
 

 

 

 
 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

 
1 (28) 

  

KALLELSE  

 2023-01-23 
  

 

KOMMUNFULLMÄKTIGE 
 

Tid Måndagen den 30 januari 2023 kl. 17:00 

Plats Sessionssalen, våning 6, stadshuset 

Är Du förhindrad att närvara meddelar Du kundcenter så snart som möjligt,  

tfn 0278-250 01, e-post infocenter@bollnas.se 

 

Marie Centerwall 

Ordförande 

 

FÖREDRAGNINGSLISTA 

• Sammanträdets öppnande 

• Upprop 

• Val av justerande 

Justering äger rum på kommunkansliet,  

torsdagen den 2 februari 2023, kl. 13:00 

• Godkännande av kungörelse för sammanträdet 

  

mailto:infocenter@bollnas.se


2 (28) 

 

Innehållsförteckning 

1 Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2023 ............................... 4 

Frågor från allmänheten .......................................................................................... 4 

2 Ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige 2023 .............................. 5 

3 Information till kommunfullmäktige från revisorerna 2023 ..................... 6 

Beslut ............................................................................................................... 6 

Redogörelse ..................................................................................................... 6 

4 Revisionsrapport – Socialnämndens och kommunstyrelsens arbete med 

att få försörjningsstödstagare till arbetsmarknadsinsatser som kan leda till 

egen försörjning .................................................................................................. 7 

Beslut ............................................................................................................... 7 

Redogörelse ..................................................................................................... 7 

Handlingar ....................................................................................................... 8 

5 Revisionsrapport "Uppföljning av intrångsskydd" i Bollnäs kommun ... 9 

Beslut ............................................................................................................... 9 

Redogörelse ..................................................................................................... 9 

Handlingar ..................................................................................................... 10 

6 Uppräkning av taxor inom mät och plan 2023 ......................................... 11 

Beslut ............................................................................................................. 11 

Redogörelse ................................................................................................... 11 

Handlingar ..................................................................................................... 12 

7 Uppräkning av taxor inom miljö 2023 ....................................................... 13 

Beslut ............................................................................................................. 13 

Redogörelse ................................................................................................... 13 

Handlingar ..................................................................................................... 14 

8 Revidering av reglemente för partistöd i Bollnäs kommun ..................... 15 

Beslut ............................................................................................................. 15 

Redogörelse ................................................................................................... 15 

Handlingar ..................................................................................................... 15 

9 Utredning om möjligheten till en kommungemensam investeringspost 

för solceller ........................................................................................................ 16 

Beslut ............................................................................................................. 16 

Redogörelse ................................................................................................... 16 

Handlingar ..................................................................................................... 16 

10 Besvarande av medborgarförslag om en enhetlig markbeläggning, 

planteringsrutor, belysning, sittbänkar och en skulptur på stadshustorget ... 

   ..................................................................................................................... 17 

Beslut ............................................................................................................. 17 

Redogörelse ................................................................................................... 17 

Förvaltningens yttrande ........................................................................................ 18 

Handlingar ..................................................................................................... 18 

11 Besvarande av motion om gratis mensskydd till unga ............................. 19 

Beslut ............................................................................................................. 19 

Reservationer ................................................................................................. 19 



3 (28) 

 

Redogörelse ................................................................................................... 19 

Förvaltningens yttrande ........................................................................................ 20 

Yrkanden ........................................................................................................ 21 

Propositionsordning ....................................................................................... 21 

Handlingar ..................................................................................................... 21 

12 Interpellation till socialnämndens ordförande angående den kampanj 

mot svensk socialtjänst som inleddes 28 december 2021 av en islamistisk 

plattform på Youtube ....................................................................................... 22 

Beslut ............................................................................................................. 22 

Redogörelse ................................................................................................... 22 

13 Val av Bollnäs kommuns ledamot och ersättare i styrelsen för 

samordningsförbund Gävleborg för mandatperioden 2023-2026 ............... 24 

Beslut ............................................................................................................. 24 

Redogörelse ................................................................................................... 24 

14 Val av revisor till Hälsinglands Utbildningsförbund för mandatperioden 

2023-2026 ........................................................................................................... 25 

Beslut ............................................................................................................. 25 

15 Befrielse från kommunala uppdrag 2023 .................................................. 26 

Beslut ............................................................................................................. 26 

Redogörelse ................................................................................................... 26 

16 Val av ny ersättare i Bollnäs, Ovanåkers och Ljusdals 

överförmyndarnämnd efter Macus Löf Hällström (KD) för 

mandatperioden 2023-2026.............................................................................. 27 

Beslut ............................................................................................................. 27 

17 Val av ny ledamot i teknik- och fritidsnämnden efter Julia Bolin (S) för 

mandatperioden 2023-2026.............................................................................. 28 

Beslut ............................................................................................................. 28 

 

 



4 (28) 

 

Dnr 2023-00015  

 

1 Allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige 2023 

 

Kommunens medborgare har rätt att under högst en halvtimme, före 

ärendehanteringen, ställa skriftliga frågor till presidierna i kommunfullmäktige, 

kommunstyrelsen och nämnderna.  

