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§ 31 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 

Eva Andersson (SD) frågar om vägbelysningen i Vattrång. Den var 

gammal och har monterats ner. Kommer det att byggas ny 

vägbelysning i Vattrång? 

Stig Eng (C) svarar att frågan om att bygga vägbelysning med 

modern utrusning håller på att beredas för flera ställen i kommunen. 

Fråga 2 

Eva Andersson (SD) frågade vid fullmäktigs sammanträde i februari 

2020 om kommunens anställning av en hållbarhetsstrateg och Ola 

Wigg lovade att återkomma med svar vid dagens sammanträde. 

Ola Wigg (S) svarar att tjänsten har funnits tidigare men har vid en 

återbesättning omvandlats till nuvarande behov.  
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§ 32 Dnr 2020-000201  

Förstärkt ekonomirapport per april 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har sammanställt det ekonomiska utfallet per 30 april 

2020 med en helårsprognos i en förstärkt månadsuppföljning. 

Förvaltningen har under årets fyra första månader trots coronaviruset 

huvudsakligen bedrivit verksamheten enligt de ekonomiska ramar 

budget 2020 ger. För verksamheten inom Vård och omsorg så har 

åtgärder för att nå budgetram genomförts under 2019 och under årets 

fyra första månader. Dock har vissa åtgärder försenats pga. 

coronaviruset, exempelvis ny schemaläggning på en del boenden och 

nedläggning av bemanningsenheten. Åtgärder som skulle 

genomföras under början av 2020 har istället genomförts under april, 

maj och juni 2020. Orsaken till förseningen var behov att stärka 

bemanningen under denna tid då coronahanteringen krävde detta.  

Utan åtgärder bedömdes Vård och omsorg få ett prognostiserat 

underskott vid april 2020 på minst 8 miljoner kronor. De åtgärder 

som verksamheten vidtar under 2020 bedöms minska kostnader för 

Vård och omsorg med 3 500 tkr och bedömt prognostiserat 

underskott för kommunens verksamheter ligger således på ca 4 500 

tkr för året, varav 1 700 tkr avser 2019 omställningsarbete för 

hemtjänsten. Verksamheten föreslår att detta avräknas mot 

budgeterat resultat för 2020. 

De kostnader som uppstått för hantering av coronaviruset bedöms 

per 31 maj ligga på ca 1 miljon kronor för inköpt skyddsmateriel. 

Nyttjas inte skyddsmaterielen så kommer dessa lagerföras och inte 

fullt drabba årets resultat. Nyttjas skyddsmaterialet så hamnar det på 

årets resultat. Vård och omsorg har haft ökade personalkostnader 

pga. korttidssjukfrånvaro om ca 400 tkr. Det är alltså vikarier som 

generat dessa kostnader. Verksamheten har satsat på företagsstöd 

genom samarbete med Hudiksvall vilket generat kostnader om ca 

250 tkr samt att en extra personalresurs har stöttat 

näringslivskontoret under 3 månader vilket gett budgeterade 

kostnader på ca 150 tkr. Totalt bedömda direkta kostnader i detta 

tidiga läge för kommunens hantering av coronaviruset är 2–2,5 

miljoner kronor. Kommunens indirekta effekter av coronaviruset 

såsom ökade kostnader för försörjningsstöd, minskade skatteintäkter 

mm är för tidiga att bedöma i dagsläget.  
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Forts. § 32 

 

Coronahanteringen är en faktor som kan påverka verksamhetens 

omställningsarbete under hela året 2020. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar rapporten.                            

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport per 30 april 2020. 

2. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till verksamheten att 

genomföra följande åtgärder för en budget i balans 2020 och 

2021 (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2020-06-05).  

3. Kommunstyrelsen beslutar godkänna den förstärkta 

månadsuppföljningen och överlämnar den till 

kommunfullmäktige för information (kommunstyrelsens 

protokoll § 104/2020).  
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§ 33 Dnr 2020-000187  

Skattesats 2021 Nordanstigs kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa skattesatsen för 2021 till 22:51 kronor per skattekrona, det 

vill säga oförändrad.  

Deltar inte i beslutet 

Petter Bykvist (V) deltar inte i beslutet.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska inför varje nytt år fastställa skattesatsen för 

Nordanstigs kommun. I det förberedande budgetarbetet har 

intäkterna beräknats utifrån en oförändrad skattesats.  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar, med bifall av Tor Tolander (M), Stig Eng (C), 

Sandra Bjelkelöv (SD) och Stefan Bergh (NoP), bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Politiska ledningsgruppen föreslår att fullmäktige beslutar 

fastställa skattesatsen för 2021 till 22:51 kronor per skattekrona, 

det vill säga oförändrad (politiska ledningsgruppens protokoll 

§ 33/2020).   

