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§ 93 Dnr 2021-000272  

Justering av Avfallstaxa för Nordanstigs 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Från och med 1 januari 2022 höja taxor för avfallsverksamhet. 

2. Justera upp nuvarande grundavgift för permanent villa med 211 

kr per år, fritidshus med 149 kr, företag med 44 kr, och 

lägenhetsavgift med 128 kr inklusive moms. 

3. Från och med 1 januari 2022 höja avgifter för 

verksamhetsavfall. 

4. Justera upp avgift för brännbart avfall med 300 kr per ton 

exklusive moms och latrinkärl med 267 kr per st. exklusive 

moms.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Kostnaderna för hantering av avfall har stigit de senaste åren för 

landets renhållare. I Nordanstig behöver avfallstaxorna höjas för att 

hantera de ökande kostnaderna, främst avseende:  

• Strängare lagkrav när det gäller hantering av avfall.  

• Kostnadsökningar för nya entreprenörsavtal.   

• Höjda förbränningspriser på grund av förbränningsskatt på 

avfall och höjda kostnader för utsläppsrätter. 

• Avfallsverksamheten har under de senaste åren anpassats till att 

följa de lagar och förordningar som finns för insamling och 

omhändertagande av avfall, arbetsmiljöanpassningar etc. De 

kommande åren krävs ökade resurser för att hantera dessa 

omvärldskrav främst avseende införande av källsortering av 

matavfall och hantering av returpapper som övergår i 

kommunalt ansvar 2022-01-01.  

• Årlig höjning av löner till personal. Har rymts inom befintlig 

budgetram sedan föregående höjning av taxan, då 

effektiviseringar genomförts inom verksamheten. 

• Kostnader för nya program för att möta kommande lagkrav samt 

kundernas förväntan, som exempelvis digitalisering, SMS-

funktioner och webbtjänster/telefontjänster. 
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Forts. § 93 

 

• För att bibehålla nuvarande höga servicegrad inom 

verksamheten samt att möte kommande lagkrav krävs en 

höjning av taxor och avgifter. Om vi inte gör höjningen blir 

konsekvensen att skattemedel måste tillföras för att få en budget 

i balans. Enligt rättspraxis tillämpad i första hand inom VA-

verksamhet, men som även är tillämpligt inom 

avfallsverksamhet, ska ett över- eller underskott regleras under 

en treårsperiod. Ett underskott måste i annat fall justeras genom 

att skattemedel tillförs. 

Grundavgiften är avsedd att täcka kostnader för administration och 

kommunens återvinningscentraler.  

Den rörliga delen av taxan som baseras på kärlstorlek och 

hämtningsintervall påverkas inte i den föreslagna höjningen av 

grundavgiften. 

Jämfört med övriga kommuner i Hälsingland är grundavgifterna 

väldigt låga. 

Enhetschef Jimmy Nilsson och konsult Pär Johansson föredrar 

ärendet.   

Yrkanden 

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

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att från och med 1 januari 2022 

höja taxor för avfallsverksamhet, att justera upp nuvarande 

grundavgift för permanent villa med 211 kr per år, fritidshus 

med 149 kr, företag med 44 kr, och lägenhetsavgift med 128 kr 

inklusive moms samt att från och med 1 januari 2022 höja 

avgifter för verksamhetsavfall, att justera upp avgift för 

brännbart avfall med 300 kr per ton exklusive moms och 

latrinkärl med 267 kr per st. exklusive moms (Erik Hedlunds 

och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-08-25, dok.nr. 

127263). 
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2. Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att från 

och med 1 januari 2022 höja taxor för avfallsverksamhet, att 

justera upp nuvarande grundavgift för permanent villa med 

211 kr per år, fritidshus med 149 kr, företag med 44 kr, och 

lägenhetsavgift med 128 kr inklusive moms samt att från och 

med 1 januari 2022 höja avgifter för verksamhetsavfall, att 

justera upp avgift för brännbart avfall med 300 kr per ton 

exklusive moms och latrinkärl med 267 kr per st. exklusive 

moms (ledningsutskottets protokoll § 184, dok.nr. 127708). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att från och 

med 1 januari 2022 höja taxor för avfallsverksamhet. Justera 

upp nuvarande grundavgift för permanent villa med 211 kr per 

år, fritidshus med 149 kr, företag med 44 kr, och lägenhetsavgift 

med 128 kr inklusive moms. Från och med 1 januari 2022 höja 

avgifter för verksamhetsavfall. Justera upp avgift för brännbart 

avfall med 300 kr per ton exklusive moms och latrinkärl med 

267 kr per st. exklusive moms (kommunstyrelsens protokoll 

§ 43/2021, dok.nr. 127998). 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 94 Dnr 2021-000309  

Information från Överförmyndarnämnden Mitt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarnämnden Mitt är en gemensam nämnd för 

överförmyndarfrågor. De samverkande kommunerna är förutom 

Nordanstig, Timrå, Ånge och Sundsvalls kommuner. 

