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§ 1 Dnr 2023-000098 

Information om Torsboda industripark 

Kommunfullmäktiges beslut 

Tacka för informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sundsvallsregionen är en samverkan mellan Hudiksvall, Nordanstig, 

Sundsvall, Timrå, Härnösand och Ånge kommuner för tillväxt, 

infrastruktur- och arbetsmarknadsfrågor. I Timrå kommun finns 

området Torsboda, som har förutsättningar för en större 

industrietablering. Sundsvall och Timrå kommuner äger tillsammans 

Torsboda Industrial Park.  

Vid dagens sammanträde informerar Maria Wallner, samordnare vid 

Sundsvallsregionen om vad en etablering vid Torsboda Industrial 

Park skulle kunna innebära för regionen.   
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§ 2 Dnr 2021-000025 

Allmänhetens frågestund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Allmänhetens frågestund avslutas. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter,  

ordföranden och vice ordföranden i kommunens styrelse, utskott,  

nämnder, bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och  

ledande tjänstemän. 

 

Fråga 1 

Anette Sandström frågar kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg 

(S) om Tigerbergets vindkraftpark: Följer etableringen 

översiktsplanens tematiska tillägg för vindkraft och finns det planer 

på att omarbeta översiktsplanen i närtid. 

 

Ola Wigg (S) svarar att den planerade vindkraftsparken på 

Tigerberget helt ligger inom Hudiksvalls kommun. Nordanstigs 

översiktsplan gäller det egna geografiska området. Nordanstigs 

kommun kommer dock lämna ett remissvar där det framgår att en 

vindkraftspark kan påverka våra medborgare och att det i vissa fall 

kan upplevas som negativt. Det tematiska tillägg som beslutades i 

november 2010 är det som gäller idag för kommunen. Dock så är den 

inte längre aktuell vad gäller riksintresset för elproduktion, den 

byggde på målsättningar från EU som idag är betydligt högre. Arbete 

med att ta fram en ny översiktsplan pågår. Arbetet med det tematiska 

tillägget för vindkraft kommer troligen inte i gång förrän under 2024. 
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§ 3 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 

Carina Ohlson (C) ställer fråga om arbetsmiljöinsatsen ”Gyllene 

kvarten”. Vet omsorgsutskottets ordförande om att ”Gyllene kvarten” 

inte är schemalagd tid inom hemtjänstverksamheten.  

 

Omsorgsutskottets ordförande Stefan Nybom (S) känner inte till 

frågan och ber att få återkomma vid senare tillfälle. 
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§ 4 Dnr 2023-000043 

Överföring av 2022 års kvarvarande 
investeringsmedel till 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överföra 79 614 tkr från 2022 till 2023 års investeringsbudget för ej 

avslutade projekt. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt slutredovisningar av 2022 års 

investeringar samt verksamheternas önskemål om ombudgetering till 

2023. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Kalle Olssons tjänsteutlåtande 2023-01-31, 

dok nr 134834. 

2. Slutredovisning investeringsbudget 2022, dok nr 134834. 

3. Kommunstyrelsens protokoll § 32/2023, dok nr 135017. 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar överföra 

79 614 tkr från 2022 till 2023 års investeringsbudget för ej 

avslutade projekt (kommunstyrelsens protokoll § 32/2023, dok 

nr 135017). 
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§ 5 Dnr 2022-000332 

Ansökan om checkkredit 2023 för Nordanstig 
Vatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bevilja Nordanstig Vatten AB en checkkredit på totalt 15 mnkr 

under 2023 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstig Vatten AB ansöker om en fortsatt checkkredit inom 

Nordanstigs kommuns koncernkonto på 15 mnkr. 

Yrkanden 

Lars Hed (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lars Heds yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår kommunfullmäktige bevilja Nordanstig 

Vatten AB en checkkredit på totalt 15 mnkr under 2023 inom 

Nordanstigs kommuns koncernkonto (Erik Hedlunds och Björn 

Hylenius tjänsteutlåtande 2022-11-15, dok nr 133775). 

2. Nordanstig Vatten AB:s ansökan om checkkredit (Ewa Thoréns 

skrivelse 2022-11-14 med bilagt protokollsutdrag, NVAB 

2022-10-28 § 35, dok nr 133734). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja 

Nordanstig Vatten AB en checkkredit på totalt 15 mnkr under 

2023 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto 

(ledningsutskottets protokoll § 4/2023, dok nr 134770). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

Nordanstig Vatten AB en checkkredit på totalt 15 mnkr under 

2023 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto 

(kommunstyrelsens protokoll § 35/2023, dok nr 135020). 
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§ 6 Dnr 2023-000029 

Begäran om budgetförutsättningar 2024 
Hälsinglands Utbildningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna en uppräkningsfaktor på 4,0 %. 

Säga nej till att statsbidragen som går till kommunerna för planering 

etc. av gymnasial utbildning, implementering av ämnesbetyg i 

gymnasieskolan samt grundläggande behörighet för 

yrkesprogrammen ska tillfalla förbundet utifrån det belopp per 

invånare som utbetalas till medlemskommunerna. 

Hantera lösningar för budgetåret 2024 utifrån hur de ökade 

kostnaderna på grund av inflation hanteras i bokslutet 2023 men med 

en kravställning om effektivisering på 1 % av nuvarande budget. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands Utbildningsförbund har inkommit med en begäran om 

att inför budgetåret 2024 begära en uppräkningsfaktor på 4,0%, att 

statsbidrag som går till kommunerna ska tillfalla förbundet och att 

lösningar för budgetåret 2024 ska hanteras utifrån hur de ökade 

kostnaderna på grund av inflation hanteras i bokslutet 2023. 