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa 

skattesatsen för 2021 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill 

säga oförändrad (kommunstyrelsens protokoll § 106/2020). 
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§ 34 Dnr 2019-000477  

Mål och budget 2021-2024 för Nordanstigs 
kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. 1 Anta att beräkningsgrunden för 2021 – 2024 års skatteintäkter 

och generella statsbidrag grundas på följande invånarantal: 

1 november 2020  9 468 personer 

1 november 2021  9 456 personer 

1 november 2022  9 442 personer 

1 november 2023  9 429 personer 

 

2. Anta kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål: 

• Utbildningsnivån ska öka under mandatperioden. 

• Kommunen ska minska fossilberoendet, öka 

energieffektiviteten samt säkerställa en hållbar produktion 

av förnybar energi. 

• Befolkningen i Nordanstigs kommun ska öka till 10 000 

medborgare under mandatperioden. 

 

3. Anta kommunfullmäktiges finansiella mål: 

• Koncernen ska ha ett positivt resultat som uppgår till minst 

två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunal fastighetsavgift för vartdera året 2021 – 2024. 

• Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras 

årligen. 

• Likviditeten ska vara lägst 100 procent, det vill säga 

omsättningstillgångarna ska vara högre än de kortfristiga 

skulderna. 

 

4. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål och resurstilldelning 

551 290 tkr för år 2021, 562 979 tkr för år 2022, 574 781 tkr för 

år 2023 samt 585 583 tkr för år 2024. 

 

5. Tilldela sociala myndighetsnämnden uppdrag, mål och 

resurstilldelning 19 121 tkr för år 2021, 18 621 tkr för år 2022, 

18 121 tkr för år 2023 samt 17 621 tkr för år 2024. 

 

6. I de fall olika mål som kommunfullmäktige uttalat skulle 

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

första hand fram till dess kommunfullmäktige fattar annat 

beslut. 
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Forts. § 34 

 

 

7. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2021 – 2024.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag 

och mål samt resurstilldelning. 

Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål 

samt resurser på och mellan verksamheterna. 

Kommunchef fördelar uppdraga och mål samt resurser på och 

mellan programpunkterna inom respektive verksamhet. 

Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom 

respektive programpunkt. 

Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin 

enhet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om sociala myndighetsnämndens 

uppdrag och mål samt resurstilldelning. 

Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom 

programpunkten. 

Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin 

enhet. 

 

8. Anta investeringsförslag för 2021 – 2024. 

 

Kommunstyrelsens ansvarsområde enligt flerårsplan: 

2021  28 000 tkr 

2022  20 000 tkr 

2023  20 000 tkr. 

Kommunstyrelsens ansvarsområde: 

2024  20 000 tkr. 

Tilläggsinvesteringar: 

2021    7 500 tkr 

- varav datorer skola/it-satsning  1 000 tkr 

- varav upprustning i samband med EPC 4 000 tkr 

- varav utemiljö skola/förskola  2 500 tkr. 

2022    7 500 tkr 

- varav datorer skola/it-satsning  1 000 tkr 

- varav upprustning i samband med EPC 4 000 tkr 

- varav utemiljö skola/förskola  2 500 tkr. 

2023    7 500 tkr 

- varav datorer skola/it-satsning  1 000 tkr 

- varav upprustning i samband med EPC 4 000 tkr 

- varav utemiljö skola/förskola  2 500 tkr. 

2024    6 500 tkr 

- varav datorer skola/it-satsning  1 000 tkr 

- varav upprustning i samband med EPC 3 000 tkr 

- varav utemiljö skola/förskola  2 500 tkr. 
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Forts. § 34 

 

 

EPC-projektet är tidigare beslutad av kommunfullmäktige och 

ingår inte i summorna ovan. 

Investeringssatsning enligt flerårsplan där separata beslut krävs 

av kommunfullmäktige: 

2021  88 000 tkr 

2022  54 000 tkr 

2023  53 000 tkr. 

Investeringssatsning som ej ingår i flerårsplan där separata 

beslut krävs av kommunfullmäktige: 

2024  50 000 tkr. 

 

9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inför 2021 fördela 2021 års 

investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, 

tidsplan och investeringskalkyl. 

 

10. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2021 – 2024. 

