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§ 66 Dnr 2021-000026  

Ledamöternas frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöternas frågestund förklaras för avslutad. 

      

Sammanfattning av ärendet 

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

styrelsen, utskott, fullmäktigeberedning eller ordföranden i 

kommunala bolag. 

Fråga 1 

Eva Andersson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg 

(S) om vägbelysning i Vattrång och Hånick, för något år sedan lät 

kommunen nedmontera vägbelysningen i byarna utan att byborna 

informerats. Hur går kommunen vidare för att byborna ska återfå 

vägbelysningen? 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) svarar att en tydlig och 

rättvis belysningsstrategi håller på att tas fram för att kunna planera 

arbetet både på lång och kort sikt. Förslaget till belysningsstrategi 

kommer att tas med till olika byar i kommunen för dialog och 

synpunkter med början under hösten 2021. 

Fråga 2 

Eva Andersson (SD) frågar om det blev någon ökad smittspridning 

av coronaviruset efter den motorträff som genomfördes i Hassela för 

några veckor sedan. 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) svarar att det inte har 

skett  någon större spridning. Det blev en liten ökning med det är 

svårt att avgöra om det berodde på motorträffen eller andra orsaker. 
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§ 67 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om det aktuella läget för 

kommunens verksamheter i coronapandemin. 

Smittspridningen i länet fortsätter att sjunka och så även i 

Nordanstig. 65 % av kommunens invånare har fått en dos vaccin.  

Vi har öppnat möjligheten för att ha fysiska möten i mindre grupper 

och fler lättnader kommer den 1 juli 2021, bland annat tillåts fler 

personer vid allmänna sammankomster. 

De allmänna råden kommer dock fortsatt att gälla. I kommunens 

verksamheter gäller fortfarande distansarbete för de som har 

möjlighet.  

Ytterligare lättnader väntas efter 15 juli, bland annat för resande med 

tåg. 

Sammanfattningsvis har kommunen ett bra läge. 
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§ 68 Dnr 2020-000038  

Förstärkt ekonomirapport per 30 april 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna den förstärkta ekonomirapporten per 2021-04-30. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en förstärkt ekonomirapport per 

30 april 2021. Rapporten visar följande avvikelser mot budget för 

kommunen:  

Staben  -1 639 tkr 

Tillväxt och Service  2 265 tkr 

Utbildning  -1 805 tkr 

Vård och Omsorg  -3 850 tkr 

Social Omsorg  -2 000 tkr 

Sociala myndighetsnämnden  -10 850 tkr 

Totalt för verksamheterna visar prognosen på helår ett underskott 

med 17 879 tkr. Avvikelser i särskilda verksamheter förväntas ge ett 

överskott med 8 250 tkr. 

Med ökade skatteintäkter och generella statsbidrag är prognosen för 

årets resultat positivt med 27 846 tkr. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.        

Beslutsunderlag 

1. Förstärkt månadsrapport per 30 juni 2021, dokumentnr 126192. 

2. Kommunstyrelsen beslutar godkänna den förstärkta 

ekonomirapporten per 2021-04-30 (kommunstyrelsens protokoll 

§ 131/2021, dokumentnr. 126510). 
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§ 69 Dnr 2021-000208  

Skattesats 2022 för Nordanstigs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa skattesatsen för 2022 till 22:51 kronor per skattekrona, det 

vill säga oförändrad. 

      

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) med bifall av Sandra Bjelkelöv (SD) och Tor 

Tolander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.        

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar fastställa 

skattesatsen för 2022 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill 

säga oförändrad (Erik Hedlunds och Marianne Unborgs 

tjänsteutlåtande 2021-05-07, Skattesats 2022, dokumentnr 

125758). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar fastställa 

skattesatsen för 2022 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill 

säga oförändrad (ledningsutskottets protokoll § 107/2021, 

dokumentnr. 126201). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa 

skattesatsen för 2022 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill 

säga oförändrad (kommunstyrelsens protokoll § 135/2021, 

dokumentnr. 126514). 
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§ 70 Dnr 2020-000284  

Mål och budget 2022-2025 för Nordanstigs 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta att beräkningsgrunden för 2022 – 2025 års skatteintäkter 

och generella statsbidrag grundas på följande invånarantal: 

1 november 2021  9 456 personer 

1 november 2022  9 442 personer 

1 november 2023  9 429 personer 

1 november 2024  9 416 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 två 

procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och 

kommunal fastighetsavgift för varje år 2022 – 2025. 