Vid dagens sammanträde deltar förvaltningschef Therese 

Samuelsson Östlund och nämndens ordförande Rosemarie Antonic 

och informerar om nämndens arbete. 

Huvuduppdraget är att utöva tillsyn över hur de olika 

ställföreträdarna fullgör sina uppgifter. De olika ställföreträdarna är 

God man, Förvaltare, Förmyndare, Särskilt förordnad förmyndare, 

God man för ensamkommande barn samt Tillfällig god man. 

I Nordanstig finns det sex huvudmän som idag saknar en god man 

eller förvaltare. Ytterligare tio huvudmän har idag behov av en ny 

god man eller förvaltare och rekrytering av dessa pågår. 
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§ 95 Dnr 2020-000094  

Information om nya bidragsnormer och 
bestämmelser för kommunens 
föreningsbidrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsenheten genomförde en bidragsöversyn under 

hösten 2019 och våren 2020 som resulterade i ett förslag på 

förändringar av kommunens bidrag till föreningsverksamhet.  

Kommunstyrelsen har beslutat om nya bidragsnormer och 

bestämmelser för kommunens föreningsbidrag och dessa börjar att 

gälla från 1 januari 2022. 

De olika bidragen är följande: 

• Projektbidrag 

• Bidrag till bygglovsavgift 

• Verksamhetsstöd 

- Aktiviteter/arrangemang/projekt 

- Utbildning 

- Oförutsedda utgifter 

- Inköp av inventarier/utrustning 

• Lokalt aktivitetsstöd och Driftsbidrag 

• Bidrag för samlingslokaler 

• Stöd till studieförbund 

• Kultur- och föreningsledarstipendium 

Fritidsutvecklare Andreas Mossnelid och handläggare Helena Havela 

informerar om de nya bidragsnormerna.                           
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§ 96 Dnr 2021-000154  

Nordanstigs Kulturstrategi 2021-2025 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta Nordanstigs kulturstrategi för perioden 2021-2025. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med att ta fram en kulturstrategi har pågått sedan hösten 

2019. Ett första steg var att ta reda på Nordanstigsbornas tankar om 

kulturlivet. Ett antal ”Kultursnackskvällar” anordnades, likaså möten 

med kulturarbetare, kulturarrangörer, äldrerådet, studieförbund, 

biblioteken och rektorerna. Utifrån denna inventering togs ett 

remissförslag fram och på denna har det, via kommunens sociala 

medier och riktade utskick, funnit möjlighet att respondera på mellan 

den 8 29 mars 2021. Många värdefulla synpunkter inlämnades, som 

kunde läggas till eller ändras i förslaget till strategin.  

Kulturstrategin är ett brett förankrat kulturpolitiskt program där 

syftet med och processen inför har varit att få en så bred förankring 

som möjligt bland denna breda intressegrupp. 

Kulturstrategin ska beslutas av kommunfullmäktige och 

verksamheten kommer därefter att ta fram en handlingsplan för 

genomförandet av den. Kostnaden för genomförandet av 

handlingsplanen får hanteras i sedvanlig budgetprocess men man får 

inte förbise att många aktiviteter inte är så kostsamma att genomföra.   

Yrkanden 

Stig Eng (C) med stöd av Ola Wigg (S) och Tor Tolander (M) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Sven-Erik Sjölund (S) yrkar tillägga yrkar lägga till följande punkt 

på sidan 13 under Kulturområde: Idrott. 

Petter Bykvist (V) med bifall av Petra Modée (V) yrkar att orden 

verka för tas bort på sidan 17 i stycket om 1 %-regeln för konstnärlig 

utsmyckning. 

Petra Modée (V) med stöd av Petter Bykvist (V) yrkar avslag på 

Sven-Erik Sjölunds yrkande. 