 

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja mål- och 

budgetarbetet avseende 2022 – 2025.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt Mål och budget 2021 – 2024 

utifrån kommunstyrelsens majoritets direktiv.   

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med bifall av Stig Eng (C), Anette Nybom (S), Carina 

Ohlson (C) och Stefan Bergh (NoP), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 

budgetförslag. 

Tor Tolander (M), med bifall av Petter Bykvist (V) och Patric 

Jonsson (KD), yrkar bifall till Samling för Nordanstigs 

budgetförslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs (S), Tor Tolanders (M) 

och Sandra Bjelkelövs (SD) yrkanden och finner Ola Wiggs yrkande 

antaget. 
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Forts. § 34 

 

Omröstning begärs. Ordföranden utser Ola Wiggs yrkande som 

huvudförslag. Därefter ställer ordföranden proposition på om Tor 

Tolanders eller Sandra Bjelkelövs yrkande ska utses som motförslag 

och finner att Tor Tolanders yrkande utses som motförslag. 

Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Ola Wiggs yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Nej.  

Omröstningsresultat 

Med femton Ja-röster för Ola Wiggs yrkande mot 10 Nej-röster för 

Tor Tolanders yrkande antar fullmäktige Ola Wiggs yrkande. Tre 

ledamöter avstod från att rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M)  X    

Lars Hed (M)   X    

Tua Eurén (M)  X 

Michael Wallin (M)  X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Johan Åkerlund (C) X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Per-Ola Wadin (L)  X    

Victor Gbadegbe (KD)  X 

Patric Jonsson (KD)  X    

Kent Hammarström (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Magnus Willing (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Daniel Gunsth (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Petra Modée (V)  X    

Petter Bykvist (V)  X 

Ulrika Jonsäll (V)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD)   X   

Johan Norrby (SD)   X 

Eva Andersson (SD)   X 

Stefan Bergh (NoP) X 

Summa  15 10 3 
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Forts. § 34 

 

Beslutsunderlag 

1. Majoritetens budgetförslag. 

2. Samling för Nordanstigs budgetförslag. 

3. Sverigedemokraternas budgetförslag. 

4. Erik Hedlunds och Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 

2020-05-27.  

5. Politiska ledningsgruppens protokoll § 34/2020. 

6. Kommunstyrelsens protokoll § 107/2020. 
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§ 35 Dnr 2020-000138  

Interpellation om parboendegaranti. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ordföranden förklarar interpellationsdebatten för avslutad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en interpellation ställd till 

omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C). 

I interpellationen ställer Sandra Bjelkelöv följande frågor: 

1. Anser ordförande i Omsorgsutskottet att Nordanstigs kommun 

efterlever det politiskt fattade beslut om parboendegarantin? 

2. Kan Nordanstigs kommun tillgodose dagens behov av 

parboenden i kommunen? Om inte, avser ordförande i 

Omsorgsutskottet ta fram en handlingsplan tillsammans med 

omsorgsutskottet hur detta politiska beslut ska kunna efterlevas? 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) svarar på 

interpellationen: 

Fråga 1 

Utifrån den intention som finns i lagen uppfyller vi idag kraven. 

Intentionen är att det ska finnas ett antal lägenheter för parboende, 

denna lag kom till eftersom många storstadskommuner inte hade 

lägenheter överhuvudtaget för parboende. Den situationen har inte 

funnits i Nordanstig på många år.  

Fråga 2 

Vi kan idag uppfylla behoven, självklart får man liksom alla andra 

stå i kö. Det framtida problem som kan uppstå är om personen med 

behov av plats på vård och omsorgsboendet avlider och personen 

som blir kvar inte har behov av boendeplatser men ingenstans att ta 

vägen. 

Givetvis kommer det även i det framtida boendet finnas lägenheter 

för parboende. Så en handlingsplan är idag inte nödvändig.    
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§ 36 Dnr 2020-000143  

Årsredovisning 2019 för Per och Anna 
Sundins stipendiefond, Per-Olof 
Schönströms minnesfond och Nordanstigs 
Näringslivsfond. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per och Anna 

Katarina Sundins stipendiefond. 

2. Godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per-Olof 

Schönströms minnesfond. 

3. Godkänna Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs 

Näringslivsfond.     

      

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har upprättat Årsredovisning för Stiftelsen 

Nordanstigs Näringslivsfond, samt Sammanställningar för Stiftelsen 

Per och Anna Katarina Sundins stipendiefond samt Stiftelsen Per-

Olof Schönströms minnesfond för år 2019.  