Utbildningsverksamhetens yttrande 

Det är rimligt att besluta om en uppräkningsfaktor på 4,0% utifrån de 

ökade kostnader utifrån de kostnadsökningar förbundet kan antas ha 

under 2024. Det är likaså rimligt att de ännu okända förändringar 

under 2023 som hanteras i bokslutet för detta år tillåts påverka 

förbundets budget 2024. 

Utbildningsverksamheten föreslår däremot att Kommunstyrelsen 

föreslår Kommunfullmäktige att säga nej till att statsbidrag som 

tillfaller kommunerna för planering etc. av gymnasial utbildning, 

implementering av ämnesbetyg i gymnasieskolan samt 

grundläggande behörighet för yrkesprogrammen ska tillfalla 

förbundet. De kostnader dessa statsbidrag ska täcka är inräknade i 

den avgift Nordanstigs kommun erlägger till utbildningsförbundet 

efter avräkning. Statsbidragen ska täcka kommunens kostnader för 

detta och måste därför stanna hos kommunen, annars skulle 

kommunen ha betalat två gånger för samma sak. 
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Forts. § 6 

 

Ekonomisk påverkan 

Kostnaden för förbundet finns avsatt i budgeten för 2024. 

Nordanstigs kommun har avtalat att avräkning görs mot faktiskt 

kostnad avseende gymnasieverksamheten. Effekten av detta beslut 

kan därför inte exakt bestämmas innan 2024 har avräknats. 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner 

det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Hälsinglands Utbildningsförbund, budgetförutsättningar 2024, 

dok nr 134238. 

2. Erik Hedlunds och Thomas Larssons tjänsteutlåtande 

2023-01-31, dok nr 134835. 

3. Kommunstyrelsens protokoll § 33/2023, dok nr 135018. 
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§ 7 Dnr 2022-000173 

Detaljplan för Bergsjö Kyrkby 12:31 m.fl. i 
Bergsjö, idrottshall 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta detaljplan för Bergsjö Kyrkby 12:31 m.fl. i Bergsjö, 

Nordanstigs kommun enligt bilagt förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen planerar att bygga en idrottshall i anslutning till 

centralskolan i Bergsjö. 

Kommunen har ansökt om planbesked hos byggnadsnämnden för 

upprättande av ny detaljplan för del fastigheterna Bergsjö Kyrkby 

12:31 med flera. Ansökan syftade till att möjliggöra en ny idrottshall 

i anslutning till befintlig simhall inom fastigheten Bergsjö Kyrkby 

12:31.  

Planområdet är beläget i centrala Bergsjö, i direkt anslutning till 

Bergsjöskolan och den befintliga simhallen. Aktuellt område är 

beläget på en höjd och sluttar i södergående riktning ner mot 

Bållebergsvägen. Söder om Lönnbergsvägen finns Bållebergets 

förskola, Lönnbergskyrkan och Lönnbergskolan. Norr om området 

finns villabebyggelse längs Skolvägen. 

Samhällsbyggnadsenheten fick 2021-10-28 genom beslut i 

byggnadsnämndens § 113 i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet. 

För uppdraget tillämpas ett utökat förfarande i enlighet med 5 kap. 7 

§ plan-och bygglagen (2010:900), då planförslagets bedöms vara av 

betydande intresse för allmänheten. 

Kommunstyrelsen beslutade därefter, 2022-04-13 KS § 82, att låta 

planförslaget gå ut på samråd med myndigheter och berörda. 

Samrådet pågick under tiden 22 april till 13 maj 2022. Under 

samrådet hölls ett Öppet hus vid Bergsjö simhall den 3 maj, då 

tjänstepersoner från samhällsbyggnadsenheten fanns på plats för att 

informera om planförslaget och svara på frågor. Under samrådet 

hölls även ett riktat dialogarbete med förskolebarn och elever inom 

skolområdet, ett arbete som resulterat i den Barnkonsekvensanalys 

(BKA) som upprättats till aktuellt planförslag, se bilaga 

Barnkonsekvensanalys. Under samrådet inkom elva yttranden. En 

sammanfattning av yttrandena och samhällsbyggnadsenhetens 

bemötande av dessa redovisas i upprättad samrådsredogörelse.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(47) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 7 

 

Efter samrådet reviderades planförslaget i vissa delar utefter inkomna 

synpunkter. Bland annat skedde kompletteringar i tillhörande 

utredningar för trafik och dagvatten. Planbeskrivningen förtydligades 

i delar som rörde förslagets fastighetskonsekvenser. I plankartan togs 

användningen bostad (B) bort vid Lönnbergskyrkan och den 

triangulära platsbildningen vid bussrundan som i samrådet reglerats 

som parkering fick i stället användningen parkmark (PARK). För en 

mer detaljerad redogörelse över revideringar gjorda efter samrådet, 

se upprättad Samrådsredogörelse.  

Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-23 KS § 145 att låta det 

reviderade förslaget gå ut på granskning med myndigheter och 

berörda. Granskningen pågick under tiden 29 juni till 20 juli 2022. 

Under granskningen inkom åtta yttranden, som föranledde mindre 

revideringsarbeten kopplat till bland annat dagvatten, friytor, 

egenskapsgränser samt fastighetsrättsliga konsekvenser. För en mer 

detaljerad redogörelse över revideringar gjorda efter granskningen, 

se upprättat Granskningsutlåtande.  Där sammanfattas samtliga 

yttranden och samhällsbyggnadsenhetens bemötande av dessa.  