Tor Tolander (M) yrkar avslag på Petter Bykvists yrkande. 
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Forts. § 96 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds 

tilläggsyrkande om att tillföra Idrott på sidan 10, mot 

kommunstyrelsens förslag och finner kommunstyrelsens förslag 

antaget. 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvists yrkande om att ta 

bort orden verka för på sidan 17, mot kommunstyrelsens förslag och 

finner kommunstyrelsens förslag antaget. 

Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Petter Bykvists yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med 20 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot tre Nej-röster för 

Petter Bykvists yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens förslag. 

En ledamot avstod från att rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M) X    

Lars Hed (M)  X    

Michael Wallin (M) X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Peter Åslund (L) X    

Patric Jonsson (KD) X    

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Stefan Nybom (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Magnus Willing (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Petra Modée (V)  X    

Petter Bykvist (V)  X 

Hanna Tolander (V)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD) X   

Johan Norrby (SD)   X 

Eva Andersson (SD) X 

Stefan Bergh (NoP) X 

Summa  20 3 1

    



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens 

förslag till kulturstrategi i övrigt och finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta Nordanstigs kulturstrategi gällande 

perioden 2021-2025 (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2021 09 09, dok.nr. 127417). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar Nordanstigs 

kulturstrategi för perioden 2021-2025 (ledningsutskottets 

protokoll § 179/2021, dok.nr. 127703). 

3. Förslag till Kulturstrategi 2021-2025, dok.nr. 127416. 

4. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

anta Nordanstigs kulturstrategi gällande perioden 2021-2025 

(kommunstyrelsens protokoll § 202/2021, dok.nr. 128000). 
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§ 97 Dnr 2019-000418  

Slutrapport - Klimat- och miljöberedningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna Klimat- och miljöberedningens slutrapport och förklara 

fullmäktigeberedningens arbete för avslutat. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 101, att inrätta en 

fullmäktigeberedning med uppdraget att arbeta med inriktningen för 

kommunens klimat-och miljödokument. 

Syftet med beredningen var att tydliggöra riktning och hastighet i 

kommunens arbete med miljö- och klimatfrågorna inom arbetet med 

Agenda 2030. 

Fullmäktigeberedningen har varit tillfällig och lämnar härmed sin 

slutrapport till kommunfullmäktige. 

Beredningens mål var att ta fram ett långsiktigt och konkret förslag 

till handlingsplan för miljö- och klimatfrågorna inom Agenda 2030 

genom att arbeta med inriktningen i kommunens miljö- och 

klimatdokument såsom energiplan, resepolicy, strategi för 

energieffektivisering samt kommunens miljömål som ingår i 

överenskommelsen med länsstyrelsen kring åtgärdsarbetet för 

miljömål och klimatanpassning, samt i övrigt i de styrdokument som 

kan vara aktuella. 

Beredningen har genomfört möten och aktiviteter i den mån det har 

varit möjligt utifrån Covid -19. Handlingsplanen som bifogas utgår 

därför från de beslutade dokument som redan finns samt utifrån den 

digitala workshop och medborgardialog som beredningen har 

genomfört.  

Handlingsplanen revideras årligen för att inkludera nya mål och 

dokument samt fler perspektiv av hållbarhet. Aktivitetslistan som 

bifogas gäller för 2022 och en ny aktivitetslista presenteras inför 

varje nytt år. Uppföljning av handlingsplanens mål och aktiviteter 

sker årligen. 

Miljöstrateg Anna Hesselgren Heijbel föredrar ärendet. 
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Forts. § 97 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige godkänna Klimat- och 

miljöberedningens slutrapport och förklara 

fullmäktigeberedningens arbete för avslutat (Erik Hedlunds och 

Anna Hesselgren Heijbels tjänsteutlåtande 2021-09-28, dok.nr. 

127737). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Klimat- och miljöberedningens slutrapport och förklara 

fullmäktigeberedningens arbete för avslutat (kommunstyrelsens 

protokoll § 196/2021, dok.nr. 127994). 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(24) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 98 Dnr 2020-000042  

Politisk debatt: Klimat och miljö 

Kommunfullmäktiges beslut 

Debatten förklaras för avslutad. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Agenda 2030 och de Globala målen syftar till att skapa en hållbar 

utveckling. En hållbar utveckling innebär att vi tillgodoser dagens 

behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att 

tillfredsställa sina behov.  