I diskussion lyfts att fondernas placeringspolicy inte är helt med i 

tiden och kan behöva ses över. Det noteras att Stiftelsen Nordanstigs 

Näringslivsfond har ett grundkapital på 1,6 miljoner vilket ska 

användas till att stötta näringslivet. Trots sitt stora kapital saknar 

fonden avkastning.   

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige besluta att 

godkänna Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs 

Näringslivsfond, godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per 

och Anna Katarina Sundins stipendiefond samt godkänna 

Sammanställning för Stiftelsen Per-Olof Schönströms 

minnesfond (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2020-04-02). 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 36 

 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige besluta att 

godkänna Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs 

Näringslivsfond, godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per 

och Anna Katarina Sundins stipendiefond samt godkänna 

Sammanställning för Stiftelsen Per-Olof Schönströms 

minnesfond. Ledningsutskottet beslutar uppdra till 

verksamheten att se över placeringspolicyn (ledningsutskottets 

protokoll § 52/2020).  

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond. 

Godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per och Anna 

Katarina Sundins stipendiefond. Godkänna Sammanställning för 

Stiftelsen Per-Olof Schönströms minnesfond 

(kommunstyrelsens protokoll § 83/2020). 
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§ 37 Dnr 2020-000107  

Årsredovisning 2019 för Hälsinglands 
Utbildningsförbund.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2019 för Hälsinglands 

Utbildningsförbund.    

2. Bevilja Nordanstigs kommuns representanter ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

Jäv 

Magnus Willing (S), Lisa Bergman-Östman (C), Per-Ola Wadin (L), 

Lars-Ove Gradin (C) och Michael Wallin (M) anmäler jäv och deltar 

inte i beslutet.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands Utbildningsförbund har sammanställt årsredovisning 

för 2019.  

Årsredovisningen för 2019 visar ett negativt resultat med 9 330 tkr.    

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Bokslut 2019 Hälsinglands Utbildningsförbund. 

2. Revisionsberättelsen. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner 

årsredovisning 2019 för Hälsinglands Utbildningsförbund 

(ledningsutskottets protokoll § 54/2020).  

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2019 för Hälsinglands Utbildningsförbund 

(kommunstyrelsens protokoll § 86/2020). 
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§ 38 Dnr 2020-000157  

Årsredovisning 2019 för Ostkustbanan  
2015 AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2019 för Ostkustbanan 2015 AB.  

2. Bevilja Nordanstigs kommuns representanter ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

Jäv 

Stig Eng (C) och Ola Wigg (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Ostkustbanan 2015 AB har lämnat årsredovisningen för år 2019. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 482 kronor.     

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) med bifall av Stefan Bergh (NoP) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2019 Ostkustbanan 2015 AB. 

2. Revisionsberättelsen. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

godkänna årsredovisning 2019 för Ostkustbanan 2015 AB 

(ledningsutskottets protokoll § 66/2020).  

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2019 för Ostkustbanan 2015 AB 

(kommunstyrelsens protokoll § 85/2020). 
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§ 39 Dnr 2020-000165  

Årsredovisning 2019 för 
Samordningsförbund Gävleborg. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2019 för Samordningsförbund 

Gävleborg.   

2. Bevilja Nordanstigs kommuns representant ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

Jäv 

Anette Nybom (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbund Gävleborg har inkommit med en 

årsredovisning för år 2019. 

Samordningsförbundet visar ett positivt resultat med 4 887 298 kr. 

Handlingarna för årsredovisning 2019 för Samordningsförbund 

Gävleborg gås igenom av ledningsutskottet.  

Resultaträkningen för 2019-01-01 till 2019-12-31 visar: 

Intäkter  13 319 470 kr 

Kostnader -8 431 770 kr 

Avskrivningar 0 

Verksamhetens nettokostnad 4 887 700 kr 

Verksamhetens resultat  4 887 700 kr 

Finansiella intäkter  0 kr 

Finansiella kostnader  -402 kr 

Resultat efter finansiella poster: 

Extraordinära poster 0 

Årets resultat 4 887 298 kr 

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. § 39 

      

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2019 Samordningsförbundet Gävleborg. 

2. Revisionsberättelsen. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner 

årsredovisning 2019 för Samordningsförbund Gävleborg 

(ledningsutskottets protokoll § 82/2020).  

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2019 för Samordningsförbund Gävleborg 

(kommunstyrelsens protokoll § 111/2020). 

 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(35) 

Sammanträdesdatum 

2020-06-29 
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§ 40 Dnr 2020-000173  

Årsredovisning 2019 för Inköp Gävleborg. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2019 för Inköp Gävleborg.  