Frågor från allmänheten  

Frågor ska framställas före sammanträdet till fullmäktigepresidiet, som även 

finns till hjälp en halvtimme före sammanträdet för formulering m.m. Frågan 

läses upp på mötet av ordföranden, varefter svarande och frågande har vardera 

ett inlägg på två minuter, samt vardera ett genmäle på högst en minut. Debatt 

med anledning av frågan får föras endast mellan frågeställaren och den som 

besvarar. 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2023-00016  

 

2 Ledamöternas frågestund i kommunfullmäktige 2023 

 

Under frågestunden får ledamöter och tjänstgörande ersättare ställa fråga till 

presidierna i styrelsen och nämnder, under högst femton (15) minuter. Fråga till 

ledamöternas frågestund får inte avse ämne som upptagits i ärende på 

föredragningslista, interpellation eller fråga till aktuellt sammanträde. Fråga till 

ledamöternas frågestund ska vara avgränsad i ämne och innehåll och så 

utformad att den kan besvaras helt utan förberedelser. Debatt med anledning av 

frågan får föras endast mellan frågeställaren och den som besvarar frågan och 

begränsas till vardera ett inlägg om högst tre minuter samt vardera ett genmäle 

på högst en minut. 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2023-00047  

 

3 Information till kommunfullmäktige från revisorerna 2023 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att förklara sig informerad. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Information till kommunfullmäktige från revisorerna. 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00154  

 

4 Revisionsrapport – Socialnämndens och 
kommunstyrelsens arbete med att få 
försörjningsstödstagare till arbetsmarknadsinsatser som 
kan leda till egen försörjning 

Beslut 

Revisions- och ansvarsberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att fortsätta det påbörjade arbetet med att tydliggöra och skapa samsyn kring 

gemensamma målgrupper och hur arbetet med kommunala 

arbetsmarknadsinsatser riktade till försörjningsstödstagare ska bedrivas 

framgent. Detta är väsentligt inte minst utifrån vikten av att säkerställa 

ömsesidiga förväntningar på respektive nämnd och förvaltning, samt 

 

att socialnämnden och kommunstyrelsen ska återrapportera arbetet till 

kommunfullmäktige senast i december 2023. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bollnäs kommun har PwC 

genomfört en granskning avseende ekonomiskt bistånd och 

arbetsmarknadsinsatser. Granskningens syfte har varit att bedöma om 

socialnämnden och kommunstyrelsen säkerställer att individer som uppbär 

ekonomiskt bistånd får ändamålsenliga arbetsmarknadsinsatser som kan leda till 

egen försörjning. 

Utifrån genomförd uppföljning är revisorernas samlade bedömning att 

kommunstyrelsen och socialnämnden inte helt säkerställer att individer som 

uppbär ekonomiskt bistånd får ändamålsenliga insatser som kan leda till egen 

försörjning.  

Genomförd granskning visar att socialnämnden och kommunstyrelsen har 

formulerat mål utifrån kommunfullmäktiges övergripande mål men att det 

saknas en samsyn mellan nämnderna och förvaltningarna vad gäller vilka 

målgrupper som kan anvisas till arbetsmarknadsenheten för kompetenshöjande 

insatser. Det pågår dock ett arbete med detta och revisorerna bedömer det vara 

väsentligt att socialnämnden och kommunstyrelsen följer upp och säkerställer 

att uppdraget och förväntningarna tydliggörs. 

 

Inom ramen för granskningen noteras även att socialnämndens uppföljning 

avseende arbetsmarknadsinsatsernas resultat kan utvecklas. Revisorerna ser 

positivt på att socialnämnden inför år 2022 har tydliggjort vilken rapportering 

de önskar. Bedömningen är att en tydlig rapportering skapar ökade 

förutsättningar för att vid behov kunna vidta välgrundade åtgärder. 
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Mot bakgrund av granskningsresultaten vill revisorerna lämna följande 

rekommendation till socialnämnden och kommunstyrelsen: 

− Att fortsätta det påbörjade arbetet med att tydliggöra och skapa samsyn 

kring gemensamma målgrupper och hur arbetet med kommunala 

arbetsmarknadsinsatser riktade till försörjningsstödstagare ska bedrivas 

framgent. Detta är väsentligt inte minst utifrån vikten av att säkerställa 

ömsesidiga förväntningar på respektive nämnd och förvaltning. 

 

Kommunstyrelsen beslutade 2022-11-10, § 240, att anta yttrandet och 

överlämna till revisions- och ansvarsberedningen. 

 

Socialnämnden beslutade 2022-09-28, § 104, att anta yttrandet som sitt eget, 

samt att översända yttrandet till kommunfullmäktige. 

 

Revisions- och ansvarsberedningen beslutade 2022-04-13, § 1, att remittera 

granskningsrapporten till kommunstyrelsen och socialnämnden för yttrande 

över revisorernas rekommendationer, åter kommunfullmäktige senast i 

november 2022. 