Kommunens andel av detta resultat ska vara minst två 

procent. 

• Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras 

årligen. 

• Likviditeten ska vara lägst 100 procent, det vill säga 

omsättningstillgångarna ska vara högre än de kortfristiga 

skulderna. 

• I ett långsiktigt perspektiv ska självfinansieringsgraden 

uppgå till 100 procent. Undantag kan göras vid 

investeringar av större karaktär (exempelvis skolor och 

äldreboenden) med lång livslängd. 

 

4. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål och resurstilldelning 

574 367 tkr för år 2022, 583 694 tkr för år 2023, 592 505 tkr 

för år 2024 samt 602 864 tkr för år 2025. 

 

5. Tilldela sociala myndighetsnämnden uppdrag, mål och 

resurstilldelning 23 621 tkr för år 2022, 22 121 tkr för år 2023, 

20 621 tkr för år 2024 samt 19 621 tkr för år 2025. 
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Forts. § 70 

 

 

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. 

 

7. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2022 – 2025.  

 

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 2022 – 2025. 

Kommunstyrelsens ansvarsområde: 

2022  20 000 tkr enligt flerårsplan (FP) 

2023  20 000 tkr enligt flerårsplan (FP) 

2024  20 000 tkr enligt flerårsplan (FP) 

2025  20 000 tkr. 

Tilläggsinvesteringar enligt flerårsplan: 

2022 – 2024, satsning respektive år  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. 

EPC-projektet är tidigare beslutad av kommunfullmäktige. 

Nivån för 2022 är 19 416 tkr och för 2023 27 027 tkr. 

Ram för investeringssatsning där separata beslut krävs av 

kommunfullmäktige: 

2022  80 000 tkr, varav 54 000 tkr enligt FP. 

2023  80 000 tkr, varav 54 000 tkr enligt FP. 

2024  80 000 tkr, varav 53 000 tkr enligt FP. 

2025  80 000 tkr. 
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9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inför 2022 fördela 2022 

års investeringsbudget på specifika projekt preciserade med 

syfte, tidsplan och investeringskalkyl. 

 

10. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2022 – 2025.  

 

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja mål- och 

budgetarbetet avseende 2023 – 2026.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt Mål och budget 2022 - 2025 

utifrån kommunstyrelsens majoritets direktiv.   

Majoritetens budgetförslag ger ett positivt resultat med 2,55 % vilket 

är 16 513 tkr. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med stöd av Stig Eng (C), Stefan Bergh (NoP), 

Sigbritt Persson (S), Carina Ohlson (C) och Anette Nybom (S), yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Tor Tolander (M), med stöd av Magdalena Fagerhov (KD), Michael 

Wallin (M), Petra Modée (V), Per-Ola Wadin (L) och Hanna 

Tolander (V), yrkar bifall till Samling för Nordanstigs budgetförslag. 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas 

budgetförslag. 

Stig Eng (C) yrkar avslag på Samling för Nordanstigs och 

Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs, Tor Tolanders och 

Sandra Bjelkelövs yrkanden och finner Ola Wiggs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Ordföranden utser Ola Wiggs yrkande som 

huvudförslag. För att utse ett motförslag ställer ordföranden 

proposition på Tor Tolanders och Sandra Bjelkelövs yrkanden och 

finner Tor Tolanders yrkande antaget som motförslag. 

