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§ 33 Dnr 2021-000026 

Ledamöternas frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöternas frågestund avslutas. 

 

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 vad som kommer att hända på den 

fastighet som kommunen har köpt in på Rödevägen i Gnarp. Hela 

området ser nedgånget ut med skräp och ovårdad mark. 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) svarar att kommunen 

har köpt in tomten för att det är strategiskt viktigt att få ordning på 

området. Tanken är att det i framtiden ska byggas nya bostäder i 

Rödeområdet. 

Fråga 2 

Stefan Bergh (NoP) frågar varför inte kallelser och protokoll från 

fullmäktigeberedningen för demokrati finns att läsa på kommunens 

webbplats. 

Fullmäktiges ordförande Carin Walldin (S) svarar att hon tar med sig 

frågan och återkommer med svar. 
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§ 34 Dnr 2021-000344 

Samverkansavtal med Mittuniversitetet och 
Nordanstigs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Nordanstigs kommun ska ingå samarbetsavtal med 

Mittuniversitetet under perioden 2022-2026. 

2. Finansieringen sker inom befintlig ram för halvåret 2022  

(250 tkr). 

3. Finansiering för perioden 2023 till 2026 (500 tkr, 500 tkr,  

500 tkr resp. 250 tkr) inarbetas i budgetprocessen för Mål- och 

budget 2023 till 2027. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun behöver utveckla sina arbetssätt inom flera 

områden samt öka sin attraktivitet och kompetens. Samma behov 

finns inom näringslivet. Därför har Mittuniversitetet och kommunen, 

under cirka ett år, förberett ett samarbete med flera möten och 

workshops kring den gemensamma utvecklingen. Det gemensamma 

arbetet har utmynnat i en vilja att inleda ett långsiktigt samarbete 

genom ett fyraårsavtal. Avtalet reglerar förutsättningarna och målen 

med samarbetet samt tydligt hur det ska genomföras och styras. 

Samarbetsavtalet innefattar en gemensam och likvärdig finansiering 

där båda parter, under avtalstiden, finansierar samarbetet med två 

miljoner vardera, totalt fyra miljoner kronor under åren 2022 till 

2026. 

Nordanstigs kommun avser att teckna avtal om ett samarbete som 

uttrycker Kommunens och Mittuniversitetets ömsesidiga beroenden, 

utmaningar samt framgångsfaktorer för ökad konkurrenskraft, 

förnyelse och hållbar utveckling  

Detta beslutsunderlag avser beslutet att ingå ett fyraårsavtal samt 

finansieringen av densamma.  

Anders Fällström från Mittuniversitetet deltar och föredrar ärendet. 

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. § 34 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar 

att Nordanstigs kommun ska ingå samarbetsavtal med 

Mittuniversitetet under perioden 2022-2026, att finansieringen 

sker inom befintlig ram för halvåret 2022 (250 tkr) samt att 

finansiering för perioden 2023 till 2026 (500 tkr, 500 tkr resp. 

250 tkr) inarbetas i budgetprocess för Mål- och budget 2023 till 

2027 (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 

2022-03-10, dok nr 130170). 

2. Förslag till avtal med bilagor dok nr 130171, 130172 och 

130173. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att 

Nordanstigs kommun ska ingå samarbetsavtal med 

Mittuniversitetet under perioden 2022-2026. Finansieringen sker 

inom befintlig ram för halvåret 2022 (250 tkr), samt att 

finansiering för perioden 2023 till 2026 (500 tkr, 500 tkr resp. 