Handlingar 

Revisions- och ansvarsberedningens förslag till beslut 2023-01-18, § 1 

Kommunstyrelsens beslut 2022-11-10, § 240 

Yttrande Revisionsrapport - Socialnämndens och kommunstyrelsens arbete med 

att få försörjningsstödstagare till arbetsmarknadsinsatser som kan leda till egen 

försörjning 

Socialnämndens beslut 2022-09-28, § 104 

Tjänsteutlåtande Remissvar - Revisionsrapport - Socialnämndens och 

kommunstyrelsens arbete med att få försörjningsstödstagare till 

arbetsmarknadsinsatser som kan leda till egen försörjning (SN § 104) 

Revisions- och ansvarsberedningens beslut 2022-04-13, § 1 

Missiv 2022-03-31 - Socialnämndens och kommunstyrelsens arbete med att få 

försörjningsstödstagare till arbetsmarknadsinsatser som kan leda till egen 

försörjning 

Revisionsrapport - Socialnämndens och kommunstyrelsens arbete med att få 

försörjningsstödstagare till arbetsmarknadsinsatser som kan leda till egen 

försörjning 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2020-00193 005 

 

5 Revisionsrapport "Uppföljning av intrångsskydd" i 
Bollnäs kommun 

Beslut 

Revisions- och ansvarsberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att påtala vikten av att ständigt arbeta med att reducera risker för obehörigt 

intrång, samt 

 

att i övrigt lägga revisionsrapporten till handlingarna. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Bollnäs kommun har PwC 

genomfört en uppföljningsgranskning avseende tidigare granskning av 

intrångsskydd. granskningen har tillkommit som en del av revisorernas 

riskanalys för 2019. 

 

Utifrån genomförd granskning är revisorernas bedömning att kommunstyrelsen 

delvis har säkerställt att Bollnäs kommuns nuvarande tekniska IT-säkerhet är 

tillräcklig och tillfredsställande för att reducera risker för obehörigt intrång till 

en acceptabel nivå. 

 

Mot bakgrund av genomförda tekniska tester vill revisorerna lämna följande 

rekommendationer: 

− Kommunstyrelsen bör se över anledningen till att det finns flera konton 

vars lösenord inte behöver ändras samt rensa konton som inte anses vara 

systemkonton. 

− Kommunstyrelsen bör tillse att de processer som återfinns i 

rutindokument för IT följs, exempelvis avslut av inaktiva användare. 

 

Vidare vill revisorerna efter genomförd dokument- och intervjugranskning 

lämna följande rekommendationer: 

− Kommunstyrelsen bör tillse en rutin och implementation av den nya 

uppsatta strukturen för styrande dokument och att denna efterföljs. 

− Kommunstyrelsen bör stötta IT-enheten vid utveckling av 

rutindokument för det nya logghanteringssystem och vilka KPI:er som 

ska återrapporteras. (KPI står för Key Performande Indicators; tal för 

mätning som anses vara viktigast att följa upp på).  
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Kommunstyrelsen beslutade 2022-12-08, § 287, att anta förvaltningens yttrande 

som sitt eget samt att översända yttrandet till revisions- och 

ansvarsberedningen. 

 

Revisions- och ansvarsberedningens beslut 2020-05-12, § 7, att remittera 

revisionsrapporten till kommunstyrelsen för yttrande över revisorernas 

rekommendationer, åter kommunfullmäktige senast i oktober 2020. 

Handlingar 

Revisions- och ansvarsberedningens förslag till beslut 2023-01-18, § 2 

Kommunstyrelsens beslut 2022-12-08, § 287 

Tjänsteutlåtande 

Missiv 2020-04-01 - uppföljning av intrångsskydd 

Revisions- och ansvarsberedningens beslut 2020-05-12 §7 

Revisionsrapport - Uppföljning av intrångsskydd - SLUTGILTIG 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00479  

 

6 Uppräkning av taxor inom mät och plan 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att taxa för karta och mätning-handläggningskostnad per timme, (basår 2017) 

höjs med 39 kronor från 1 059 kr till 1 098 kr per timme, samt 

 

att taxa handläggningskostnad per timme-detaljplaner och 

områdesbestämmelser, (basår 2017) höjs med 42 kronor från 1 147 kr till 1 189 

kr per timme.   

 

Taxorna gäller från och med 2023-02-01. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-02-25, § 35, har alla nämnder fått i 

uppdrag att samtliga avgifter och taxor ska revideras på årsbasis och i de fall det 

är möjligt, ske genom indexuppräkning. Samhällsbyggnadskontoret stämmer 

fortlöpande av miljö- och byggnämndens taxa och hur den förhåller sig till och 

aktuell lagstiftning. En begäran om planbesked får enligt 5 kap 2 § PBL göras 

av den som har för avsikt att vidta en åtgärd som kan förutsätta att en detaljplan 

eller områdesplan antas, ändras eller upphävs. Planbesked består enligt 

nuvarande taxa av tre nivåer med tre prisklasser; enkel åtgärd 10 000 kronor, 

medelstor åtgärd 15 000 kronor och stor åtgärd 30 000 kronor. Avgift utgår 

även vid negativt besked. Taxan har varit oförändrad sedan 2011. Under de 

senaste åren har antalet planbesked ökat inom Bollnäs kommun, framför allt 

utanför tätbebyggda områden. Totalt har kommun sedan 2019 beslutat om åtta 

planbesked. Den absoluta majoriteten har varit en medelstor åtgärd. Det har 

uppmärksammats att de olika nivåerna för planbesked är svårdefinierade. 