Fullmäktige godkänner följande propositionsordning för 

omröstningen: 

Den som stöder Ola Wiggs yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Nej. 
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Omröstningsresultat 

Med 14 Ja-röster för Ola Wiggs yrkande mot tio Nej-röster för Tor 

Tolanders yrkande antar fullmäktige Ola Wiggs yrkande. Två 

ledamöter avstod från att rösta. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M)  X    

Lars Hed (M)   X    

Daniel Arenholm (M)  X 

Michael Wallin (M)  X 

Sven-Åke Eriksson (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Per-Ola Wadin (L)  X    

Magdalena Fagerhov (KD)  X 

Patric Jonsson (KD)  X    

Kent Hammarström (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Daniel Gunsth (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Abdirashid  

Mohammed Ali (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Petra Modée (V)  X    

Hanna Tolander (V)  X 

Göran Thybäck (V)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD)   X   

Eva Andersson (SD)   X 

Stefan Bergh (NoP) X 

Summa  14 10 2
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Beslutsunderlag 

1. Verksamhetens sammanställning av majoritetens budgetförslag 

(Erik Hedlunds och Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 

2021-05-10, dokumentnr. 125756). 

2. Mål och budget 2022-2025, dokumentnr. 125855. 

3. Ledningsutskottets förslag till budget 2022-2025 

(ledningsutskottets protokoll § 108/2021, dokumentnr. 126202). 

4. Samling för Nordanstigs budgetförslag dokumentnr. 126148. 

5. Sverigedemokraternas budgetförslag dokumentnr. 126343. 

6. Kommunstyrelsens protokoll § 136/2021, dokumentnr. 126515. 
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§ 71 Dnr 2020-000337  

Ny idrottshall i Bergsjö 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppföra en ny idrottshall med en 20x40m idrottsyta i Bergsjö 

invid befintlig idrottshall och badhus. 

2. Renovera i den befintliga idrottshallen och omklädningsrum. 

3. Kostnaden får uppgå till maximalt 40 mnkr. 

4. Investeringen sker genom nyttjande av den särskilda 

investeringssatsningen för år 2021 i flerårsplan. 

5. Finansieringen får ske med upptagande av lån om maximalt 

40 mnkr. 

Reservationer 

Patric Jonsson (KD), Daniel Arenholm (M) och Sandra 

Bjelkelöv (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Stefan Bergh (NoP) reserverar sig med följande motivering: 

"Jag Stefan Bergh och nordanstigspartiet.se reserverar oss mot 

ärendegången då verksamheten och dess tjänstepersoner inte fullgjort 

det uppdrag som getts utav kommunstyrelseberedningen för framtida 

fastighetsinvesteringar, och sedan givits som ett beslutat uppdrag 

genom Kommunstyrelsen. Vi kan heller ej se vart beslutet har tagits 

som funnits som underlag i KS 8/6 och i kommunfullmäktige 28/6. 

Vi anser att fullgoda underlag saknas för att medverka i 

beslutsfattandet. Vi anser också att politiken har valt att gena i detta 

ärende med hänvisning till skyndsamheten som krävts, vilket vi 

starkt motsätter oss.  Vi är positiva till en ny idrottshall då behovet är 

stort i kommunen, men ser att den korrekta ärendegången är av stor 

vikt att följa, både principiellt men även för att värna demokratin." 

Protokollsanteckning 

Tor Tolander (M), vill få följande antecknat till protokollet: 

"Vi bifaller förslaget, men vill poängtera behovet av att 

kommunledningen kvalitetssäkrar besluten så att vi i framtiden kan 

försäkra oss om att vi inte hamnar i den här situationen där vi måste 

fatta ett beslut i ett akut läge utan att vi fått ett allsidigt underlag i 

enlighet med fattade politiska beslut." 
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Sammanfattning av ärendet 

Under många år har det förts diskussioner om en ny idrottshall i 

Bergsjö. Behovet kvarstår men kommer att öka om ca ett år då nya 

timplaner införs i skolverksamheten. Det innebär att elevernas 

tillgång till idrott kommer att öka, vilket är positivt för folkhälsan. 

Samtal har förts om var den bästa placeringen är och gemensamt har 

beslutats att en klusterbildning av inomhusidrott i direkt anslutning 

till skolan är att föredra. Då minskar de egna förflyttningarna av 

elever, vilket är att föredra ur ett trygghetsperspektiv. Samtidigt ökar 

möjligheten att ha cupverksamhet då det kommer att finnas både en 

A-hall och en B-hall i samma byggnad. 

Behovet och placering har diskuterats i kommunstyrelseberedningen 

för fastighetsinvesteringar och då behovet är stort har ärendet fått 

högsta prioritet i tjänstemannaberedningen. 