2. Bevilja Nordanstigs kommuns representanter ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019. 

Jäv 

Ola Wigg (S) och Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Inköp Gävleborg har inkommit med en årsredovisning för år 2019. 

Inköp Gävleborg visar ett positivt resultat med 6 963 tkr. 

Handlingarna för årsredovisning 2019 för Inköp Gävleborg gås 

igenom av ledamöterna. 

Resultaträkningen för 2019-01-01 till 2019-12-31 visar: 

Verksamhetens intäkter  22 452 tkr 

Intäkter Elhandel  5 773 tkr 

Verksamhetens kostnader  -15 622 tkr 

Kostnader Elhandel  -5 773 tkr 

Verksamhetens nettokostnader  6 830 tkr 

Finansiella intäkter  149 tkr 

Finansiella intäkter Elhandel 3 tkr 

Finansiella kostnader  -16 tkr 

Finansiella kostnader Elhandel  -3 tkr 

Resultat före extraordinära poster  6 963 tkr 

Årets resultat  6 963 tkr   

 

Yrkanden 

Ordförande Carin Walldin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag.  
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Forts. § 40 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2019 Inköp Gävleborg. 

2. Revisionsberättelsen. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för Inköp 

Gävleborg (ledningsutskottets protokoll § 83/2020).   

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2019 för Inköp Gävleborg (kommunstyrelsens 

protokoll § 118/2020).  
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§ 41 Dnr 2018-000386  

Motion om att redovisa öppna motioner på 
kommunens hemsida. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppdra till Fullmäktigeberedningen för Demokrati att beakta 

motionens förslag i sitt uppdrag att diskutera hur kommunen ska 

arbeta för att öka delaktigheten och dialogen med medborgarna.  

2. Motionen är därmed besvarad.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att 

inkomna motioner, motioner som är under behandling samt 

besvarade motioner och dess svar ska göras tillgängliga på 

kommunens webbplats. Hon föreslår även att motionerna ska göras 

tillgängliga för nedladdning samt att ett register över motionerna ska 

finnas på webbplatsen. 

Verksamhetens yttrande 

Verksamheten är generellt positiv till god information, öppenhet och 

transparens mot medborgarna.  

Vid en genomgång av närliggande kommuner norrut och söderut kan 

det konstateras att det är få kommuner som har motionerna 

redovisade på sin webbplats Ånge kommun har lagt ut motionerna i 

sin helhet. Sundsvalls kommun har lagt ut en sammanställning av ej 

avslutade motioner och motioner som är bifallna eller på annat sätt 

positivt behandlade av kommunfullmäktige. 

I samband med en annan motion från Sandra Bjelkelöv, med förslag 

om att införa E-petition, beslutade kommunfullmäktige att uppdra till 

Fullmäktigeberedningen för Demokrati att diskutera hur kommunen 

ska arbeta för att öka delaktigheten och dialogen med medborgarna. 

Förslagsvis kan även denna motion överlämnas till 

demokratiberedningen för beaktande.     

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sandra Bjelkelöv (SD), med bifall av Tor Tolander (M) och Stefan 

Bergh (NoP) yrkar bifall till motionen.  
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Forts. § 41 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs och Sandra Bjelkelövs 

yrkanden och finner Ola Wiggs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder Ola Wiggs yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Sandra Bjelkelöv (SD) röstar Nej.  

Omröstningsresultat 

Med 16 Ja-röster för Ola Wiggs yrkande mot elva Nej-röster för 

Sandra Bjelkelövs yrkande antar fullmäktige Ola Wiggs yrkande. En 

ledamot avstod från att rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M)  X    

Lars Hed (M)   X    

Tua Eurén (M)  X 

Michael Wallin (M)  X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Johan Åkerlund (C) X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Per-Ola Wadin (L)  X    

Victor Gbadegbe (KD)  X 

Patric Jonsson (KD)  X    

Kent Hammarström (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Magnus Willing (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Daniel Gunsth (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Petra Modée (V) X    

Petter Bykvist (V)   X 

Ulrika Jonsäll (V) X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X   

Johan Norrby (SD)  X 

Eva Andersson (SD)  X 

Stefan Bergh (NoP)  X 

Summa  16 11 1 
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Forts. § 41 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till 

Fullmäktigeberedningen för Demokrati att beakta motionens 

förslag i sitt uppdrag att diskutera hur kommunen ska arbeta för 

att öka delaktigheten och dialogen med medborgarna. Motionen 

är därmed besvarad (Kristina Berglunds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2020-02-04). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till 

Fullmäktigeberedningen för Demokrati att beakta motionens 

förslag i sitt uppdrag att diskutera hur kommunen ska arbeta för 

att öka delaktigheten och dialogen med medborgarna 

(ledningsutskottets protokoll § 20/2020).  