Samhällsbyggnadskontoret ser därför ett behov av att förenkla avgiftsnivåerna 

till en nivå i stället för tre samt att det framtida priset utgår från prisbasbelopp 

för årlig uppräkning av taxan. En nivå och införande av prisbasbelopp bedöms 

vara enklare för medborgare att använda. Taxa för karta och mätning-

handläggningskostnad per timme, antagen av miljö- och byggnämnden 2017-

10-18, § 127, kommunfullmäktige 2017-12- 18, § 219. Taxa 

handläggningskostnad per timme-detaljplaner och områdesbestämmelser, 

antagen av miljö- och byggnämnden 2017-12-11, § 154, kommunfullmäktige 

2018-03-26, § 40. Indexuppräkning beslutat i miljö- och byggnämnden 2019-

03-13, § 25 (för 2019), 2019-10-30, § 145-146 (för 2020) och 2020-10-28, § 

131 (för 2021). 2021-10-27, §186 (för 2022) Beslut i kommunfullmäktige 2019-

12-16, § 270-271 och 2020-12-21, § 219. 
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Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-10-26, § 150, att föreslå 

kommunfullmäktige besluta om indexuppräkning med 3,7% (Prisindex 

kommunal verksamhet PKV för oktober 2022) av: Taxa för karta och mätning-

handläggningskostnad per timme, (basår 2017) höjs med 39 kronor från 1059 

till 1098 kronor per timme. Taxa handläggningskostnad per timme-detaljplaner 

och områdesbestämmelser, (basår 2017) höjs med 42 kronor från 1147 till 1189 

kronor per timme. att ett planbesked efter årsskiftet ska utgå från 300 Milli 

prisbasbelopp (mPBB) vilket år 2022 uppgår till 14 490 kronor, vilket är i nivå 

med en medelstor åtgärd enligt tidigare taxa. Taxorna ska gälla från 2023-01-01. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-12-22, § 205, hemställa att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för karta och 

mätning-handläggningskostnad per timme, (basår 2017) höjs med 39 kronor 

från 1 059 kr till 1 098 kr per timme, samt att taxa handläggningskostnad per 

timme-detaljplaner och områdesbestämmelser, (basår 2017) höjs med 42 kronor 

från 1 147 kr till 1 189 kr per timme.   

Taxorna gäller från och med 2023-02-01. 

Handlingar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2023-01-12, § 6 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-12-22, § 205 

Miljö- och byggnämndens förslag till beslut 2022-10-26, § 150 

Tjänsteutlåtande taxor mät och plan 2023 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00478  

 

7 Uppräkning av taxor inom miljö 2023 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att taxa för prövning, tillsyn och uppdragsverksamhet inom miljöbalkens 

område i Bollnäs kommun, (basår 2017) höjs med 39 kronor från 1 063 kr till 

1 103 kr per timme, samt 

 

att taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen, (basår 2019) höjs 

med 48 kronor från 1 293 kr till 1 341 kr per timme.  

 

Taxorna gäller från och med 2023-02-01. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-02-25, § 35, har alla nämnder fått i 

uppdrag att samtliga avgifter och taxor ska revideras på årsbasis och i de fall det 

är möjligt, ske genom indexuppräkning. Samhällsbyggnadskontoret stämmer 

fortlöpande av miljö- och byggnämndens taxa och hur den förhåller sig till och 

aktuell lagstiftning. Nya föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt 

ansvar antogs 2022-02-28, KF § 33, vilka är en del av kommunens 

renhållningsordning. När dessa antogs skedde förändringar av 

paragrafsordningen under prövningsärenden. Detta innebär att några av de 

prövningsärenden som hanteras på samhällsbyggnadskontoret faller utanför 

gällande taxa och därmed kan inte handläggningen av dessa debiteras. 

I taxa för prövning, tillsyn och uppdragsverksamhet inom miljöbalkens område 

i Bollnäs kommun, dnr 2017-00543 finns på sidan 11 under avfall och 

producentansvar enligt 15 kap. miljöbalken "prövning av ansökan om dispens 

från renhållningsordningen för Ovanåker och Bollnäs kommuner 31- 34 §§". 

För att omfatta de ärenden som uppdateringen av de nya föreskrifterna innebär 

behöver taxan omformuleras till "prövning av ansökan om dispens från 

föreskrifter om hantering av avfall under kommunalt ansvar paragraf 32-36 §§.  

Taxa för prövning, tillsyn och uppdragsverksamhet inom miljöbalkens område i 

Bollnäs kommun, antagen av miljö- och byggnämnden 2017-10-18, § 125, 

kommunfullmäktige 2017-12-18, § 217.  

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen, antagen av miljö och 

byggnämnden 2019-10-30, § 146, kommunfullmäktige 2019-12-16, § 270.  