I investeringsbeslutet ingår uppförandet av en ny hall med planmått 

20x40, sammanlänkning av byggnaderna, två tillkommande 

omklädningsrum samt renovering av befintlig hall och omklädning 

samt bastu. I investeringen ligger en delbudget med oförutsedda 

kostnader, fler parkeringar, omledd GC-väg samt konstnärlig 

utsmyckning. 

I Mål och budget 2021-2024 finns ospecificerade investeringsmedel 

avsatta, där särskilda beslut krävs av kommunfullmäktige. Av dessa 

föreslås 40 mnkr användas till en ny och renoverad idrottshall i 

Bergsjö. I beslutet föreslås även att finansieringen får ske genom 

upptagande av nya lån. 

Investeringen beräknas uppgå till maximalt 40 mnkr där 

reinvestering i befintlig anläggning bedöms uppgå till ca 4-6 mnkr. 

Nordanstigs kommun är i stort är i stort behov av en ny ”fullstor” 

idrottshall i Bergsjö. En förstudie har genomförts där placering 

fastställts till skolområdet. Ärendet innefattar investeringsbeslut för 

tillskapad hall samt reinvestering av befintlig hall med 

omklädningsrum och projektets finansiering. 

Yrkanden 

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

Magdalena Fagerhov (KD), Tor Tolander (M) och Daniel Arenholm 

(M), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Bergh (NoP), med stöd av Sandra Bjelkelöv (SD) och Patric 

Jonsson (KD), yrkar att ärendet återremitteras för att beredas enligt 

tidigare beslut om att flera alternativ skulle tas fram. 
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Forts. § 71 

 

Tor Tolander (M) med stöd av Daniel Arenholm (M) yrkar att 

punkten 4 i kommunstyrelsens förslag ändras så att ordet 

"majoritetens" tas bort. 

Tor Tolander vill även få sin mening antecknad till protokollet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid 

dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Ola Wiggs yrkande och 

Tor Tolanders ändringsyrkande och finner dem antagna. 

Ordföranden noterar Tor Tolanders protokollsanteckning. 

      

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att uppföra en ny idrottshall med en 

20x40m idrottsyta i Bergsjö invid befintlig idrottshall och 

badhus, att renovera i den befintliga idrottshallen och 

omklädningsrum, att kostnaden får uppgå till maximalt 40 mnkr, 

att investeringen sker genom nyttjande av majoritetens särskilda 

investeringssatsning för år 2021 i flerårsplan samt att 

finansieringen får ske med upptagande av lån om maximalt 

40 mnkr (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2021-06-02, dokumentnr. 126300).   

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar uppföra en 

ny idrottshall med en 20x40m idrottsyta i Bergsjö invid befintlig 

idrottshall och badhus. Renovera i den befintliga idrottshallen 

och omklädningsrum. Kostnaden får uppgå till maximalt 

40 mnkr. Investeringen sker genom nyttjande av majoritetens 

särskilda investeringssatsning för år 2021 i flerårsplan. 

Finansieringen får ske med upptagande av lån om maximalt 

40 mnkr (kommunstyrelsens protokoll § 152/2021, dokumentnr. 

126531). 
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§ 72 Dnr 2021-000225  

Köp av fastigheten Röde 2:15 i Gnarp  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Köpa fastigheten Röde 2:15 i Gnarp. 

2. Fastställa köpeskillingen till 1 000 000 kr.  

3. Godkänna upprättade köpehandlingar. 

4. Finansieringen av köpet sker genom avsatta medel för 

fastighetsköp. 

Jäv 

Patric Jonsson (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Reservationer 

Eva Andersson (SD) och Sandra Bjelkelöv (SD) reserverar sig mot 

beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Röde 2:15 i Gnarp ligger i ett område som förutses öka i 

attraktivitet i samband med infrastrukturprojekten Ostkustbanan och 

E4. Kommunen sålde denna fastighet till Stiftelsen Nordanstigs 

Bostäder 1988. Under perioden sedan försäljningen har fastigheten 

delvis misskötts och skapat olägenhet för närboende.     

Byggnaderna är nu i ett sådant skick att de inte kan renoveras. Därför 

har kommunen förhandlat med fastighetsägaren om ett förvärv. 