Efter granskningen arbetades antagandhandlingar för planförslaget 

fram. Parallellt med detta, skedde förändringar gällande den tilltänkta 

idrottshallens utformning och storlek, vilket medförde att mindre 

revideringar av planhandlingarna krävdes för att undvika framtida 

planstridigheter. Kommunstyrelsen beslutade därför, 2022-09-06 KS 

§ 155, att återremittera planförslaget innan ett antagande, så att 

planförslaget kunde anpassas till den tilltänkta idrottshallens 

utformning och därefter gå ut på en ny granskningsrunda.  

Samhällsbyggnadsenheten har nu genomfört de revideringar som 

krävts för att anpassa plankarta, planbeskrivning och tillhörande 

utredningar, så att dessa överensstämmer med det senaste 

skissunderlaget för den nya idrottshallen.  

Samhällsbyggnadsenheten gör bedömningen att de revideringar som 

skett, inte är sådana väsentliga ändringar som föranleder att en ny 

granskning behöver ske i enlighet med 5 kap. 25 § plan-och 

bygglagen (2010:900). Ett reviderat granskningsutlåtande har 

upprättats, daterad 2022-11-28, av vilket det framgår vilka ändringar 

som genomförts, kopplat till idrottshallens förändrade utformning.  

Den slutliga bedömningen är att planförslaget nu kan antas av 

kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Lars Hed (M) med stöd av Monika Brykner (SD) och Petter Bykvist 

(V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Forts. § 7 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lars Heds yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan 

för Bergsjö Kyrkby 12:31 m.fl. i Bergsjö, Nordanstigs kommun 

enligt bilagt förslag (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2022-12-23, dok nr 134098). 

2. Plankarta, 2022-11-28 (dok nr 134442). 

3. Planbeskrivning, 2022-11-28 (dok nr 134442). 

4. Illustration, 2022-11-28 (dok nr 134442). 

5. PM, Trafikutredning, 2022-06-29 (dok nr 132674). 

6. PM, Kulturmiljöanalys, 2022-03-26 (dok nr 132672). 

7. PM, Geoteknisk undersökning, 2021-05-31 (dok nr 132671). 

8. Dagvattenutredning, 2022-11-28 (dok nr 134442). 

9. Barnkonsekvensanalys, 2022-11-28 (dok nr 134442). 

10. Granskningsutlåtande, 2022-08-29 (dok nr 132668). 

11. Granskningsutlåtande, rev. 2022-11-28, inkl. underrättelse (dok 

nr 134404). 

12. Samrådsredogörelse, 2022-06-21 (dok nr 132673). 

13. Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-11-10 (dok 

nr 134603). 

14. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta 

detaljplan för Bergsjö Kyrkby 12:31 m.fl. i Bergsjö, 

Nordanstigs kommun enligt bilagt förslag (ledningsutskottets 

protokoll § 13/2023, dok nr 134779). 

15. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta 

detaljplan för Bergsjö Kyrkby 12:31 m.fl. i Bergsjö, 

Nordanstigs kommun enligt bilagt förslag (kommunstyrelsens 

protokoll § 38/2023, dok nr 135023). 
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§ 8 Dnr 2022-000012 

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering 
utifrån CEMR:s deklaration 2023–2024 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta Handlingsplan för jämställdhetsintegrering utifrån 

CEMR:s deklaration 2022–2024. 

2. Kommunstyrelsen får besluta om justeringar av handlingsplanen 

som inte påverkar dess övergripande målsättningar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun ska fastställa en handlingsplan för sitt 

jämställdhetsarbete. Handlingsplanen fokuserar på ett urval av 

artiklarna i den europeiska deklarationen för jämställdhet mellan 

kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR). Artiklarna rör 

specifika områden som ses som särskilt viktiga utifrån Nordanstigs 

kommuns nuläge och prioriterade målområden, bland annat att 

hälsoklyftorna i samhället ska minska. Ett systematiskt arbete med 

målen hjälper till att säkerställa jämställdhet, en god hälsa och ett 

gott liv för samtliga medborgare i Nordanstigs kommun. 

Ett tidigare förslag till strategi för jämställdhet behandlades i 

kommunfullmäktige i februari 2017. Förslaget återremitterades för 

omarbetning samt remiss till civilsamhället och politiska instanser. 

Samråd har nu skett med kommunstyrelsens ledningsutskott och flera 

av kommunstyrelsens råd. 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa handlingsplanen som gäller 

till och med 2024. Därefter ska planen följas upp och uppdateras. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med stöd av Petter Bykvist (V) och Stefan Bergh 

(NoP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 
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Forts. § 8 

 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet med uppdraget att 

planen omarbetas med lokala mål samt förtydligas vad gäller 

prioriteringar, åtgärder och resurser samt att innan planen går 

upp för beslut ska förslaget gå ut på samråd till kommunens 

olika politiska instanser, föreningslivet samt till allmänheten för 

synpunkter (fullmäktiges protokoll § 4/2017, dok nr 98634). 

2. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige antar 

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering utifrån CEMR:s 

deklaration 2022–2024 samt att kommunstyrelsen får besluta 

om justeringar av handlingsplanen som inte påverkar dess 

övergripande målsättningar (Erik Hedlunds och Anna Maria 

Landewall Norfalls tjänsteutlåtande med bilaga 2022-12-21, dok 

nr 134330). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att anta 

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering utifrån CEMR:s 

deklaration 2022–2024. Kommunstyrelsen får besluta om 

justeringar av handlingsplanen som inte påverkar dess 

övergripande målsättningar (ledningsutskottets protokoll 

§ 10/2023, dok nr 134776). 