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till 

Fullmäktigeberedningen för Demokrati att beakta motionens 

förslag i sitt uppdrag att diskutera hur kommunen ska arbeta för 

att öka delaktigheten och dialogen med medborgarna. Motionen 

är därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll § 33/2020). 
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§ 42 Dnr 2019-000292  

Ny förskola i Gnarp. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppföra en ny förskola i Gnarp på fastigheten Vallen 28:1, 

invid Gnarps skola. 

2. Uppdra till förvaltningen att teckna avtal enligt SKRs ramavtal 

för en förskola. 

3. Förskolan ska innefatta sex avdelningar. 

4. Ett lån för investeringen om max 42 miljoner kronor får tas upp 

genom extern upplåning. 

5. En ekonomisk uppföljning inkl. driftskostnadskalkyl ska ske till 

kommunstyrelsen så snart en slutkostnadskalkyl finns 

framtagen.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Förskolorna i Gnarp ska ersättas av en ny. Beslut (KS § 93/2020) 

finns i den kommunstyrelseberedning som tillsats om att en förskola 

ska uppföras med en byggnad som avropas via SKRs ramavtal. 

Planeringsarbetet pågår och för att detta ska kunna slutföras behöver 

beslut tas om uppförandet samt finansiering. 

Nordanstigs kommun har sedan tidigare beslutat att en ny förskola 

ska uppföras i Gnarp, som en ersättning av de befintliga förskolorna, 

vars skick är undermåliga och tekniska livslängd uppnådd. För att 

uppföra en förskola utifrån de mest ekonomiska möjligheterna har 

SKRs ramavtalsupphandling inväntats. Den blev klar i början av året 

och därför är nu kommunen klar för avrop enligt denna modell. För 

den norra regionen finns sex förskolor färdiga för avtalstecknande.  

Ekonomisk påverkan 

Förskolemodell ska väljas efter en sammanvägning av 

investeringskostnad, byggnadens driftskostnad och 

verksamhetsdriftskostnad. Detta arbete utförs efter att beslut om 

genomförande tas genom investeringsbeslut. Kostnaden är en 

bedömd kostnad av avrop av byggnad, projektering och utförande av 

grundläggning och den pedagogiska utemiljön. I 

kostnadsuppskattning ingår även byggherrekostnad, 

solcellsanläggning och lös inredning.  

Investeringskostnaden bedöms uppgå till 42 miljoner kronor. 
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Forts. § 42 

 

Att ersätta tre befintliga förskolor med en ny innebär en 

effektivisering som till en del ska finansiera den tillkommande 

kapitalkostnaden. Denna driftkalkyl i sin helhet kommer att 

redovisas för kommunstyrelsen. 

Miljömässig påverkan 

Att riva tre befintliga förskolor, som dessutom är i ett dåligt skick 

och ersätta dessa med en ny och större förskola, kommer att påverka 

miljön positivt. Att reinvestera de befintliga byggnaderna så att de 

uppfyller dagens energikrav anses inte vara ekonomiskt försvarbart.    

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med bifall av Stig Eng (C), Johan Norrby (SD), Stefan 

Bergh (NoP) och Petter Bykvist (V), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. KS-beredningen för framtida fastighetsinvesteringar beslutar 

uppdra till verksamheten att ta fram ett beslutsunderlag om en 

ny förskola i Gnarp till kommunstyrelsens sammanträde i juni 

2020 (KS-beredningens protokoll § 8/2020).  

2. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att uppföra en ny förskola i Gnarp 

på fastigheten Vallen 28:1, invid Gnarps skola, att uppdra till 

förvaltningen att teckna avtal enligt SKRs ramavtal för en 

förskola, att förskolan ska innefatta sex avdelningar, att lån för 

investeringen om max 42 miljoner kronor får tas upp genom 

extern upplåning samt att en ekonomisk uppföljning inkl. 

driftskostnadskalkyl ska ske till kommunstyrelsen så snart en 

slutkostnadskalkyl finns framtagen (Erik Hedlunds och Hans-

Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-06-05).    

