaxan upphör att gälla när den nya träder i kraft 
(kommunstyrelsens protokoll § 215/20174). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 
antaget. 

Fullmäktiges beslut 
Anta ny avfallstaxa att gälla från 1 januari 2018 samt att den nu 
gällande avfallstaxan upphör att gälla när den nya träder i kraft. 
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§ 88 Dnr 2016-326 

Utredning särskilt boende (SÄBO) och Trygghetsboende i 
kommunen. 
År 2014 påbörjade omsorgsutskottet ett arbete med att på sikt förändra 
strukturen för kommunens särskilda boenden. 

I samband med det beslutade även kommunfullmäktige om ett 
åtgärdspaket för hela kommunen på 50 mkr.  

För omsorgsutskottets del beslutades därefter att avveckla 
Björkbacken i Hassela som särskilt boende (april 2015) och ställa om 
till trygghetsboende. Boendet stängdes i maj 2016 och under hösten 
2016 såldes  fastigheten till en privat aktör som öppnade upp det som 
trygghetsboende.  

Sommaren 2015 tillsattes en arbetsgrupp för att arbeta fram ett förslag 
om hur framtidens särskilda boende i kommunen skall se ut. Detta 
arbete pågår fortfarande och det enda som blivit beslutat ytterligare i 
kommunfullmäktige är att Hagängsgården ska avvecklas som särskilt 
boende (november 2015) och ställas om till trygghetsboende.  

För att komma vidare i det ärendet anser omsorgsutskottet att det bör 
ske två parallella processer. En process som arbetar i nutid med att 
bedriva Sörgården, Bergesta och avdelning Hagebo på 
Hagängsgården i nuvarande form samtidigt som processen att utreda 
framtida särskilda boenden fortsätter.  

Detta sker i syfte att skapa ett nolläge där verksamheten fungerar och 
att användas som utgångspunkt inför kommande fortsatta 
omställningsarbeten av Äldreomsorgen.  

Beslutsunderlag  
1. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

Sörgården blir kvar i nuvarande form. Att Bergesta blir kvar i 
nuvarande form. Att Hagebo (Hagängsgården) kvarstår som Säbo 
med 14 platser. Att Hagängsgården (E-huset) omställs till 
trygghetsboende med 24 lägenheter. Att ett brett politiskt beslut 
snarast tas om äldreomsorgens särskilda boenden 
(omsorgsutskottets protokoll § 113/2017). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar behålla 
Sörgården i sin nuvarande form. Behålla Bergesta i sin nuvarande 
form. Hagebo (Hagängsgården) kvarstår som särskilt boende 
(SÄBO) med 14 platser. Hagängsgården (E-huset) omställs till 
trygghetsboende. Upphäva fullmäktiges beslut § 123/2015. 
”Påbörja omställningen av Hagängsgårdens särskilda boende till 
trygghetsboende samt att inriktningsmålet ska vara ett särskilt 
boende i Nordanstigs kommun beläget i Bergsjö.” 
(kommunstyrelsens protokoll § 217/2017.) 
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Forts. § 88 

Yrkanden 
Carina Olsson (C), med bifall av Åke Bertils (S), Stig Eng (C), Petra 
Modée (V) och Monica Olsson (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

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

Fullmäktiges beslut 
1. Behålla Sörgården i sin nuvarande form. 

2. Behålla Bergesta i sin nuvarande form. 

3. Hagebo (Hagängsgården) kvarstår som särskilt boende (SÄBO) 
med 14 platser. 

4. Hagängsgården (E-huset) omställs till trygghetsboende. 

5. Upphäva fullmäktiges beslut § 123/2015, punkterna 2 och 3. 
”Påbörja omställningen av Hagängsgårdens särskilda boende till 
trygghetsboende samt att inriktningsmålet ska vara ett särskilt 
boende i Nordanstigs kommun beläget i Bergsjö.” 
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§ 89  

Kompletteringsval till demokratiberedningen. 
Fullmäktige behöver komplettera demokratiberedningen efter 
avgångna ledamoten Sarah Faxby-Bjerner (MP). 

Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Annelie Persson-Bäck (MP) föreslår Kjell Bergström (MP) som ny 
ledamot och sig själv som ny ersättare efter Kjell Bergström. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Annelie Persson-Bäcks förslag och 
finner det antaget. 

Fullmäktiges beslut 
Välja Kjell Bergström (MP) som ny ledamot i demokratiberedningen 
med Annelie Persson-Bäck (MP) som ny ersättare efter Kjell 
Bergström. 

Valen avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 90 

Kompletteringsval till valberedningsnämnden. 
Fullmäktige behöver komplettera valberedningsnämnd efter avlidna 
ledamoten Aina Lööv (SD). 

Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Jan-Ola Hall (SD) föreslår sig själv som ny ledamot med Sven-Olof 
Nordh (SD) som ny ersättare efter honom. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Ola Halls förslag och finner det 
antaget. 

Fullmäktiges beslut 
Välja Jan-Ola Hall (SD) som ny ledamot i valberedningsnämnden med 
Sven-Olof Nordh (SD) som ny ersättare efter Jan-Ola Hall. 

Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 91 Dnr 2017-132 

Redovisning av ej avslutade motioner. 
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 samtliga aktuella 
motioner. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen (Fredrik 

Pahlberg och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-09-07). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
redovisningen (ledningsutskottets protokoll § 169/2017). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
redovisningen (kommunstyrelsens protokoll § 222/2017). 

Fullmäktiges beslut 
Godkänna redovisningen. 
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§ 92 Dnr 2017-354 

Sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsen och fullmäktige. 
Sammanträdesdatum ska fastställas för 2018 för kommunstyrelsen och 
fullmäktige. 

Verksamheten har lämnat förslag på datum för kommunstyrelsens och 
fullmäktiges sammanträden. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att kommunstyrelsens 

sammanträden börja kl. 09:00 på datum 2018: 23 januari, 20 
februari, 20 mars, 17 april, 22 maj , 19 juni, 21 augusti, 25 
september, 23 oktober, 20 november, 18 december. Uppdra till 
kommunstyrelsens presidium att fastställa en plan för 
verksamhetsåret 2018 (kommunstyrelsens protokoll § 224/2017). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa 
följande sammanträdesdatum 2018 för fullmäktige: 12 februari, 9 
april, 14 maj,  
11 juni, 10 september, 22 oktober, 12 november, 10 december. 
Uppdra till fullmäktiges presidium att fastställa en plan för 
verksamhetsåret 2018 (kommunstyrelsens protokoll § 224/2017). 

Fullmäktiges beslut 
Fastställa följande sammanträdesdatum 2018 för fullmäktige: 

12 februari 
9 april 
14 maj  
11 juni 

10 september 
22 oktober 
12 november 
10 december 

Uppdra till fullmäktiges presidium att fastställa en plan för 
verksamhetsåret 2018. 
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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 Håkan Larsson X                   

Stig Eng  (C) X                      

Pernilla Kardell (C) X                      

Per-Åke Kardell  (C) X                      

Carina Olsson (C) X                      

Stefan Bergh  (C)  X Rolf Colling 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                      

Britt Sjöberg (S) X                      

Stig Jonsson (S) X                      

Jenny Löfman (S)  X --                    

Anette Nilsson (V)  X --                    

Petra Modée (V) X                      

Kjell Bergström (MP)  X Annelie Persson-
Bäck 

X                   

Solveig Wiberg (SD)  X Anneli Ödman X                   

Valter Lööv (SD) X                      

Jan-Ola Hall  (SD) X                      

Sven-Olof Nordh (SD) X                      

Daniel Collin (SD)  X --                    

Summa  22 9  4                   
 
Rolf Colling närv. from kl.18:20, § 84. 