250 tkr) inarbetas i budgetprocess för Mål- och budget 2023 till 

2027 (ledningsutskottets protokoll § 55/2022, dok nr 130496). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att 

Nordanstigs kommun ska ingå samarbetsavtal med 

Mittuniversitetet under perioden 2022-2026. Finansieringen sker 

inom befintlig ram för halvåret 2022 (250 tkr). Finansiering för 

perioden 2023 till 2026 (500 tkr, 500 tkr, 500 tkr resp. 250 tkr) 

inarbetas i budgetprocessen för Mål- och budget 2023 till 2027 

(Kommunstyrelsens protokoll § 72/2022, dok nr 130817). 
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§ 35 Dnr 2022-000094 

Årsredovisning 2021 för Nordanstigs 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning samt sammanställd redovisning för 

Nordanstigs kommun 2021. 

2. Fastställa avsättning till Resultatutjämningsreserv (RUR) om 

52,9 mnkr. 

3. Fastställa balanskravsresultatet 2021 till 7,1 mnkr. 

4. Bevilja ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2021 i kommunstyrelsen, byggnadsnämnden, sociala 

myndighetsnämnden, Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd, Överförmyndarnämnden Mitt, Gemensam 

nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd samt 

Gemensam nämnd för företagshälsovård. 

Jäv 

Vid ansvarsprövning av kommunstyrelsen är Carin Walldin (S), 

Anders Broberg (C), Sven-Åke Eriksson (C) och Göran Thybäck (V) 

beslutande. Övriga ledamöter anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Vid ansvarsprövning av byggnadsnämnden anmäler Lars Hed (M) 

och Daniel Gunsth (S) jäv och deltar inte i beslutet. 

Vid ansvarsprövning av sociala myndighetsnämnden anmäler 

Michael Wallin (M), Carina Ohlson (C), Anette Nybom (S), Sigbritt 

Persson (S), Sandra Bjelkelöv (SD) och Stefan Nybom (S) jäv och 

deltar inte i beslutet. 

Vid ansvarsprövning av Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd anmäler Carina Ohlson (C) jäv och deltar inte i 

beslutet. 

Vid ansvarsprövning av Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd anmäler Stig Eng (C), 

Anette Nybom (S) och Stefan Nybom (S) jäv och deltar inte i 

beslutet. 

Vid ansvarsprövning av Gemensam nämnd för företagshälsovård 

anmäler Tor Tolander (M) och Magnus Willing (S) jäv och deltar 

inte i beslutet. 
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Forts. § 35 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt bokslut samt årsredovisning 

för 2021. 

Kommunen visar ett positivt resultat på 59,4 mnkr (miljoner kronor) 

och ett sammanställt resultat (koncernen) på 59,5 mnkr. 

Kommunens avsättning till resultatutjämningsreserv (RUR) är 

52,9 mnkr. 

Kommunens överskott efter balanskravsutredning är 7,1 mnkr. 

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i bokslutet mot budget: 

Verksamheter  

Stab    -1,2 mnkr  

Tillväxt och service    4,4 mnkr 

Utbildning    -1,2 mnkr 

Vård och omsorg                           -6,2 mnkr 

Social omsorg                             -0,2 mnkr 

Social myndighetsnämnd                          -8,8 mnkr 

 

Budgeterat resultat för kommunen är 16,8 mnkr. Årets resultat på 

59,4 mnkr avviker positivt mot budget med 42,6 mnkr. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar årsredovisningen. 

Verksamhetsutvecklare Anna Dybäck föredrar en uppföljning av 

fullmäktiges mål. 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) föredrar ärendet och yrkar, med stöd av Stig Eng (C), 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att bevilja 

kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet och finner 

det antaget. 
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Forts. § 35 

Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att bevilja 

byggnadsnämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet och finner 

det antaget. 

Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att bevilja 

sociala myndighetsnämndens ledamöter ansvarsfrihet och finner det 

antaget. 

Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att bevilja 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds ledamöter och 

ersättare ansvarsfrihet och finner det antaget. 

Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att bevilja 

Överförmyndarnämnden Mitts ledamöter och ersättare ansvarsfrihet 

och finner det antaget. 

Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att bevilja 

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärds 

ledamöter och ersättare ansvarsfrihet och finner det antaget. 

Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att bevilja 

Gemensam nämnd för företagshälsovårds ledamöter och ersättare 

ansvarsfrihet och finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-03-09, 

Årsredovisning 2021 för Nordanstigs kommun, dok nr 130116,  

2. Årsredovisning 2021 Nordanstigs kommun, dok nr 130160. 

3. Miljöbokslut 2021, dok nr 130476. 

4. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna 

årsredovisning samt sammanställd redovisning för Nordanstigs 

kommun 2021. Fastställa avsättning till RUR om 52,9 mnkr. 

Fastställa balanskravsresultatet 2021 till 7,1 mnkr 

(ledningsutskottets protokoll § 45/2022, dok nr 130486). 

5. Bokslut Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, dok nr 

130097 och 130098. 

6. Bokslut Överförmyndarnämnden Mitt, dok nr 129601. 

7. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna 

årsredovisning samt sammanställd redovisning för Nordanstigs 

kommun 2021. Fastställa avsättning till RUR om 52,9 mnkr. 

Fastställa balanskravsresultatet 2021 till 7,1 mnkr 

(kommunstyrelsens protokoll § 65/2022, dok nr 130810). 

8. Årsredovisning 2021 Nordanstigs kommun inklusive 

revisionsrapport, reviderad version dok nr 130894. 
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§ 36 Dnr 2022-000139 

Årsredovisning 2021 för Nordanstigs 
Bostäder AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Nordanstigs Bostäder AB:s årsredovisning för 2021. 

2. Bevilja styrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2021. 

Jäv 

Vid prövning av ansvarsfrihet anmäler Lars Hed (M) och Sven-Åke 

Eriksson (C) jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs Bostäder AB äger och förvaltar egna hyresfastigheter i 

Nordanstigs kommun. Bolaget förvaltar kommunägda fastigheter på 

uppdrag av kommunen. I anslutning till detta säljer de tjänster 

avseende mindre byggnadsarbeten, verksamhetshjälp och 

fastighetsskötsel till externa kunder, i huvudsak Nordanstigs 

kommun. 

Bolaget ansvarar för administrationen för Nordanstigs 

Fjärrvärme AB samt för drift och underhåll av fjärrvärmebolagets 

tre värmeproduktionsanläggningar. Vidare sköter bolaget två 

vattenkraftverk belägna i Gnarpsån, som ägs av Nordanstigs 

kommun. 

Nordanstigs Bostäder har inkommit med årsredovisning för 

räkenskapsåret 2021. Bolaget visar ett negativt resultat med 

4 468 062 kronor. 

Bolagets vd Pamela Warren föredrar ärendet. Bolagets underskott 

beror till stora delar av ökade driftskostnader samt 

personalomkostnader. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att bevilja 

bolagets ledamöter och ersättare ansvarsfrihet och finner det antaget. 
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Forts. § 36 

 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2021 för Nordanstigs Bostäder AB, dok nr 

130380. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Nordanstigs Bostäder AB:s årsredovisning för 2021 (Erik 

Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-03-23, dok nr 130397).  

3. Kommunstyrelsen föreslår arr fullmäktige beslutar godkänna 

Nordanstigs Bostäder AB:s årsredovisning för 2021 

(kommunstyrelsens protokoll § 62/2022, dok nr 130807). 

4. Revisorernas rapporter dok nr 130904. 
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§ 37 Dnr 2022-000140 

Årsredovisning 2021 för Nordanstigs 
Fjärrvärme AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Nordanstigs Fjärrvärme AB:s årsredovisning för 

2021. 

2. Bevilja styrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2021. 

Jäv 

Vid prövning av ansvarsfrihet anmäler Stig Eng (C) jäv och deltar 

inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs Fjärrvärme AB är ett helägt bolag och bedriver 

fjärrvärmeverksamhet. Bolaget äger tre 

värmeproduktionsanläggningar belägna i Bergsjö, Harmånger och 

Strömsbruk och levererar värme till ett 40-tal kunder på dessa orter. 