Indexuppräkning beslutat i miljö- och byggnämnden 2019-03-13, § 25 (för 

2019), 2019-10-30, § 145-146 (för 2020) och 2020-10-28, § 131 (för 2021). 

2021-10-27, §186 (för 2022)  

Beslut i kommunfullmäktige 2019-12-16, § 270-271 och 2020-12-21, § 219. 
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Miljö- och byggnämnden beslutade 2022-10-26, § 149, att föreslå 

kommunfullmäktige besluta om indexuppräkning med 3,7% (Prisindex 

kommunal verksamhet PKV för oktober 2022) av: - Taxa för prövning, tillsyn 

och uppdragsverksamhet inom miljöbalkens område i Bollnäs kommun, (basår 

2017) höjs med 39 kronor från 1063 till 1103 kronor per timme. - Taxa för 

offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen, (basår 2019) höjs med 48 

kronor från 1293 till 1341 kronor per timme. - Uppdatering av formulering 

under avsnittet avfall och producentansvar enligt 15 kap miljöbalken i taxa för 

prövning, tillsyn och uppdragsverksamhet inom miljöbalkens område i Bollnäs 

kommun till "prövning av ansökan om dispens från föreskrifter om hantering av 

avfall under kommunalt ansvar/renhållningsordning paragraf 32-36 §§". 

Taxorna ska gälla från 2023-01-01. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-12-22, § 206, 

hemställa att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att taxa för 

prövning, tillsyn och uppdragsverksamhet inom miljöbalkens område i Bollnäs 

kommun, (basår 2017) höjs med 39 kronor från 1 063 kr till 1 103 kr per timme, 

samt att taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen, (basår 2019) 

höjs med 48 kronor från 1 293 kr till 1341 kr per timme.  

Taxorna gäller från och med 2023-02-01. 

Handlingar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2023-01-12, § 7 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-12-22, § 206 

Miljö- och byggnämndens förslag till beslut 2022-10-26, § 149 

Tjänsteutlåtande taxor miljö 2023 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2020-00277 104 

 

8 Revidering av reglemente för partistöd i Bollnäs kommun 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att anta förslag 2022-11-02 till reglemente för partistöd i Bollnäs kommun, samt 

 

att upphäva tidigare antaget reglemente för partistöd i Bollnäs kommun, antaget 

av kommunfullmäktige 2014-02-24, § 41. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

På grund av nya regler i kommunallagen som trädde i kraft 1 februari 2014 

antog kommunfullmäktige samma år ett reglemente för partistöd i Bollnäs 

kommun. Sedan dess har ytterligare ny version av kommunallagen trätt i kraft 

och reglementet behöver uppdateras för att stämma överens med lagstiftningen. 

Dessutom har kommunfullmäktige sedan reglementet antogs första gången 

också antagit riktlinjer för politiska styrdokument och reglementet för partistöd 

behöver också korrigeras i enlighet med dessa bestämmelser. 

Förändringar i reglementet är i själva dokumentet markerade med genomstruken 

(det som ska tas bort) och röd kursiv text (det som har lagts till). 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslutade 2022-12-22, § 207, hemställa att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta förslag 2022-11-

02 till reglemente för partistöd i Bollnäs kommun, samt att upphäva tidigare 

antaget reglemente för partistöd i Bollnäs kommun, antaget av 

kommunfullmäktige 2014-02-24, § 41. 

Handlingar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2023-01-12, § 8 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-12-22, § 207 

Förslag 2022-11-02 till reglemente för partistöd i Bollnäs kommun 

Tjänsteutlåtande 2022-11-02 reglemente för partistöd 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2019-00273 040 

 

9 Utredning om möjligheten till en kommungemensam 
investeringspost för solceller 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att avsluta ärendet med hänvisning till förvaltningens yttrande. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Kommunstyrelsen beslutar 2020-06-11, att fortsätta arbetet i enlighet med 

kommunfullmäktiges uppdrag (KF 2019-06-24 § 146 och KF 2019-06-24 § 

147), detta ska återredovisas senast i januari 2021, samt att i övrigt förklara sig 

informerad. 

I enlighet med kommunfullmäktiges uppdrag finns det i programmet för 

ekologisk hållbarhet 2022-06-20 § 131 mål som kan kopplas till solceller. 

I utredningen som gjordes 2020-04-27 framkom att en utredning om möjlighet 

till en kommungemensam investeringspost för solceller är relevant först när 

utbyggnaden tar fart. Någon uppföljning därefter finns inte. 

Teknik-, service- och fritidsförvaltningen beaktar frågan om solceller vid 

nyproduktion och reparationer av fastigheter. 

Utifrån det som har tagits fram anser förvaltningen att solcellsutbyggnaden 

beaktas i och med nyproduktion, renoveringar och vid fastigheter med hög 

elkonsumtion. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-12-22, § 213, hemställa att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avsluta ärendet med 

hänvisning till förvaltningens yttrande. 