4. Kommunstyrelsen  föreslår att fullmäktige beslutar att anta 

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering utifrån CEMR:s 

deklaration 2022–2024. Kommunstyrelsen får besluta om 

justeringar av handlingsplanen som inte påverkar dess 

övergripande målsättningar (kommunstyrelsens protokoll 

§ 41/2023, dok nr 135026). 
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§ 9 Dnr 2022-000047 

Nya lokala ordningsföreskrifter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för 

Nordanstigs kommun. I och med detta ersätts nuvarande 

Allmänna ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun. 

2. Beslutet ska anmälas till Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik och hållbarhet har under 2021 tagit fram ett förslag till nya 

lokala ordningsföreskrifter (se bilaga 1). Nu gällande 

ordningsföreskrifter antogs av kommunfullmäktige 2010 (§ 11) och 

justerades 2011 (§ 40). Förslaget har bland annat tagits fram 

eftersom gällande föreskrifter till viss del uppfattats som otydliga 

och svårtolkade. Förslaget innebär utökad reglering på vissa områden 

(se bilaga 2), men ger även kommunstyrelsen möjlighet att lämna 

dispens från föreskrifterna. Förslaget har varit ute på remiss och 

remissvaret (se bilaga 3) från Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd har föranlett förvaltningen att anpassa förslaget till 

nya föreskrifter vad gäller en paragraf. 

Yrkanden 

Lars Hed (M) med stöd av Stig Eng (C) yrkar bifall till punkt 1 och 3 

i kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lars Heds yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 

2022-03-30, Nya lokala ordningsföreskrifter, med bilagor, dok 

nr 130512. 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nordanstigs 

kommun. I och med detta ersätts nuvarande Allmänna 

ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun. De nya 

föreskrifterna ska börja gälla från och med 1 juli 2022, samt att 

beslutet ska anmälas till Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

(ledningsutskottets protokoll § 76/2022, dok nr 131029. 

3. Byggnadsnämndens protokoll § 87/2022, dok nr 131751. 
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4. Sociala myndighetsnämndens protokoll § 124/2022, dok nr 

133927. 

5. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige 1. beslutar anta 

förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nordanstigs 

kommun. I och med detta ersätts nuvarande Allmänna 

ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun. 2. De nya 

föreskrifterna ska börja gälla från och med 1 juli 2022. 3. 

Beslutet ska anmälas till Länsstyrelsen i Gävleborgs län 

(kommunstyrelsens protokoll § 36/2023, dok nr 135021). 
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§ 10 Dnr 2023-000047 

Styrelsearvoden i kommunens helägda bolag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lämna följande rekommendationer till kommunens helägda 

bolag: 

2. Arvodena i kommunens helägda bolag ska beräknas utifrån 

samma beräkningsgrund som kommunens 

Arvodesbestämmelser för förtroendevalda. 

3. Arvodena gäller för styrelserna i Nordanstigs Bostäder AB, 

Nordanstigs Fjärrvärme AB och Nordanstig Vatten AB. Inget 

arvode utgår för styrelsen i Nordanstigs Kommunfastigheter 

AB. 

4. Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i Fiberstaden AB 

och MittSverige Vatten & Avlopp AB arvoderas lika som 

värdkommunens ledamöter och ersättare. 

5. Beräkningsgrunden för de politiska uppdragen utgår från 

riksdagsledamotens grundarvode. Varje uppdrag med 

årsarvoden arvoderas på helår med angiven procent av en 

riksdagsledamots årslön, vilket utbetalas månadsvis med en 

tolftedel. Riksdagsledamotens månadsarvode är 71 500 kronor 

från 2022 01 01. 

6. Anta beräkningsgrund för fasta årsarvoden och 

sammanträdesarvoden enligt följande: 

 

Uppdrag Del av 

riksdagsledamots 

årsarvode 

Kronor per år 

(enl 2022-01-01) 

Nordanstigs Bostäder 

Ordförande 

7,5 % 64 350 

Nordanstigs Bostäder 

Vice ordförande 

2 % 17 160 

Nordanstig Vatten 

Ordförande 

5 % 42 900 

Nordanstigs 

Fjärrvärme 

Ordförande 

4 % 34 320 

Övriga ledamöter 0,92 % 7 894 
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Uppdrag 
Del av 

riksdagsledamots 

månadsarvode 

Kronor per år 

(enl 2022-01-01) 

Sammanträdesarvode 

första timmen 

0,44 % 

 

315 

Sammanträdesarvode 

andra timmen 

0,22 % 

 

157 

 

Reservationer 

Stefan Bergh (NoP), Andreas Högdahl (NoP), Johan Norrby (NoP), 

och Petter Bykvist (V), Ulrika Sandberg (V) och Petra Modée (V) 

reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har under hösten 2022 reviderat 

arvodesbestämmelserna för förtroendevalda i fullmäktige, nämnder 

och kommunstyrelsen. 

Kvar är att se över arvodena för kommunens förtroendevalda i de 

helägda bolagens styrelser. 

Fullmäktige ska rekommendera arvodena för bolagens styrelser och 

sedan är det bolagens årsstämma som beslutar. 

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) med stöd av Andreas Högdahl (NoP) yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag med ändring att ordföranden i 

Nordanstigs Bostäder AB ska arvoderas med 6,5 % av 

riksdagsledamots årsarvode. 

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

bifall till kommunstyrelsens förslag som helhet, där ordföranden i 

Nordanstigs Bostäder AB föreslår arvoderas med 7,5 % av 

riksdagsledamots årsarvode. 