Syftet med förvärvet är att riva befintliga byggnader, bibehålla VA-

anslutningar, genomföra en planändring och därefter sälja fastigheten 

till någon extern part som har för avsikt att bebygga den med nya och 

moderna bostäder. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med stöd av Stig Eng (C), Carina Ohlson (C), Michael 

Wallin (M), Hanna Tolander (V) och Lars Hed (M), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Bergh (NoP) yrkar i första hand avslag på kommunstyrelsens 

förslag och i andra hand att ärendet ska återremitteras för att ge 

verksamheten uppdrag att omförhandla köpekontrakt där 

köpeskillingen maximalt uppgår till 400 000 kronor; inkludera en 

klausul i köpekontraktet som kräver en sanering samt godkända 

markprover som visar att inga miljöföroreningar finns på fastigheten 

innan köpeskilling erläggs; inkludera i köpekontraktet att skrotbilar 

från fastigheten skall skrotas på godkänt vis. Godkänt vis innebär ett  
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Forts. § 72 

 

uppvisande av skrotintyg innan köpeskilling erläggs samt att ingen 

del av köpeskillingen betalas innan samtliga villkor uppfylls. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid 

dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder att ärendet avgörs vid dagens sammanträde röstar Ja. 

Den som stöder att ärendet återremitteras röstar Nej.  

Omröstningsresultat 

Med 21 Ja-röster för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

mot en Nej-röst för återremiss antar fullmäktige att ärendet ska 

avgöras idag. Tre ledamöter avstod från att rösta. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M) X    

Lars Hed (M)  X    

Daniel Arenholm (M) X 

Michael Wallin (M) X 

Sven-Åke Eriksson (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Per-Ola Wadin (L)   X    

Magdalena Fagerhov (KD) X 

Kent Hammarström (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Daniel Gunsth (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Abdirashid  

Mohammed Ali (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)   X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Petra Modée (V) X    

Hanna Tolander (V) X 

Göran Thybäck (V) X 

Sandra Bjelkelöv (SD) X   
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Forts. § 72 

 

 

Eva Andersson (SD)   X 

Stefan Bergh (NoP)  X 

Summa  21 1 3 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på Ola Wiggs bifallsyrkande 

och Sandra Bjelkelövs avslagsyrkande och finner Ola Wiggs 

bifallsyrkande antaget. 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder Ola Wiggs yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Sandra Bjelkelövs yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat  

Med 21 Ja-röster för Ola Wiggs bifallsyrkande mot tre Nej-röst för 

Sandra Bjelkelövs avslagsyrkande antar fullmäktige Ola Wiggs 

bifallsyrkande. En ledamot avstod från att rösta. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M) X    

Lars Hed (M)  X    

Daniel Arenholm (M) X 

Michael Wallin (M) X 

Sven-Åke Eriksson (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Per-Ola Wadin (L)   X    

Magdalena Fagerhov (KD) X 

Kent Hammarström (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Daniel Gunsth (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Abdirashid  

Mohammed Ali (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Petra Modée (V) X    

Hanna Tolander (V) X 
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Göran Thybäck (V) X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X   

Eva Andersson (SD)  X 

Stefan Bergh (NoP)  X 

Summa  21 3 1 

 

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet fastslår inriktningsvis kommunens avsikt att 

köpa fastigheten Röde 2:15, köpet förutsätter att tomten saneras. 

Tjänsteutlåtande och köpehandling, med köpeskilling 

uppgående till 1 mkr, ska tillkomma ärendet (ledningsutskottets 

protokoll § 126/2021, dokumentnr. 126220). 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att förvärva 

fastigheten Röde 2:15 i Gnarp, att köpeskillingen uppgår till 

1 000 000 kr, samt att finansiering sker genom avsatta medel för 

fastighetsköp (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2021-06-04, dokumentnr. 126319). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar köpa 

fastigheten Röde 2:15 i Gnarp. Fastställa köpeskillingen till 

1 000 000 kr.  Godkänna upprättade köpehandlingar. 

Finansieringen av köpet sker genom avsatta medel för 

fastighetsköp (kommunstyrelsens protokoll § 149/2021, 

dokumentnr. 126528). 
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§ 73 Dnr 2021-000183  

Årsredovisning 2020 Ostkustbanan 2015 AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2020 för Ostkustbanan 2015 AB. 