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar uppföra en 

ny förskola i Gnarp på fastigheten Vallen 28:1, invid Gnarps 

skola, uppdra till förvaltningen att teckna avtal enligt SKRs 

ramavtal för en förskola, förskolan ska innefatta sex 

avdelningar. Ett lån för investeringen om max 42 miljoner 

kronor får tas upp genom extern upplåning. En ekonomisk 

uppföljning inkl. driftskostnadskalkyl ska ske till 

kommunstyrelsen så snart en slutkostnadskalkyl finns framtagen 

(Kommunstyrelsens protokoll § 112/2020).       
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§ 43 Dnr 2020-000156  

Utbetalning av partistöd 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Partistödet 2020 utbetalas till följande partier i fullmäktige 

enligt fastställt belopp: 

Socialdemokraterna  114 tkr 

Vänsterpartiet  44 tkr 

Sverigedemokraterna  64 tkr 

Nordanstigspartiet.se  24 tkr  

Moderaterna  54 tkr 

Centerpartiet  64 tkr  

Liberalerna  24 tkr 

Kristdemokraterna  34 tkr 

2. Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Partistödet betalas ut årligen i maj månad efter beslut av fullmäktige. 

Vid fördelningen av partistödet ska fullmäktige beakta endast de 

partier som är representerade i fullmäktige under verksamhetsåret. 

Har ett parti flera platser utan att alla är bemannade kan det 

mandatbundna partistödet minskas i motsvarande grad. Lyckas inte 

partiet bemanna någon plats kan också grundstödet dras in. 

Partierna ska årligen redovisa hur partistödet har använts. 

Grundstödet är 14 000 kronor per parti och år. Mandatstödet är 

10 000 kronor per mandat i fullmäktige och år. 

Staben bedömer att samtliga 31 mandat i fullmäktige är bemannade 

enligt Kommunallagen 4 kap 29-30 §§. Även om en person i 

fullmäktige har anmält sig som politisk vilde anses ändå mandatet 

vara bemannat av ursprungspartiet. 

Fem partier har lämnat in redovisningar för hur partistödet har 

använts under 2019. Tre partier har inte lämnat in någon redovisning. 

Staben föreslår därför att partistödet betalas ut till de partier som har 

inkommit med redovisningar samt att partistödet för övriga partier 

behandlas vid senare tillfälle.      
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Forts. § 43 

 

Beslutsunderlag 

1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att partistödet 2020 

utbetalas till följande partier i fullmäktige enligt fastställt 

belopp: Socialdemokraterna 114 tkr, Vänsterpartiet 44 tkr, 

Sverigedemokraterna 64 tkr, Nordanstigspartiet.se 24 tkr, 

Centerpartiet 64 tkr, Liberalerna 24 tkr, Kristdemokraterna 

34 tkr samt Moderaterna 54 tkr. Utbetalningen finansieras ur 

konto 1310 Kommunalt Partistöd (Erik Hedlunds och Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2020-04-24, 2020-05-28).  

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att partistödet 

2020 utbetalas till följande partier i fullmäktige enligt fastställt 

belopp: Socialdemokraterna 114 tkr, Vänsterpartiet 44 tkr, 

Sverigedemokraterna 64 tkr, Nordanstigspartiet.se 24 tkr, 

Moderaterna 54 tkr. Utbetalningen finansieras ur konto 1310 

Kommunalt Partistöd (kommunstyrelsens protokoll § 88/2020). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att partistödet 

2020 utbetalas till följande partier i fullmäktige enligt fastställt 

belopp: Centerpartiet 64 tkr, Liberalerna 24 tkr samt 

Kristdemokraterna 34 tkr. Utbetalningen finansieras ur konto 

1310 Kommunalt Partistöd (kommunstyrelsens protokoll 

§ 122/2020). 
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§ 44 Dnr 2020-000181  

Ändring i reglementet för distansdeltagande i 
Gemensamma nämnden för 
hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till justering i reglementet för Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd för att medge ledamöter 

att delta i sammanträde på distans.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Coronapandemin sker många politiska 

sammanträden idag på distans. För att ledamöterna i den 

gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och FoU-

Välfärd ska kunna närvara vid sammanträdena och fatta beslut på 

distans krävs att fullmäktige medger detta i reglementet.                          

Beslutsunderlag 

1. Region Gävleborg föreslår att fullmäktige antar förslag till 

justering i reglementet för Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd för att medge 

ledamöter att delta i sammanträde på distans (Region 

Gävleborgs skrivelse 2020 04 30).  