Propositionsordning 

Arvode ordförande Nordanstigs Bostäder AB 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvists och Stig Engs 

yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning fastställs: 

Den som stöder Stig Engs yrkande om 7,5 % röstar Ja. 

Den som stöder Petter Bykvists yrkande om 6,5 % röstar Nej. 
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Omröstningsresultat 

Med tjugotvå Ja-röster för 7,5 % mot sex Nej-röster för 6,5 % och 

två som avstår från att rösta, antar kommunstyrelsen Stig Engs 

yrkande. 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Lars Hed (M) X 

Michael Wallin (M) X 

Tor Tolander (M) X 

Susanne Henriksson-Lundberg (M) X 

Mårten Westergren (M)  X 

Lina Lindgren (M)  X 

Carina Ohlson (C)   X 

Stig Eng (C) X 

Lisa Bergman Östman (C)  X 

Per-Ola Wadin (L)  X 

Ola Wigg (S) X 

Sandra Jonsson (S) X 

Kent Hammarström (S) ordf  X 

Sigbritt Persson (S) X 

Stefan Nybom (S) X 

Maria Hammarberg (S)  X 

Jenny Wilhelmsson (S)  X 

Anette Nybom (S)  X 

Daniel Gunsth (S)  X 

Petter Bykvist (V)  X 

Ulrika Sandberg (V)   X 

Petra Modée (V)   X 

Mikael Brykner (SD) X 

Kent Klint Engman    X 

Eva Andersson (SD) X 

Monika Brykner (SD) X 

Ann-Sofie Lind (SD)  X 

Stefan Bergh (NoP)   X 

Johan Norrby (NoP)   X 

Andreas Högdahl (NoP)  X 

 

Summa 22 6 2 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll § 2/2022, dok 

nr 134886. 

2. Kommunstyrelsens protokoll § 37/2023, dok nr 135022. 
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§ 11 Dnr 2022-000320 

Inkallelseordning för ersättare i kommunens 
nämnder 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna föreslagen ordning för ersättares tjänstgöring i styrelser 

och nämnder under mandatperioden 2023-2026 enligt följande: 

Socialdemokraterna 

I första hand Socialdemokraterna och därefter Moderaterna, 

Liberalerna, Centerpartiet, Nordanstigspartiet.se, Vänsterpartiet, 

Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. 

Vänsterpartiet 

I första hand Vänsterpartiet och därefter Centerpartiet, 

Nordanstigspartiet.se, Socialdemokraterna, Liberalerna, 

Moderaterna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. 

Sverigedemokraterna 

I första hand Sverigedemokraterna och därefter Kristdemokraterna, 

Moderaterna och Liberalerna. 

Moderaterna  

I första hand Moderaterna och därefter Socialdemokraterna, 

Liberalerna, Centerpartiet, Nordanstigspartiet.se, Kristdemokraterna, 

Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. 

Centerpartiet 

I första hand Centerpartiet och därefter Nordanstigspartiet.se, 

Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. 

Nordanstigspartiet.se 

I första hand Nordanstigspartiet.se och därefter Vänsterpartiet, 

Centerpartiet, Socialdemokraterna, Liberalerna, 

Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. 

Liberalerna 

I första hand är Moderaterna och därefter Socialdemokraterna, 

Centerpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, 

nordanstigspartiet.se och Sverigedemokraterna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska besluta om ersättarnas inkallelseordning i styrelser 

och nämnder. Detta gäller inte om ersättarna har valts proportionellt. 
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Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens båda förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens protokoll § 3/2023, dok nr 134490. 

2. Kommunstyrelsens protokoll § 43/2023, dok nr 135028. 
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§ 12 Dnr 2021-000091 

Motion om påskyndad detaljplanering för att 
öka kommunens utvecklingstakt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anse motionen besvarad med följande motivering: 

Motionärens ambitioner utförs redan idag av den gamla majoriteten 

2018–2022, och det finns inget som tyder på att detta skulle 

förändras med den nya majoriteten 2022-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) har lämnat en motion om påskyndad 

detaljplanering för att öka kommunens utvecklingstakt. 

I motionen yrkar han att  

* Detaljplaneringsarbetet prioriteras och tempot omedelbart höjs. 

* Arbetet läggs ut på yttre entreprenörer med tydliga direktiv och 

riktlinjer. 

* Finansieringen sker via att medel omfördelas mellan 

verksamheterna 2021 och större resurser tillförs berörda 

verksamheter budgetåret 2022. 

Yttrande över motionen 

Politikens främsta uppgift är att vara samhällsbyggare. Det inrymmer 

allt från att skapa förutsättningar för bostäder, arbetstillfällen, 

fritidsintressen till att även bevara värdefulla miljöer, ekosystem och 

andra samhällsintressen.  

Nordanstigs kommun har sedan flera år ett kommunfullmäktige mål 

att öka till 10 000 invånare. Det är ett övergripande mål för hela 

förvaltningen och skall vara en ledstjärna i allt arbete i alla 

verksamheter. I detta ligger såklart just detaljplanering vilket är en 

grundförutsättning för att kunna skapa fler bostäder, 

verksamhetsområden och även fritidsbaserade aktiviteter såsom 

strövområden och liknande. 

Med detta förslås fullmäktige besluta att motionen är besvarad. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med stöd av Tor Tolander (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Tor Tolander (M), dok nr 124453. 