2. Bevilja Nordanstigs kommuns representanter i styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

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

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB har lämnat en årsredovisning 

för verksamhetsåret 2020. 

Ostkustbanan 2015 AB bildades 2015 och är ett samägt bolag av 

flera kommuner och regioner. Nordanstigs kommun äger mindre än 

en procent av bolaget. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 397 tkr.                        

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2020 för Ostkustbanan 2015 AB (Erik Hedlunds 

tjänsteutlåtande 2021-04-14, dokumentnr. 125351). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2020 för Ostkustbanan 2015 AB 

(ledningsutskottets protokoll § 112/2021, dokumentnr. 126206). 

3. Årsredovisning, revisionsberättelse med mera Ostkustbanan 

2015 AB, med bilagor, dokumentnr 125267. 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2020 för Ostkustbanan 2015 AB 

(kommunstyrelsens protokoll § 138/2021, dokumentnr. 

126517). 
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§ 74 Dnr 2021-000236  

Årsredovisning 2020 för Visit Hälsingland 
Gästrikland AB  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2020 för Visit Hälsingland 

Gästrikland AB. 

2. Bevilja Nordanstigs kommuns representanter i styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

Stig Eng (C) och Carin Walldin (S) anmäler jäv och deltar inte i 

beslutet. 

Ordförande 

Ordförande under denna paragraf är 1:e vice ordförande Lars-Ove 

Gradin (C). 

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Visit Hälsingland Gästrikland AB har lämnat en 

årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 

Visit Hälsingland Gästrikland är ett samägt bolag och bedriver 

försäljning och marknadsföring av turistutbudet inom Hälsingland 

och Gästrikland. Bolaget verkar även för att utveckla turism- och 

besöksnäringen inom regionen. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 13 126 kronor 

Bolagets delägare har beslutat avveckla bolaget. Likvidationen 

kommer att ske under år 2021. 

Yrkanden 

Ola  Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.        

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2020 för Visit Hälsingland Gästrikland AB (Erik 

Hedlunds tjänsteutlåtande 2021 06-03, dokumentnr. 126268). 
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2. Årsredovisning Visit Hälsingland Gästrikland AB, dokumentnr. 

126074. 

3. Granskningsrapport dokumentnr. 125399. 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2020 för Visit Hälsingland Gästrikland AB 

(kommunstyrelsens protokoll § 139/2021, dokumentnr. 
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§ 75 Dnr 2021-000230  

Årsredovisning 2020 för 
Samordningsförbund Gävleborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet 

Gävleborg. 

2. Bevilja Nordanstigs kommuns representanter i styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

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

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Samordningsförbundet Gävleborg har lämnat en 

årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och 

kommunerna Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, 

Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Sandviken och Söderhamn som 

medlemmar. 

Samordningsförbundet bildades 2014 och har till uppgift att verka 

för att medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. 

På individnivå verkar samordningsförbundet genom att finansiera 

insatser som bedrivs av de samverkande parterna. 

Samordningsförbundet stödjer också insatser som syftar till att skapa 

strukturella förbättringar för att myndigheterna ska kunna samarbeta 

bättre. 

Förbundet visar ett negativt resultat med 215 tkr. 

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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Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Gävleborg (Erik 

Hedlunds tjänsteutlåtande 2021 06-03, dokumentnr. 126269). 

2. Årsredovisning Samordningsförbundet Gävleborg, 

revisionsberättelse dokumentnr 125902. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Gävleborg 

(kommunstyrelsens protokoll § 140/20214, dokumentnr. 

126519). 
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§ 76 Dnr 2021-000168  

Fyllnadsval politiskt uppdrag,  
Johan Norrby (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Mikael Brykner (SD) som ny ledamot till styrelsen för 

Nordanstig Bostäder AB.  

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2018-2022 som 

sträcker sig fram till slutet av bolagets ordinarie bolagsstämma 

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Johan Norrby (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB och fullmäktige har godkänt 

avsägelsen. 