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till justering i reglementet för Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd för att medge 

ledamöter att delta i sammanträde på distans (kommunstyrelsens 

protokoll § 117/2020).  
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§ 45 Dnr 2019-000514  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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

2. Välja Fredrik Magnusson (SD) som ny ledamot i Valnämnden. 

3. Välja Fredrik Magnusson (SD) som ny ersättare i 

Valberedningsnämnden. 

4. Valen avser återstoden av mandatperioden 2019-2022.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Suzanne Unosson-Hedberg (SD) har avsagt sig sina politiska 

uppdrag. Suzanne Unosson-Hedberg (SD) är ledamot i Valnämnden 

och ersättare i Valberedningsnämnden.  

Fullmäktige har att godkänna Suzanne Unosson-Hedbergs (SD) 

avsägelse samt välja ny ledamot i Valnämnden och ny ersättare i 

Valberedningsnämnden för återstoden av mandatperioden 

2019-2022.    

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) föreslår Fredrik Magnusson (SD) som ny 

ledamot i Valnämnden och ny ersättare i Valberedningsnämnden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs förslag och 

finner det antaget.         

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Suzanne 

Unosson-Hedbergs (SD) avsägelse. Välja ny ledamot i Valnämnden. 

Välja ny ersättare i Valberedningsnämnden. Valen avser återstoden 

av mandatperioden 2019-2022 (Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2020-06-22).  
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§ 46 Dnr 2019-000525  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Ann-Sofie Lind (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Fredrik Magnusson (SD) som ny ersättare i 

Fullmäktigeberedningen för Demokrati för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Ann-Sofie Lindh (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

Fullmäktigeberedningen för Demokrati.  

Fullmäktige har att godkänna Ann-Sofie Lindhs (SD) avsägelse samt 

välja ny ersättare för återstoden av mandatperioden 2019-2022.   

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) föreslår Fredrik Magnusson (SD) som ny 

ersättare i Fullmäktigeberedningen för Demokrati.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs förslag och 

finner det antaget.          

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Ann-Sofie 

Lindhs (SD) avsägelse. Välja ny ersättare i Fullmäktigeberedningen 

för Demokrati för återstoden av mandatperioden 2019-2022 (Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2020-06-22).  
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§ 47 Dnr 2020-000184  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Mona Nordin (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Mona Nordins (SD) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 

2019-2022.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Mona Nordin (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna Mona Nordins (SD) avsägelse samt 

hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna 

för återstoden av mandatperioden 2019-2022.                                

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Mona 

Nordins (SD) avsägelse. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning 

för Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 

2019-2022 (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2020-06-22).  
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§ 48 Dnr 2020-000223  

Avsägelse politiskt uppdrag,  
Christoffer Johansson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Christoffer Johanssons (S) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden 

2019-2022.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Christoffer Johansson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige.  

Fullmäktige har att godkänna Christoffer Johanssons avsägelse samt 

hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Socialdemokraterna 

för återstoden av mandatperioden 2019-2022.                             

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Christoffer 

Johanssons (S) avsägelse. Hos länsstyrelsen begära ny 

sammanräkning för Socialdemokraterna för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022 (Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2020-06-22).  
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§ 49 Dnr 2020-000185  

Sammanställning av icke verkställda beslut 
enligt SoL och LSS 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna kvartalsrapport 1, 2020 gällande ej verkställda beslut 

enligt SoL och LSS.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) 

är verksamheten skyldig att rapportera till fullmäktige när gynnande 

beslut enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med 

gynnande besluta avses ett beslut om en beviljad insats. 

Följande redovisning föredras: 

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

verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2020 

SoL ÄO, äldreomsorg. 

SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum? 

Svar: Nej.                             

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 1, 2020 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS (Erik Hedlunds och Karin Henningssons 

tjänsteutlåtande 2020-05-12).  

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 1, 2020 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS (kommunstyrelsens protokoll § 124/2020). 
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§ 50 Dnr 2019-000280  

Inkomna motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Inför dagens sammanträde har följande motion lämnats in: 

Motion om kultur och företagande - kommunalt stöd till 

kulturentreprenörer. 

Petter Bykvist (V) har inkommit med en motion om kommunalt stöd 

till kulturentreprenörer där han föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar att utreda om kommunen genom ett speciellt riktat stöd till 

professionella kulturentreprenörer bättre kan underlätta deras 

verksamheter och säkra verksamheternas överlevnad. stödet skulle 

till exempel kunna handla om bidrag till lokalhyror, resebidrag, 

utbildningsbidrag, extra stipendier eller andra direkta 

verksamhetsbidrag.  

      

      

      

      

 

 