Drift och underhåll för samtliga anläggningar samt administrationen 

vid bolaget, köps från Nordanstigs Bostäder AB. 

Nordanstigs Fjärrvärme AB har inkommit med årsredovisning för 

räkenskapsåret 2021. Bolaget visar ett positivt resultat med 

1 153 095 kronor. 

Styrelsens ordförande Stig Eng (C) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att bevilja 

bolagets ledamöter och ersättare ansvarsfrihet och finner det antaget. 
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Forts. § 37 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2021 för Nordanstigs Fjärrvärme AB, dok nr 

130383. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Nordanstigs Fjärrvärme AB:s årsredovisning för 2021 (Erik 

Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-03-23, dok nr 130394). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 

Nordanstigs Fjärrvärme AB:s årsredovisning för 2021 

(kommunstyrelsens protokoll § § 63/2022, dok nr 130808). 

4. Revisionens granskningsrapport dok nr 130897. 
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§ 38 Dnr 2022-000141 

Årsredovisning 2021 för Nordanstigs 
Fastighets AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Nordanstigs Fastighets AB:s årsredovisning för 2021. 

2. Bevilja styrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2021. 

Jäv 

Vid prövning av ansvarsfrihet anmäler Stig Eng (C), Lars Hed (M) 

och Daniel Gunsth (S) jäv och deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs Fastighets AB har till föremål för sin verksamhet att 

skapa möjligheter för att bibehålla och utveckla näringslivet inom 

kommunen. Bolaget ska även genom bevakning, marknadsföring och 

service verka för näringslivets främjande. 

Bolaget är under avveckling efter beslut av kommunfullmäktige och 

har sitt sista verksamhetsår. Ingen personal finns i bolaget. 

Bolaget har inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret 2021 

som visar ett negativt resultat med 61 732 kronor. 

Styrelsens ordförande Stig Eng (C) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att bevilja 

bolagets ledamöter och ersättare ansvarsfrihet och finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2021 Nordanstigs Fastighets AB, dok nr 

130382. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Nordanstigs Fastighets AB:s årsredovisning för 2021 (Erik 

Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-03-23, dok nr 130392). 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 38 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Nordanstigs Fastighets AB:s årsredovisning för 2021 

(kommunstyrelsens protokoll § 71/2022, dok nr 130816). 

4. Revisorernas granskningsrapport, dok nr 130982. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 39 Dnr 2022-000095 

Årsredovisning 2021 för Nordanstigs 
Kommunfastigheter AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Nordanstigs Kommunfastigheter AB:s årsredovisning 

för 2021. 

2. Bevilja styrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2021. 

Jäv 

Vid prövning av ansvarsfrihet anmäler Ola Wigg (S), Stig Eng (C) 

och Petter Bykvist (V) jäv och deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs Kommunfastigheter AB är ett av kommunen helägt 

bolag. Bolaget har som föremål för verksamheten att inom 

Nordanstig kommun äga, förvärva, bebygga, förvalta och försälja 

fastigheter och tomträtter. 

Bolaget förvaltar och driver fastigheten Bergesta i Gnarp. 

I årsredovisningen för 2021 redovisar bolaget ett positivt resultat 

med 79 050 kronor. 

Styrelsens ordförande Ola Wigg (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget. 

Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att bevilja 

bolagets ledamöter och ersättare ansvarsfrihet och finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-03-07, Yttrande 

årsredovisning 2021 Nordanstigs Kommunfastigheter AB, dok 

nr 130061, 

2. Protokoll NKFAB 220307, dok nr 130122, 

3. Årsredovisning Nordanstigs kommunfastigheter AB, dok nr 

130162. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 39 

 

 

4. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2021 för Nordanstigs Kommunfastigheter AB 

(ledningsutskottets protokoll § 47/2022, dok nr 130488). 

5. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 

årsredovisning 2021 för Nordanstigs Kommunfastigheter AB 

(kommunstyrelsens protokoll § 66/2022, dok nr 130811). 

6. Revisionens granskningsrapport, dok nr 130896. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 40 Dnr 2022-000099 

Årsredovisning 2021 för Nordanstig  
Vatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Nordanstig Vatten AB:s årsredovisning för 2021. 

2. Bevilja styrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2021. 

Jäv  

Vid prövning av ansvarsfrihet anmäler Carina Ohlson (C). Sven-Åke 

Eriksson (C), Anette Nybom (S) och Stefan Nybom (S) jäv och 

deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstig Vatten AB (NVAB) är ett helägt kommunalt bolag som 

äger den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Nordanstigs 

kommun.  

NVAB producerar och distribuerar dricksvatten till drygt 4 300 

människor samt omhändertar och renar avloppsvatten. Inom 

Nordanstigs kommun är ca 48 procent av invånarna anslutna till 

Nordanstig Vattens anläggningar. 

Inga anställda finns i bolaget. Utveckling, drift och underhåll av de 

allmänna VA-anläggningarna utförs av MittSverige Vatten & 

Avfall AB. 

NSVA har inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 376 tkr. 

Styrelsens ordförande Carina Ohlson (C) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att bevilja 

bolagets ledamöter och ersättare ansvarsfrihet och finner det antaget. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 40 

 

Beslutsunderlag 

1. Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-03-05, Yttrande 

årsredovisning 2021 Nordanstig Vatten AB, dok nr 130044. 

2. Årsredovisning & Granskningsrapport 2021 Nordanstig Vatten 

AB, med bilagor, dok nr 129973. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Nordanstig Vatten AB:s årsredovisning för 2021 

(ledningsutskottets protokoll § 50/2022, dok nr 130491). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Nordanstig Vatten AB:s årsredovisning för 2021 

(kommunstyrelsens protokoll § 68/2022, dok nr 130813). 

5. Revisionsberättelse, dok nr 130925. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 41 Dnr 2022-000098 

Årsredovisning 2021 för MittSverige Vatten & 
Avfall AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna MittSverige Vatten & Avfall AB:s årsredovisning 

för 2021. 

2. Bevilja styrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2021. 

Jäv  

Vid prövning av ansvarsfrihet anmäler Carina Ohlson (C) och Sven-

Åke Eriksson (C) jäv och deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

MittSverige Vatten & Avfall AB (MSVA) är Sundsvalls, Timrå och 

Nordanstigs kommuners gemensamma bolag för VA- och 

avfallssamverkan över kommungränserna. 

Bolaget har ett övergripande ansvar för utveckling, drift och 

underhåll av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i 

Sundsvalls, Timrå och Nordanstigs kommuner. I MSVA finns alla 

medarbetare som arbetar för bolagens uppdrag. 

MSVA har inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret 2021. 

Bolaget visar ett nollresultat. 

Carina Ohlson (C) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att bevilja 

bolagets ledamöter och ersättare ansvarsfrihet och finner det antaget. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 41 

 

Beslutsunderlag 

1. Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-03-04, Yttrande över 

årsredovisning för 2021 MittSverige Vatten & Avfall, dok nr 

130031. 

2. Årsredovisning 2021 för MittSverige Vatten & Avfall AB, med 

bilagor, dok nr 129974. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

MittSverige Vatten & Avfall AB:s årsredovisning för 2021 

(ledningsutskottets protokoll § 49/2022, dok nr 130490). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

MittSverige Vatten & Avfall AB:s årsredovisning för 2021 

(kommunstyrelsens protokoll § 69/2022, dok nr 130814). 

5. Revisionens granskningsrapport, dok nr 129974. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 42 Dnr 2022-000135 

Årsredovisning 2021 för Fiberstaden AB  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Fiberstaden AB: årsredovisning för 2021. 