Handlingar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2023-01-12, § 14 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-12-22, § 213 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2019-00329 330 

 

10 Besvarande av medborgarförslag om en enhetlig 
markbeläggning, planteringsrutor, belysning, sittbänkar 
och en skulptur på stadshustorget 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att förklara medborgarförslaget besvarat, samt 

 

att inte gå vidare med ärendet. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Följande medborgarförslaget inkommet 2019-09-19 är ingivet av Gertrud 

Haglund, Bollnäs: 

 

"Innan snön faller... börja ett kommunfullmäktige med en 10-minuters samling 

nere på gården. Alltså stadshustorget. Det ser sorgligt ut numera. En gång, när 

huset och torget var nytt, var det en glädje och en stolthet för bollnäsborna vare 

sig de var politiker eller vanliga gräsrötter. Där fanns en damm, fontän, vackra 

genomtänkta perennrabatter, några träd, bänkar, gräs och olika stenläggningar. 

Det var då det. Under decenniernas lopp har torget genomgått en lång rad 

förändringar i samband med stadshusets och omkringliggande verksamheter 

förändrats. Det har naggats lite här och där, dammen rök först, möjligen p g a att 

en förbipasserande elefant bajsat i den. Ytan har upplåtits för torghandel mm. 

Stenläggningen är väldigt sliten, sprucken och nernött. De små 

gräsmattsstumpar som återstår förtjänar förtidspensionering. Vid regn uppstår 

det alltid en mini-Vågen i hörnan mot Långgatan t ex. Bäst vore att få en snygg 

och enhetlig markbeläggning plus översyn av vart dagvattnet tar vägen samt ett 

par upphöjda planteringsrutor med höga perenner. Plus vacker belysning. Ett 

par sittbänkar i allmogefärger av rött, grönt och blått. Gärna en sevärd skulptur 

någonstans i mitten - vi har åtskilliga begåvade skulptörer i Hälsingland.  

 

Tänk på saken, åtminstone den delen torde vara gratis! Stadhustorget är ju 

faktiskt en sorts entre till Bollnäs och borde se lite mer välkomnande och 

mindre sliten ut." 

 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-30, § 190 att remittera 

medborgarförslaget till teknik- och fritidsnämnden och kommunstyrelsen.  
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Teknik- och fritidsnämnden beslutade 2020-05-26, § 35, att med hänvisning till 

förvaltningens yttrande förklara medborgarförslaget besvarat till den del som 

berör nämndens verksamhetsområde.  

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-10-27, § 161, föreslå 

kommunstyrelsen besluta att förklara medborgarförslaget besvarat, samt att inte 

gå vidare med ärendet. 

 

Förvaltningens yttrande 

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut är att inte genomföra projektet 

med motiveringen att det är en hög kostnad, både för uppsättande och 

drift/underhåll. Vidare bedöms stadshuset behöva prioritera en grundläggande 

upprustning utifrån arbetsmiljön/funktionalitet och representativitet mer än 

utomhusmiljön. 

Handlingar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2022-11-10, § 244 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-10-27, § 161 

Kommunfullmäktiges beslut 2019-09-30 § 190 - remittera TFN, KS 

Teknik- och fritidsnämndens beslut 2020-05-26, § 35 - yttrande 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00232  

 

11 Besvarande av motion om gratis mensskydd till unga 

Beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

 

att, med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens och Hälsinglands 

Utbildningsförbunds yttrande, förklara motionen besvarad. 

 

Reservationer 

Jonatan Hölzgen (SD), Christer Lund (SD) och Göran Nordh (SD) reserverar 

sig mot beslutet till förmån för Jonatan Hölzgens yrkande. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Följande motion, inkommen 2022-05-17, är ingiven av fullmäktigeledamöterna 

Anna-Lena Vestin (V), Göran Jansson (V) och Kristoffer Löfgren (V); 

 

"De allra flesta kvinnor får sin första mens i tonåren och har den under en stor 

del av livet. Mens har länge varit ett tabu som många gånger fyllts med skam. 

Vi lever i en tid när det borde vara en självklarhet att frågan om kostnadsfria 

mensskydd i skolan finns med på den politiska dagordningen. Skottland har 

redan infört gratis mensskydd i skolan och frågan har nu även lyfts i Sverige. 

Det är hög tid att frågan lyfts i Bollnäs kommun. 

Detta är både en klassfråga och en jämställdhetsfråga. Ingen ung tjej ska behöva 

missa skolan för att hon inte har råd med mensskydd och är orolig att mensen 

blöder igenom. Hur mycket mensskydd någon behöver under sin menstruation 

ser olika ut, liksom hur ofta mensen kommer, men säkert är att unga tjejer och 

kvinnor som får mens måste bekosta det själva, oavsett familjens ekonomiska 

förutsättningar. Menstruation är biologiskt och inte något som flickor och 

kvinnor kan välja bort.  

Vid politikerdebatten på Torsbergsgymnasiet 2022-05-17 var det här en fråga 

som engagerade många elever och de framförde att det inte bara är kostnaden 

som mensskydden innebär, utan även exempelvis värktabletter som gör att det 

blir ett stort hål i de unga kvinnornas  plånböcker. 