2. Kommunstyrelsens ordförande föreslår att fullmäktige beslutar 

anse motionen besvarad med följande motivering: Motionärens 

ambitioner utförs redan idag av den gamla majoriteten 2018–

2022, och det finns inget som tyder på att detta skulle förändras 

med den nya majoriteten 2022–2026. (Ola Wiggs (S) 

tjänsteutlåtande 2022-11-04, dok nr 132035). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att motionen 

kan anses besvarad med följande motivering: Motionärens 

ambitioner utförs redan idag av den gamla majoriteten 2018–

2022, och det finns inget som tyder på att detta skulle förändras 

med den nya majoriteten 2022–2026 (ledningsutskottets 

protokoll § 216/2022, dok nr 133951). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen 

kan anses besvarad med följande motivering: Motionärens 

ambitioner utförs redan idag av den gamla majoriteten 2018-

2022, och det finns inget som tyder på att detta skulle förändras 

med den nya majoriteten 2022-2026 (kommunstyrelsens 

protokoll § 236/2022, dok nr 134293). 
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§ 13 Dnr 2021-000090 

Motion om inventering och åtgärder för 
kommunens våtmarker 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunen arbetar redan med att återställa våtmarker, dels utifrån de 

förslag som finns i Fiskevårdsplanen, dels där vi hittar ytterligare 

möjliga områden samt när medel finns att söka. 

Detta är ett prioriterat område och måste så vara. Men framför allt så 

blir det ännu viktigare framöver i och med klimatförändringarna.  

Det finns idag omfattande forskning i ämnet där både inventeringar 

och nyttoeffekter finns dokumenterade.  

Tack vare vår egen omfattande Fiskevårdsplan så har vi redan i den 

mycket kunskap i våra förutsättningar. Det är dock viktigt att hela 

tiden omvärldsspana och ta del av olika forskningsrapporter.  

Motionen kan därmed anses besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) har lämnat en motion där han lämnar följande 

förslag: 

I syfte att förstärka kommunens miljöprofil och skapa bättre 

levnadsmiljö för både djur och människor på kort och lång sikt yrkar 

Moderaterna i Nordanstig att en inventering av kommunens 

våtmarker och tidigare våtmarksområden genomförs, att nyttan av 

återställning/förbättring av våtmarkerna utreds, att ett 

åtgärdsprogram för genomförande och tidsättning tas fram samt att 

möjligheterna för hel- eller delfinansiering med externa medel 

utreds. 

Yttrande över motionen 

År 2001 sammanställdes inventeringsrapporten ”Våtmarker i 

Gävleborg” som en del av ett rikstäckande arbete. I rapporten finns 

142 av Nordanstigs våtmarker inventerade med information om 

naturvärden och mänskliga ingrepp.  

I och med inventeringen av vattendrag som genomfördes i samband 

med att Fiskevårdsplanen togs fram inventerades även vissa 

våtmarker som fanns i anslutning till vattendragen och kommunen 

söker aktivt bidrag för att genomföra åtgärderna. 

Förslag på hydrologiska restaureringar finns i Fiskevårdsplanen som 

antogs 2014.  
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I ”Vattenvårdsprojektet - Återställande av brukade vattendrag”, som 

utgår från fiskevårdsplanen, kommer kommunen att inkludera 

hydrologisk restaurering i det nya projektdirektiv som är på väg upp 

för beslut i början av 2023.  

Under 2019 genomfördes LOVA-projektet ”Hydrologisk 

restaurering inom Harmångersåns avrinningsområde”, vilket 

medfinansierades av Holmen Skog AB.  

Arbetet utfördes på Rödmyran som tidigare varit kraftigt dikad. 

Projektet resulterade i att ca 13 ha våtmark kunde återställas genom 

att 4 910 meter diken sattes igen. 

Just nu pågår ytterligare ett projekt för att restaurera våtmarker i 

kommunen, vilket kommer sträcka sig mellan åren 2022-2024. 

Det är inte omöjligt att tänka sig att det kommer fler projekt av det 

här slaget i framtiden då det är ett ämne av stor betydelse för våra 

ekosystem och samhällen. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med stöd av Tor Tolander (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Tor Tolander (M), dok nr 124454. 

2. Kommunstyrelsens ordförande Ola Wiggs (S) tjänsteutlåtande 

2022-11-04, dok nr 132034. 

3. Ledningsutskottets protokoll § 2022-11-21, dok nr 133951. 

4. Kommunstyrelsens protokoll § 237/2022, dok nr 134294. 
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§ 14 Dnr 2021-000216 

Motion om Kustvägens framtid 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bevilja motionens förslag att en tidsplan och budgetmedel skall tas 

fram.  

Förslaget att ta bort reklamskyltar och vägvisare som visar den 

befintliga vägen bör avslås då dessa inte ägs av kommunen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har genom Michael Wallin (M), Lars Hed (M) och Tor 

Tolander (M) lämnat en motion om Kustvägens framtid. 

De föreslår att en plan för Kustvägens dragning, skick och 

upplevelsenatur snarast tas fram samt att planen tids- och budgetsätts 

så att Kustvägen blir verklighet i realiteten. 

Yttrande över motionen 

Kustvägens sträckning från Mellanfjärden, Hårte, Sörfjärden och 

vidare mot Galtström förvaltas av enskilda vägsamfälligheter. Den 

nuvarande kommunledningen har ökat driftsbidraget till dessa 

vägsamfälligheter (s.k. turistvägar), dock i begränsad omfattning.  

Kommunen kan naturligtvis öka på dessa driftsbidrag. Det behövs 

dock en mycket rejäl höjning av anslagen om vägen skall upplevas 

som vi önskar.  