2. Bevilja styrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2021. 

Jäv 

Vid prövning av ansvarsfrihet anmäler Stig Eng (C) jäv och deltar 

inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fiberstaden AB är ett samägt bolag av Hudiksvalls och Nordanstigs 

kommuner. Bolaget bedriver statsnätsverksamhet, sköter IT-driften 

för de båda kommunernas verksamheter samt svarstjänst för 

ägarkommunerna och Söderhamn, Bollnäs och Ljusdals kommuner. 

Fiberstaden AB har inkommit med årsredovisning för räkenskapsåret 

2021. Bolaget visar ett positivt resultat med 8 619 587 kronor. 

Styrelsens ledamot Stig Eng (C) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att bevilja 

bolagets ledamöter och ersättare ansvarsfrihet och finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Fiberstaden AB: årsredovisning för 2021 (Erik Hedlunds 

tjänsteutlåtande 2022-03-23, dok nr 130391). 

2. Årsredovisning 2021 för Fiberstaden AB inklusive 

revisionsrapporter, dok nr 130159. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 

Fiberstaden AB:s årsredovisning för 2021 (kommunstyrelsens 

protokoll § 70/2022, dok nr 130815). 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 43 Dnr 2022-000096 

Årsredovisning 2021 för Hälsinglands 
Utbildningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2021 för Hälsinglands 

Utbildningsförbund. 

2. Bevilja styrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2021. 

Jäv 

Vid prövning av ansvarsfrihet anmäler Michael Wallin (M), Lisa 

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

jäv och deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands Utbildningsförbund har lämnat en årsredovisning för 

2021 års verksamhetsår. 

Utbildningsförbundet visar ett negativt resultat med 2 588 tkr. 

Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund som 

bildats av Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner.  

Förbundets uppdrag är att i samverkan skapa en gemensamt 

organiserad och fritt sökbar gymnasie- och vuxenutbildning i 

Hälsingland, med goda möjligheter till distansstudier oberoende av 

tid och rum. 

Ola Wigg (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med bifall av Anette Nybom (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms yrkande och 

finner det antaget. 

Ordföranden ställer proposition på revisionens förslag att bevilja 

bolagets ledamöter och ersättare ansvarsfrihet och finner det antaget. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 43 

 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2021 Hälsinglands Utbildningsförbund, dok nr 

129674. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2021 för Hälsinglands Utbildningsförbund (Erik 

Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-03-01, dok nr 129987). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2021 för Hälsinglands Utbildningsförbund 

(ledningsutskottets protokoll § 48/2022, dok nr 130489). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2021 för Hälsinglands Utbildningsförbund 

(kommunstyrelsens protokoll § 61/2022, dok nr 130806). 

5. Revisorernas granskningsrapporter, dok nr 130416. 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 44 Dnr 2022-000073 

Redovisning av fiberinfrastrukturella 
investeringar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna redovisningen. 

2. I och med detta beslut är alla lånade medel från projektet 

återförda. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan år 2000 till i dag har kommunen beslutat om 

investeringsmedel till en totalsumma om 89,9 miljoner kronor i 

fiberinfrastruktur. För perioden 2000 - 2013 beslutades det om 

investeringsmedel till en summa om 23 miljoner kronor. För 

perioden 2014 till idag beslutades det om investeringsmedel om 66,9 

miljoner kronor.  

Av dessa är 63,4 miljoner kronor genomförda eller pågående projekt. 

Beslut om investeringsmedel har fattats löpande i olika omgångar 

och beslut om enskilda investeringsprojekt likaså. Av beslutade 

medel återstår 9,8 miljoner kronor, att från dags datum, nyttja för 

kommande projekt. 

Under senare år har de beslutade investeringsmedel, av tidsskäl, 

nyttjats för andra projekt med syfte att dessa ska återföras till 

bredbandsprojektet i ett senare skede. I och med detta beslut är 

samtliga lånade investeringsmedel återförda. 