Vänsterpartiet är ett parti som står för ett jämlikt samhälle och motionen är en 

del i att bekämpa barnfattigdom. Det ska aldrig få vara en ekonomisk fråga för 

unga tjejer om de har eller inte har tillgång till mensskydd. Vi vill därför se 

kostnadsfria mensskydd i Bollnäs kommuns grundskolor samt i Hälsinglands 

utbildningsförbund gymnasieskolor.  

Vänsterpartiet föreslår kommunfullmäktige att besluta: 

− att Bollnäs kommun utreder hur man kan erbjuda elever i grundskola 

och gymnasium kostnadsfri utdelning av mensskydd." 
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Kommunfullmäktige beslutade 2022-05-30, § 113, att remittera motionen till 

barn- och utbildningsnämnden och Hälsinglands utbildningsförbund, åter 

kommunfullmäktige senast i januari 2023. 

 

Direktionen för Hälsinglands utbildningsförbund beslutade 2022-10-24, § 54, 

att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad. 

 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2022-10-08, § 132, att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att fortsätta erbjuda gratis mensskydd till de som 

behöver, samt att anse motionen besvarad. 

 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-12-22, § 210, hemställa att 

kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att, med hänvisning till 

förvaltningens yttrande, förklara motionen besvarad. 

 

Förvaltningens yttrande 

Förvaltningen vid Hälsinglands Utbildningsförbund skriver i sitt 

tjänsteutlåtande att elever vid Staffangymnasiet i Söderhamn, som är en av 

Utbildningsförbundets skolor, har idag tillgång till gratis mensskydd genom tre 

automater som finns utplacerade i skolans lokaler. Platser som valts i samråd 

med skolans elevkår. Likande lösningar är initierade för Utbildningsförbundet 

övriga gymnasieskolor. Förutom detta finns via elevhälsan vid 

gymnasieskolorna tillgång till fria mensskydd. Frågan har även väckts inom 

vuxenutbildningen. Kostnaden för de fria mensskydden när det gäller 

Staffangymnasiet har rymts inom skolans budget. Erfarenheten med fria 

mensskydd har bedömts som god från Staffangymnasiet. 

 

Utbildningsförvaltningen anger att den ekonomiska utredningen visar att detta 

skulle kosta 213 000 kr/år. En utredning, som inkluderar intervju med bland 

annat skolsköterska och kurator, har gjorts och visar att det redan idag finns 

gratis mensskydd till de som behöver. Skolsköterska, kurator eller annan 

personal har tillgång till att dela ut mensskydd och de flesta elever vet att det 

finns mensskydd att tillgå. Detta finansieras genom dels gratismaterial och 

genom den samlade elevhälsans budget. Mensskydd finns även på en del 

toaletter.  

Sammanfattningsvis finns det alltså redan tillgång till gratis mensskydd i 

Bollnäs kommun för de elever som behöver. 
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Yrkanden 

Nicklas Fredriksson (C) föreslår, med instämmande av Ann-Katrin Samuelsson 

(S), Benny Engberg (BP), Lena Sund Berglund (S), Råsie Sigvardsson Berbres 

(KD), förändringen i arbetsutskottets förslag att, med hänvisning till barn- och 

utbildningsnämndens och Hälsinglands Utbildningsförbunds yttrande, förklara 

motionen besvarad. 

 

Jonatan Hölzgen (SD) föreslår att avslå motionen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Nicklas Fredrikssons förslag. 

 

Handlingar 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 2023-01-12, § 11 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut 2022-12-22, § 210 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 2022-10-08, § 132 

Tjänsteutlåtande 2022-10-03 - Remiss - Motion om gratis mensskydd till unga 

(BUN § 132) 

Beräkningsunderlag mensskydd (BUN § 132) 

Direktionen för Hälsinglands utbildningsförbunds beslut 2022-10-24, § 54 

Tjänsteutlåtande - Motion om gratis mensskydd till unga (HUFB § 54) 

Kommunfullmäktiges beslut 2022-05-30, § 113 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2023-00043  

 

12 Interpellation till socialnämndens ordförande angående 
den kampanj mot svensk socialtjänst som inleddes 28 
december 2021 av en islamistisk plattform på Youtube  

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att interpellationen får ställas samt 

 

att förklara interpellationen besvarad. 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Följande interpellation, inkommen 2023-01-16, är ingiven av tjänstgörande 

fullmäktigeersättaren Peter Nordebo (L): 

 

"En kampanj mot svensk socialtjänst som inleddes 28 december 2021 av en 

islamistisk plattform på Youtube rullar fortfarande vidare på sociala medier. 

Kampanjen sprider falska påståenden om socialtjänstens arbete enligt Lagen om 

vård av unga, LVU. Huvudbudskapet är att svenska staten genom 

socialtjänsterna kidnappar muslimska barn. 

Kampanjen får naturligtvis allvarliga konsekvenser. Framför allt för de grupper 

som av olika anledningar är mottagliga för desinformationen. Många människor 

lever i ett utanförskap som leder till att de inte är rustade att idka någon 

källkritik gentemot påståenden som sprids inom de egna grupperingarna på det 

egna språket. Föräldrar och barn blir rädda när de tar del av påståenden om att 

muslimska barn kidnappas. Istället för med  möts socialtjänsten av fördjupad 

misstänksamhet när socialarbetare försöker hjälpa familjerna till bättre 

fungerande relationer sinsemellan och till institutioner som skola och arbetsliv. 