Vilka globala mål bör vi prioritera i Nordanstig? 

Anna Hesselgren-Heijbel, miljöstrateg, Anna Dybäck, 

verksamhetsutvecklare och Anna Maria Landevall Norfall, BRÅ- 

och folkhälsosamordnare, föredrar kommunens arbete enligt Agenda 

2030 och de Globala målen. 

Kommunfullmäktige debatterar i ärendet klimat och miljö. 
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§ 99 Dnr 2021-000254  

Delårsbokslut per 31 augusti 2021 för 
Nordanstigs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna delårsbokslut per 2021-08-31 med sammanställd 

redovisning samt helårsprognos. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2021-08-31 

med sammanställd redovisning (koncern) samt helårsprognos. 

Kommunstyrelsen och sociala myndighetsnämnden visar följande 

avvikelser i sin helårsprognos mot budget: 

Verksamheter 

Stab  -1,6 mnkr  

Tillväxt och service   0,9 mnkr 

Utbildning  -4,1 mnkr 

Vård och omsorg                         -4,4 mnkr 

Social omsorg                        -3,0 mnkr 

Sociala myndighetsnämnden             -10,0 mnkr 

 

Kommunstyrelsens verksamheter visar ett prognostiserat underskott 

mot budget med -12,2 mnkr (miljoner kronor). 

Sociala myndighetsnämnden visar ett prognostiserat underskott mot 

budget med -10,0 mnkr. 

Kommunstyrelsens särskilda verksamheter visar ett prognostiserat 

överskott mot budget med 17,0 mnkr. 

Skatteintäkter, statsbidrag, slutavräkning samt finansnetto visar ett 

prognostiserat överskott om 23,0 mnkr. 

Budgeterat resultat för 2021 är 16,8 mnkr. 

Kommunens prognos 2021 visar ett beräknat resultat på 34,6 mnkr. 

Kommunkoncernens prognostiserade resultat för 2021 är 37,0 mnkr. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 
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Forts. § 99 

 

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 kommunfullmäktige beslutar 

godkänna delårsbokslut per 2021-08-31 med sammanställd 

redovisning samt helårsprognos (Erik Hedlunds och Björn 

Hylenius tjänsteutlåtande 2021-09-27, dok.nr. 127652). 

2. Delårsbokslut per 31 augusti 2021, dok.nr. 127776. 

3. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna 

delårsbokslut per 2021-08-31 med sammanställd redovisning 

samt helårsprognos (kommunstyrelsens protokoll § 189/2021, 

dok.nr. 127987). 
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§ 100 Dnr 2021-000315  

Formaliarevidering av Ostkustbanan 
2015 AB:s styrande dokument 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta förslag till reviderade styrdokument (aktieägaravtal, 

bolagsordning och ägardirektiv) för Ostkustbanan 2015 AB. 

2. Uppdra till stämmoombudet att rösta för att de nya styrande 

dokumenten (aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) 

fastställs på Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolagsstämma. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Ostkustbanan 2015 AB:s (Nya Ostkustbanan AB) styrelse föreslår 

samtliga delägare att revidera de styrande dokumenten: 

aktieägaravtalet, bolagsordningen samt ägardirektivet. 

Det enskilt viktigaste förslaget till ändring är att det maximala antalet 

styrelseledamöter föreslås utökas från dagens 12 till 19. Det är 

viktigt för bolaget att kunna anta reviderade styrdokument under 

innevarande år (2021) för att kunna registrera en styrelseledamot från 

varje enskild delägare hos Bolagsverket.  

Bolagsstyrelsens tidplan är att samtliga delägares fullmäktige fattar 

beslut i frågan under oktober, november, respektive december och att 

bolaget därefter kallar till en extra bolagsstämma (per capsulam) i 

början eller mitten av december där de nya styrdokumenten kan 

fastställas. 

Alla delägare bör ges en plats i bolagsstyrelsen 

Idag ska bolagsstyrelsen, i enlighet med bolagsordningen, bestå av 

minst 8 och maximalt 

12 ledamöter. I förslaget till reviderad bolagsordning förordas det att 

det maximala antalet styrelseledamöter ska utökas till 19.  

En grundläggande princip, sedan bolagets bildande, är att varje 

delägare erbjuds en plats i styrelsen. Efter upptagandet av de tre nya 

delägarna uppgår det totala antalet delägare till 13 medan det 

maximala antalet platser i styrelsen uppgår till 12. 