Styrgruppen för bredbandsinvesteringar har beslutat att sammanställa 

en översiktlig redovisning av genomförda fiberprojekt och 

investeringsvolymer och att denna redovisas för 

kommunfullmäktige. 

Stig Eng (C) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Ola Wigg (S), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 44 

 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 

2022-03-03, Redovisning av fiberinfrastrukturella investeringar, 

dok nr 130016. 

2. 220314 Tidslinje, dok nr 130216. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

godkänna redovisningen samt att i och med detta beslut är alla 

lånade medel från projektet återförda (ledningsutskottets 

protokoll § 53/2022, dok nr 130494). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

redovisningen och att i och med detta beslut är alla lånade 

medel från projektet återförda (kommunstyrelsens protokoll 

§ 60/2022, dok nr 130805). 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 45 Dnr 2022-000093 

Ändring av Biblioteksavgifter 

Kommunfullmäktiges beslut 

Permanent avskaffa folkbibliotekens förseningsavgifter. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I vårt bibliotekssamarbete HelGe har vi gemensamma låneregler och 

avgifter. 2020-03-18 avskaffade HelGe-samarbetet tillfälligt 

förseningsavgifterna som ett led i arbetet med att minska 

smittspridning och underlätta under Corona-pandemin. Många 

folkbibliotek i Sverige gjorde samma sak och erfarenheten är positiv. 

Böckerna återlämnas och det uppfattas som ett kliv framåt i arbetet 

med bemötande och tillgängliggörande av litteratur för alla. Därför 

föreslås beslut om att permanent avskaffa folkbibliotekens 

förseningsavgifter från och med 2022-09-01. 

Tendensen i Sverige är att allt fler kommuner ser över möjligheten 

att ta bort förseningsavgifter och i vissa fall till och med räkningar 

för förkomna medier. Några exempel är Karlskoga, Söderköping, 

Boxholm och Mjölby.  

Bibliotekscheferna i HelGe-samarbetet ser detta som något positivt 

och en möjlighet att utveckla bibliotekens roll i våra kommuner.  

HelGe-biblioteken har gemensamma låneregler och avgifter.  

Beslut om avskaffande av förseningsavgifter fattas i respektive 

kommun och implementeras endast om alla kommuner i HelGe-

samarbetet är överens.  

Förseningsavgifter i HelGe-samarbetet är idag 1 kr/dag/media med 

undantag av tevespel där avgiften är 10kr/dag. Avgifterna gäller från 

18 år. Barnmedia är redan avgiftsfritt.  

När lånetiden har gått ut kommer låntagarna precis som nu att få en 

eller flera påminnelser om att lämna tillbaka sitt lån. Skillnaden är att 

vi inte kommer att lägga på en förseningsavgift utan ha förtroendet 

att det lånade lämnas tillbaka.  

Lämnas inte det man lånat tillbaka efter upprepade påminnelser 

kommer lånekortet spärras och en faktura att skickas ut, precis som 

nu. Gäller inte för barn. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 45 

 

Ekonomisk påverkan 

Tas förseningsavgifterna bort så minskar bibliotekens intäkter. Dessa 

intäkter är mycket små idag, uppskattningsvis max 5000 kr/år. 

Avskaffandet av förseningsavgifter frigör administrativ tid för 

bibliotekspersonalen. 

Anette Nybom (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Anette Nybom (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms yrkande och 

finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar om att permanent 

avskaffa folkbibliotekens förseningsavgifter (Erik Hedlunds och 

Thomas Larssons tjänsteutlåtande 2022-03-08, dok nr 130099). 