Vägen som kallas kustväg 1, sträckan Mellanfjärden-Lönnånger har 

hanterats, planerats och finansierats 2013-03-07 i ett 

kommunstyrelsebeslut. Nybyggnaden var i samverkan med 

fastighetsägare som är verksamma efter sträckan. Ett 60 procentigt 

statsbidrag var möjligt om projektet genomfördes.  

Efter förrättning överklagades projektet och klaganden fick bifall av 

rättslig instans för detta. Det var då ej möjligt att förverkliga 

byggandet av den nya vägen.  

Beslut har även fattats om förstudier sträckan Lönnånger-Stocka. 

Vägen bör byggas som enklare grusväg i samarbete med berörda 

fastighetsägare, kommunen bör ta ett större ekonomiskt ansvar då 

vägen har stor samhällsnytta för kommunens service, besöksnäringen 

och berörda orter. 

Intentionen i motionen är att en tidsplan och budgetmedel skall tas 

fram. Detta bör beviljas.  
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Förslaget att ta bort reklamskyltar och vägvisare som visar den 

befintliga vägen bör avslås. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med stöd av Tor Tolander (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Michael Wallin (M), Lars Hed (M) och Tor 

Tolander (M), dok nr 125581. 

2. Ledningsutskottets ordförande föreslår att fullmäktige beviljar 

motionens förslag att en tidsplan och budgetmedel skall tas 

fram. Förslaget att ta bort reklamskyltar och vägvisare som visar 

den befintliga vägen bör avslås då dessa inte ägs av kommunen. 

(Stig Engs (C) tjänsteutlåtande 2022-11-17, dok nr 132036). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja 

motionens förslag att en tidsplan och budgetmedel skall tas 

fram. Förslaget att ta bort reklamskyltar och vägvisare som visar 

den befintliga vägen bör avslås då dessa inte ägs av kommunen 

(ledningsutskottets protokoll § 218/2022, dok nr 133953). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja 

motionens förslag att en tidsplan och budgetmedel skall tas 

fram. Förslaget att ta bort reklamskyltar och vägvisare som visar 

den befintliga vägen bör avslås då dessa inte ägs av kommunen 

(kommunstyrelsens protokoll § 238/2022, dok nr 134295 
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§ 15 Dnr 2022-000303 

Kompletteringsval av revisorer 2023–2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Som revisorer under mandatperioden 2023-2026 välja 

Bernt Larsson (NoP) 

Alf Bohlin (-) 

2. Valen avser mandatperioden 2023-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja fem revisorer för mandatperioden 2023-2026. 

Bland revisorerna väljs en ordförande och en vice ordförande. 

Tre revisorer är valda vid fullmäktiges sammanträde 28 november 

2022 och två till är kvar att välja. 

Yrkanden 

Andreas Högdahl (NoP) föreslår Bernt Larsson (NoP) som revisor. 

Tor Tolander (M) föreslår Alf Bohlin (-) som revisor. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Andreas Högdahls och Tor 

Tolanders förslag och finner dem antagna. 

Beslutsunderlag 

1. Valberedningens protokoll § 3/2022, dok nr 133822. 

2. Fullmäktiges protokoll § 111/2022, dok nr 134079. 
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§ 16 Dnr 2022-000306 

Kompletteringsval av byggnadsnämnden 
2023–2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Som ersättare i byggnadsnämnden välja 

Lena Svensson (S) 

2. Valet avser mandatperioden 2023-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja fem ledamöter och tre ersättare till 

byggnadsnämnden samt en ordförande och en vice ordförande för 

mandatperioden 2023-2026. 

Fullmäktige har tidigare behandlat ärendet. Kvar är att välja 

ytterligare en ersättare. 

Yrkanden 

Sigbritt Persson (S) föreslår Lena Svensson (S) som ersättare. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sigbritt Perssons förslag och 

finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Valberedningens protokoll § 6/2022, dok nr 133825. 

2. Fullmäktiges protokoll § 114/2022, dok nr 134082. 
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§ 17 Dnr 2022-000309 

Kompletteringsval av Godemän Jordbruk 
2023–2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Som Godeman Jordbruk välja 

Carin Walldin (S) 

2. Valet avser mandatperioden 2023-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja fyra ledamöter till Godemän Jordbruk. Valen 

avser mandatperioden 2023-2026. 

Fullmäktige har tidigare behandlat ärendet. Kvar är att välja 

ytterligare en ledamot. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) föreslår Carin Walldin (S) som ledamot. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs förslag och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Valberedningens protokoll § 9/2022, dok nr 133828. 

2. Fullmäktiges protokoll § 118/2022, dok nr 134086. 
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§ 18 Dnr 2022-000310 

Kompletteringsval av Godemän Tätort 2023–
2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Som Godeman Tätort välja 

Carin Walldin (S) 

2. Valet avser mandatperioden 2023-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja fyra ledamöter till Godemän Tätort. Valen 

avser mandatperioden 2023-2026. 

Fullmäktige har tidigare behandlat ärendet. Kvar är att välja 

ytterligare en ledamot. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) föreslår Carin Walldin (S) som ledamot. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs förslag och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Valberedningens protokoll § 10/2022, dok nr 133829. 

2. Fullmäktiges protokoll § 119/2022, dok nr 134087. 
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§ 19 Dnr 2022-000314 

Kompletteringsval till Gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamheten 2023–2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ersättaren (majoriteten) väljs på fullmäktiges nästkommande 

sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till Gemensam 

nämnd för hjälpmedelsverksamheten. Valen avser mandatperioden 

2023-2026. 