Förslaget om maximalt 19 styrelseledamöter baseras på antalet 

regioner (2) och det totala antalet kommuner i de båda länen (17). 
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Forts. § 100 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.        

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till 

reviderade styrdokument (aktieägaravtal, bolagsordning och 

ägardirektiv) för Ostkustbanan 2015 AB samt uppdra till 

stämmoombudet att rösta för att de nya styrande dokumenten 

(aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv) fastställs på 

Ostkustbanan 2015 AB:s extra bolagsstämma (Ola Wiggs 

delegationsbeslut 2021-10-20, dok.nr. 128159). 
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§ 101 Dnr 2021-000144  

Redovisning av ej avslutade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att 

fullmäktiges presidium två gånger per år ska redovisa de motioner 

som inte är färdigberedda. 

Arbetet med att arbeta med inkomna motioner har under pandemin  

varit lägre. Ett omtag pågår och verksamheten arbetar för att 

motionerna ska besvaras så snart som möjligt. 

Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga 

aktuella motioner.                          

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

redovisningen (Erik Hedlunds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2021-09-28. dok.nr. 127751). 

2. Sammanställning av ej avslutade motioner, dok.nr. 127753. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

redovisningen (kommunstyrelsens protokoll § 209/2021, dok.nr. 

128007). 
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§ 102 Dnr 2021-000145  

Sammanställning av icke verkställda beslut 
enligt SoL och LSS  

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna kvartalsrapport 2, 2021 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. Men 

gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats. 

Omsorgsutskottet redovisar följande för kvartal 2/2021: 

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

verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2, 2021 

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: Ja = 

* 1 ärende gällande SoL ÄO, äldreomsorg 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 

tre månader från datum för avbrott? 

Svar: Nej 

 

Sociala myndighetsnämnden redovisar följande för kvartal 

2/2021: 

För kvartal 2 2021: 

• Två gynnande beslut kontaktfamilj för barn som inte 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum har avslutats 

utifrån att familjen flyttat ur kommunen. 

• Ett gynnande beslut kontaktfamilj för barn som inte har 

verkställts inom tre månader från beslutsdatum har avslutats 

utifrån ett erbjudande om insats kontaktperson. 
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Forts. § 102                     

      

Beslutsunderlag 

1. Sociala myndighetsnämndens protokoll § 129/2021-09-13. 

2. Omsorgsutskottets protokoll § 99/2021-09-13. 

3. Kommunstyrelsens protokoll § 210/2021, dok.nr. 128008. 
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§ 103 Dnr 2021-000308  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Anna Savolainen (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Anna Savolainens (S) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden 2019-

2022.     

      

Sammanfattning av ärendet 

Anna Savolainen (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna avsägelsen samt att hos länsstyrelsen 

begära ny sammanräkning för Socialdemokraterna för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022.    
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§ 104 Dnr 2021-000299  

Ny sammanräkning efter valbarhetshinder, 
Patrik Svahn (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 2019-2022 

då Patrik Svahn (SD) inte längre är folkbokförd i Nordanstigs 

kommun.        

      

Sammanfattning av ärendet 

Det har uppmärksammats att Patrik Svahn (SD) inte länge är 

folkbokförd i kommunen och är därmed inte valbar i Nordanstigs 

kommunfullmäktige. 

Fullmäktige har att begära ny sammanräkning hos länsstyrelsen för 

Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 2019-2022.   
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§ 105 Dnr 2020-000037  

Ärenden flyttas till nästa sammanträde. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Flytta följande ärenden till nästa sammanträde: 

Ärende 9 Finanspolicy för Nordanstigs kommun 

Ärende 11 Rutiner för distansdeltagande vid politiska sammanträden 

efter pandemins slut 

Ärende 12 Riktlinjer för E-förslag i Nordanstigs kommun 

      

Sammanfattning av ärendet 

På grund av ett långt sammanträde föreslås att följande ärenden 

behandlas vid fullmäktiges nästa sammanträde: 

Ärende 9 Finanspolicy för Nordanstigs kommun 

Ärende 11 Rutiner för distansdeltagande vid politiska sammanträden 

efter pandemins slut 

Ärende 12 Riktlinjer för E-förslag i Nordanstigs kommun 

      

      

      

      

 

 