2. Utbildningsutskottet föreslår fullmäktige att besluta om att 

permanent avskaffa folkbibliotekens förseningsavgifter 

(utbildningsutskottets protokoll § 17/2022, dok nr 130440). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att permanent 

avskaffa folkbibliotekens förseningsavgifter (kommunstyrelsens 

protokoll § 74/2022, dok nr 130819). 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 46 Dnr 2022-000046 

Fyllnadsval på grund av valbarhetshinder, 
Börje Lindblom (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Per-Ola Wadin (L) som ny ersättare i valnämnden för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Börje Lindblom (L) har flyttat från kommunen och är inte längre 

valbar som förtroendevald i Nordanstigs kommun. Börje hade ett 

uppdrag som ersättare i valnämnden. 

Fullmäktige har att välja ny ersättare i valnämnden för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022. 

Yrkanden 

Per-Ola Wadin (L) föreslår sig själv som ny ersättare i valnämnden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Per-Ola Wadins förslag och finner 

det antaget. 

Beslutsunderlag 

Fullmäktiges protokoll § 19/2022, dok nr 130142. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 47 Dnr 2022-000172 

Avsägelse politiska uppdrag,  
Erik Eriksson Neu (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Erik Erikssons Neus avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden 

2019-2022. 

3. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen och ny ledamot och vice 

ordförande i valberedningsnämnden behandlas på fullmäktiges 

nästa sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Erik Eriksson Neu (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag som 

ledamot i fullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen samt ledamot och 

vice ordförande i valberedningsnämnden. 

Fullmäktige har att godkänna Erik Erikssons Neus avsägelse, välja 

ny ersättare i kommunstyrelsen och ny ledamot och vice ordförande i 

valberedningsnämnden för återstoden av mandatperioden 2019-2022 

samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

Yrkanden 

Ordföranden föreslår att fullmäktige godkänner Erik Eriksson Neus 

avsägelse samt hos länsstyrelsen begär ny sammanräkning för 

Socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

Val av ny ersättare i kommunstyrelsen och ny ledamot och vice 

ordförande i valberedningsnämnden behandlas på fullmäktiges nästa 

sammanträde. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

Erik Hedlunds tjänsteutlåtande dok nr 130899. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 48 Dnr 2022-000181 

Avsägelse politiskt uppdrag,  
Daniel Jabbari (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna avsägelsen. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 

2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Jabbari (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna avsägelse samt hos länsstyrelsen 

begäran ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden 

av mandatperioden 2019-2022. 

Beslutsunderlag 

Erik Hedlunds tjänsteutlåtande dok nr 130902. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(32) 

Sammanträdesdatum 

2022-04-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 49 Dnr 2022-000056 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna kvartalsrapport 4/2021 gällande icke verkställda beslut 

enligt 16 kap. § 6 f-h Socialtjänstlagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska enligt 16 kap 6f-h §§ Socialtjänstlagen varje 

kvartal rapportera till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till 

fullmäktige och till revisorerna, alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § 

socialtjänstlagen som inte har verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum eller från det att verkställigheten avbröts. De beslut 

som tidigare rapporterats som ej verkställda ska rapporteras till IVO 

och revisorer när de verkställs. Nämnden ska lämna statistisk rapport 

till fullmäktige.  

Rapportering till IVO sker i en rapport per varje enskilt beslut och 

individ, individrapport, vid fyra tillfällen per år. 

• 1 gynnande beslut om kontaktfamilj, 2021-05-04, har tidigare 

rapporterats som ej verkställt inom tre månader och nu som 

verkställt från och med 2021-12-20. 

• 2 gynnande beslut om kontaktfamilj, 2021-08-24, 2021-09-29. 

• 1 avbrott i verkställighet kontaktfamilj, 2021-07-20. 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av ej verkställda beslut till IVO, kvartal 4, 

2021, dok nr129610. 

2. Sociala myndighetsnämndens protokoll § 14/2022. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 4/2021 gällande icke verkställda beslut enligt  

16 kap. § 6 f-h Socialtjänstlagen (kommunstyrelsens protokoll 

§ 77/2022, dok nr 130822). 

 