Fullmäktige har att välja ny ledamot i styrelsen för återstoden av 

mandatperioden som sträcker sig fram till slutet av bolagets ordinarie 

bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) föreslår Mikael Brykner (SD) som ny 

ledamot. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs förslag och 

finner det antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Johan 

Norrbys (SD) avsägelse. 

2. Välja ny ledamot till styrelsen för Nordanstig Bostäder AB. 

Valet avser återstoden av mandatperioden 2018-2022 som 

sträcker sig fram till slutet av bolagets ordinarie bolagsstämma 

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige (Erik 

Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-04-15, 

dok.nr. 125367). 

3. Fullmäktige beslutar godkänna Johan Norrbys (SD) avsägelse. 

Val av ny ledamot till styrelsen för Nordanstig Bostäder AB 

behandlas vid fullmäktiges nästa sammanträde (fullmäktiges 

protokoll § 38/2021, dokumentnr. 125660). 
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§ 77 Dnr 2021-000126  

Fyllnadsval politiskt uppdrag,  
Peter Åström (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Peter Åström (L) som ersättare till styrelsen för 

Nordanstigs Bostäder AB.  

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2018-2022 som 

sträcker sig fram till slutet av bolagets ordinarie bolagsstämma 

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Peter Åströms (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB och fullmäktige har godkänt 

avsägelse. 

Fullmäktige har att välja ny ersättare i styrelsen för återstoden av 

mandatperioden 2018-2022 som sträcker sig fram till slutet av 

bolagets ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Per-Ola Wadin föreslår att Peter Åström (L) åter väljs som ersättare. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Per-Ola Wadins förslag och finner 

det antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Peter 

Åströms (L) avsägelse. Välja ny ersättare till styrelsen för 

Nordanstigs Bostäder AB. Valet avser återstoden av 

mandatperioden 2018-2022 som sträcker sig fram till slutet av 

bolagets ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige (Erik Hedlunds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2021-04-16, dok.nr. 125393). 

2. Fullmäktige beslutar godkänna Peter Åströms (L) avsägelse. Ny 

ersättare till styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB behandlas 

vid fullmäktiges nästa sammanträde (fullmäktiges protokoll 

§ 36/2021, dokumentnr. 125658). 
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§ 78 Dnr 2021-000071  

Fyllnadsval politiskt uppdrag,  
Bernt Larsson (NoP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Andreas Högdahl (NoP) som ny ersättare till styrelsen för 

Nordanstigs Bostäder AB.  

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2018-2022 som 

sträcker sig fram till slutet av bolagets ordinarie bolagsstämma 

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Bernt Larsson (NoP) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB och fullmäktige har godkänt 

avsägelse. 

Kommunfullmäktige har att välja ny ersättare i styrelsen för 

återstoden av mandatperioden 2018-2022 som sträcker sig fram till 

slutet av bolagets ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val 

till kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Stefan Bergh (NoP) föreslår Andreas Högdahl (NoP) som ny 

ersättare. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Berghs förslag och finner 

det antaget.        

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Bernt 

Larssons (NoP) avsägelse. Välja ny ersättare till styrelsen för 

Nordanstigs Bostäder AB. Valet avser återstoden av 

mandatperioden 2018-2022 som sträcker sig fram till slutet av 

bolagets ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige (Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2021-02-12, dok.nr. 124318). 

2. Fullmäktige beslutar godkänna Bernt Larssons (NoP) avsägelse. 

Nordanstigspartiet.se meddelar att partiet tills vidare håller 

ersättarplatsen vakant (fullmäktiges protokoll § 10/2021, 

dokumentnr. 124560).   
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§ 79 Dnr 2021-000078  

Fyllnadsval politiska uppdrag,  
Elisabet Westrin (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Tor Tolander (M) som ny ledamot i Valnämnden.  

2. Välja Lars Hed (M) som ny ledamot i Godemän tätort.  

3. Valen avser återstoden av mandatperioden 2018-2022 

      

Sammanfattning av ärendet 

Elisabet Westrin (M) har avsagt sig sina politiska uppdrag i 

Nordanstigs kommun. Hon är ledamot i Valnämnden och ledamot i 

Godemän tätort.  