Kampanjen har också lett till att socialtjänstens arbete försvårats och enskilda 

anställda hotats i sitt arbete eller privat. 

De senaste veckorna har bland andra Dagens Nyheter skrivit en serie artiklar om 

kampanjens påverkan på socialtjänsten. Myndigheten för psykologiskt försvar 

har enligt tidningen bedömt att ryktesspridningen och de vilseledande 

påståendena kan få allvarliga konsekvenser för samhällets säkerhet. 

Tidningen har bland annat frågat alla landets 290 kommuner om och på vilket 

sätt deras socialtjänster har påverkats av desinformationen det senaste året. Jag 

vet inte om Bollnäs finns bland de 208 svar som tidningen fått in.  
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Fyra av tio kommuner uppger att socialtjänsten eller deras anställda drabbats 

direkt i någon mån. Det handlar bland annat om hot och uthängningar av 

anställda, men framför allt ett ökat misstroende bland människor man kommer i 

kontakt med i sitt jobb. Flera kommuner uppger att de stärkt säkerheten inom 

socialtjänsten, till exempel med personlarm eller vakter. 

En undersökning som genomfördes av Akademikerförbundet SSR visade att sju 

av tio av förbundets medlemmar som jobbar i socialt utsatta områden anser sig 

utsatta för direkta eller indirekta hot i sitt arbete som socialsekreterare. 

 

Jag vill därför fråga socialnämndens ordförande Erika Engberg vilka svar 

Bollnäs kommun lämnade på tidningens frågor och vilka åtgärder 

socialnämnden har vidtagit och planerar för att möta kampanjens påståenden 

och för att förhindra att hotbilden mot anställda i Bollnäs ökar?" 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2023-00027  

 

13 Val av Bollnäs kommuns ledamot och ersättare i 
styrelsen för samordningsförbund Gävleborg för 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer 

 

till ledamot 

Erika Engberg (S) 

 

till ersättare 

Tommy Winqvist (M) 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Enligt lag (20023:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser ska 

ledamot och ersättare utses av kommunfullmäktige.  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/lag-20031210-om-finansiell-samordning-av_sfs-2003-1210  

12 §   Ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utses av kommun- och 

regionfullmäktige, av Försäkringskassan och av Arbetsförmedlingen. När 

ledamöter eller ersättare ska utses för kommun och region ska det, under de 

förutsättningar som anges i lagen (2022:629) om proportionella val i kommuner 

och regioner, ske genom proportionellt val. 

Till ledamot eller ersättare i styrelsen får en medlem utse endast den som är 

1. ledamot eller ersättare i kommun- eller regionfullmäktige, 

2. anställd vid Försäkringskassan, eller 

3. anställd vid Arbetsförmedlingen. 

När det utses ersättare i styrelsen ska det bestämmas i vilken ordning de ska 

kallas till tjänstgöring. Lag (2022:637). 

___________________________________________________________ 

 

 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20031210-om-finansiell-samordning-av_sfs-2003-1210
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20031210-om-finansiell-samordning-av_sfs-2003-1210
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Dnr 2023-00051  

 

14 Val av revisor till Hälsinglands Utbildningsförbund för 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer 

 

till revisor 

Bengt-Olov Renöfält (C) 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2023-00017  

 

15 Befrielse från kommunala uppdrag 2023 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att bevilja framställningarna, samt 

 

att hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning efter Micael Sigvardsson 

(SVP). 

___________________________________________________________ 

 

Redogörelse 

Marcus Löf Hällström (KD) har begärt befrielse från sitt uppdrag som 

ersättare i Bollnäs, Ovanåkers och Ljusdals överförmyndarnämnd. Marcus Löf 

Hällström behåller övriga uppdrag. 

 

Julia Bolin (S) har begärt befrielse från sitt uppdrag som ledamot i teknik- och 

fritidsnämnden. Julia Bolin behåller övriga uppdrag. 

 

Micael Sigvardsson (SVP) har begärt befrielse från sina uppdrag som ersättare 

i kommunfullmäktige och personlig ersättare i kommunfullmäktiges demokrati- 

och valberedning. Micael Sigvardsson behåller övriga uppdrag. 

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00451  

 

16 Val av ny ersättare i Bollnäs, Ovanåkers och Ljusdals 
överförmyndarnämnd efter Macus Löf Hällström (KD) för 
mandatperioden 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer 

 

till ny ersättare 

Angelica Westelius (KD)  

___________________________________________________________ 
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Dnr 2022-00449  

 

17 Val av ny ledamot i teknik- och fritidsnämnden efter Julia 
Bolin (S) för mandatperioden 2023-2026 

Beslut 

Kommunfullmäktige väljer 

 

till ny ledamot 

Pernilla Bjärne (S) 

___________________________________________________________ 

 

 

 