Fullmäktige har godkänt Elisabet Westrins (M) avsägelse. Kvar är att 

välja nya ledamöter i Valnämnden och Godemän tätort. 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) föreslår sig själv som ny ledamot i valnämnden 

och Lars Hed (M) som ny godeman för tätort. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders förslag och finner 

det antaget.        

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Elisabet Westrins (M) avsägelse. Välja ny ledamot i 

Valnämnden. Välja ny ledamot i Godemän tätort. Valen avser 

återstoden av mandatperioden 2018-2022 (Erik Hedlunds och 

Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-04-16, dok.nr. 125388). 

2. Fullmäktige beslutar godkänna Elisabet Westrins (M) avsägelse. 

Val av ny ledamot i Valnämnden och ny ledamot i Godemän 

tätort behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde 

(fullmäktiges protokoll § 37/2021, dokumentnr. 125659). 
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§ 80 Dnr 2021-000238  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Nina Ahlbom (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Nina Ahlboms (SD) avsägelse. 

2. Hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 

2018-2022. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Nina Ahlbom (SD) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare 

i kommunfullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna Nina Ahlboms avsägelse samt hos 

Länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna 

för återstoden av mandatperioden 2018-2022.                      

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Nina 

Ahlboms (SD) avsägelse samt hos Länsstyrelsen begära ny 

sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av 

mandatperioden 2018-2022 (Erik Hedlunds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2021-06-18, dokumentnr. 126590). 
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§ 81 Dnr 2020-000185  

Sammanställning av icke verkställda beslut 
enligt SoL och LSS 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna Sociala myndighetsnämndens kvartalsrapport 1/2021 för 

inrapportering till IVO gällande ej verkställda beslut enligt 

4 kap 1 § SoL. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska anmäla ej verkställda beslut till IVO, Inspektionen 

för vård och omsorg. I en kvartalsrapport anmäls om kommunen har 

eller inte har några icke verkställda beslut eller avbrott i 

verkställighet för den aktuella perioden. 

För varje enskilt icke verkställt beslut/verkställighet med avbrott 

längre än tre månader skickas en individrapport. 

Rapporterna sänds till IVO en gång per kvartal och följer bestämda 

rapporteringsperioder. Rapporterna består av särskilda dokument 

med färdiga val för period, organisation, orsaker med mera 

För kvartal 1 2021: 

• Tre gynnande beslut kontaktfamilj för barn som inte verkställts 

inom tre månader från beslutsdatum. För samtliga beror detta på 

resursbrist, dvs att lämpliga uppdragstagare saknas. 

• Ett gynnande beslut kontaktfamilj för barn som inte verkställts 

inom tre månader från beslutsdatum med anledning resursbrist 

som har verkställts. 

• Två gynnande beslut annat bistånd för barn som inte verkställts 

inom tre månader från beslutsdatum. För samtliga beror detta på 

resursbrist, dvs att barngrupperna varit fyllda och barnen står i 

kö. Ärendena avslutade, behovet kvarstår ej längre. 

• Ett gynnande beslut kontaktfamilj för barn som inte har 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum har avslutats 

utifrån insats via LSS. 
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Forts. § 81 

 

Beslutsunderlag 

1. Sociala myndighetsnämnden föreslår att fullmäktige godkänner 

kvartalsrapport 1/2021 för inrapportering till IVO gällande ej 

verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL (sociala 

myndighetsnämndens protokoll § 82/2021). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Sociala myndighetsnämndens kvartalsrapport 1/2021 för 

inrapportering till IVO gällande ej verkställda beslut enligt 

4 kap 1 § SoL (kommunstyrelsens protokoll § 154/2021, 

dokumentnr. 126533). 
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§ 82 Dnr 2019-000280  

Inkomna motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Följande motioner har inkommit till kommunfullmäktige under 

kvällens sammanträde: 

Motion Inga marknadshyror i allmännyttan 

Petter Bykvist (V) och Petra Modée (V) har lämnat en motion där de 

föreslår att kommunen vid en kommande revidering av 

ägardirektiven för Nordanstigs Bostäder AB, skriver in att nuvarande 

principer för hyressättning ska gälla oavsett om lagstiftningen 

angående så kallade marknadshyror förändras eller inte. 

      

      

      

      

 

 