Fullmäktige har tidigare behandlat ärendet. Kvar är att välja en 

ersättare. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ersättaren väljs på fullmäktiges nästkommande 

sammanträde. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Valberedningens protokoll § 14/2022, dok nr 133833. 

2. Fullmäktiges protokoll § 124/2022, dok nr 134092. 
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§ 20 Dnr 2022-000315 

Kompletteringsval till Gemensam nämnd för 
företagshälsovård 2023–2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ersättaren (majoriteten) väljs på fullmäktiges nästkommande 

sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja en ledamot och en ersättare till den 

gemensamma nämnden för företagshälsovård. Valen avser 

mandatperioden 2023-2026. 

Fullmäktige har tidigare behandlat ärendet. Kvar är att välja en 

ersättare. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att ersättaren väljs på fullmäktiges nästkommande 

sammanträde. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Valberedningens protokoll § 15/2022, dok nr 133834. 

2. Fullmäktiges protokoll § 123/2022, dok nr 134091. 
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§ 21 Dnr 2023-000061 

Val av styrelse för Nordanstigs Bostäder AB 
2023–2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bordlägga ärendet till fullmäktiges nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja styrelse för Nordanstigs Bostäder AB. 

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med tre 

ersättare. Bland ledamöterna ska en ordförande och en vice 

ordförande väljas. 

Styrelsen väljs för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av 

den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 2/2023, dok nr 134927. 
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§ 22 Dnr 2023-000062 

Val av styrelse för Nordanstigs Fjärrvärme AB 
2023–2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bordlägga ärendet till fullmäktiges nästkommande sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja styrelse för Nordanstigs Fjärrvärme AB. 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med en till 

fem ersättare. Bland ledamöterna ska en ordförande och en vice 

ordförande väljas. 

Styrelsen väljs för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av 

den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar att ärendet bordläggs. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 3/2023, dok nr 134928. 
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§ 23 Dnr 2023-000063 

Val av styrelse för Nordanstig Vatten AB 
2023–2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa att styrelsen ska bestå av fem ledamöter. 

2. Som ledamöter välja 

Patrik Gunsth (S) 

Kaj Engström (M) 

Sonny Gröning (S) 

Carina Ohlson (C) 

Mikael Brykner (SD) 

3. Som ordförande välja Patrik Gunsth och som vice ordförande 

välja Kaj Engström. 

4. Valen avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val 

till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja styrelse för Nordanstig Vatten AB. Styrelsen 

ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter. Bland ledamöterna ska 

en ordförande och en vice ordförande väljas. 

Styrelsen väljs för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av 

den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 4/2023, dok nr 134929 
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§ 24 Dnr 2023-000064 

Val av styrelse för Nordanstigs 
Kommunfastigheter AB 2023–2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa att styrelsen ska bestå av tre ledamöter och inga 

ersättare. 

2. Som ledamöter välja 

Ola Wigg (S) 

Lars Hed (M)  

Andreas Högdahl (NoP) 

3. Som ordförande välja Ola Wigg och som vice ordförande välja 

Lars Hed. 

4. Valen avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val 

till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska välja styrelse för Nordanstigs Kommunfastigheter 

AB. Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst fem ledamöter med 

högst fem ersättare. Bland ledamöterna ska en ordförande och en 

vice ordförande väljas. 

Styrelsen väljs för tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av 

den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 5/2023, dok nr 134930. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(47) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 25 Dnr 2023-000065 

Val till styrelsen för MittSverige Vatten & 
Avfall AB 2023–2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Patrik Gunsth (S) som ledamot och Kaj Engström (M) 

som ersättare till styrelsen för MittSverige Vatten & Avfall AB. 

2. Valet avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val 

till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare till styrelsen för 

MittSverige Vatten & Avfall AB. 

Valet avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av 

den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 7/2023, dok nr 134932. 
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§ 26 Dnr 2023-000066 

Val till styrelsen för Fiberstaden AB 2023–
2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Tor Tolander (M) som ledamot och Ola Wigg (S) som 

ersättare till styrelsen för Fiberstaden AB. 

2. Valet avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val 

till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare till styrelsen för 

Fiberstaden AB. 

Valet avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av 

den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 6/2023, dok nr 134931. 
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§ 27 Dnr 2023-000067 

Val till styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB 
2023–2026 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Ola Wigg (S) som ledamot och Lars Hed (M) som 

ersättare till styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB. 

2. Valet avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill 

slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val 

till kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige har att välja en ledamot och en ersättare till styrelsen för 

Ostkustbanan 2015 AB. 

Valet avser tiden från den ordinarie bolagsstämma som följer 

närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av 

den ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

Valberedningens ordförande Anette Nybom (S) föredrar 

valberedningens förslag. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 8/2023, dok nr 134933. 
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§ 28 Dnr 2023-000075 

Meddelande om ogiltigt beslut, val av Anders 
Gillgren (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Notera att fullmäktiges beslut §§ 112 och 120 från sammanträdet 

2022-11-28, avseende val av Anders Gillgren (V) som ersättare i 

kommunstyrelsen och ersättare i fullmäktigeberedningen för 

demokrati var ogiltiga. Platsen som ersättare i kommunstyrelsen och 

platsen som ersättare i fullmäktigeberedningen för demokrati är 

därmed vakanta. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 28 november 2022 att 

välja Anders Gillgren (V) som ersättare i kommunstyrelsen  

(KF § 112/2022) och som ersättare i fullmäktigeberedningen för 

demokrati (KF § 120/2023).  

Valen avsåg mandatperioden 2023-2026. 

I kommunallagens 4 kap 3-5 §§ markeras revisorernas oberoende 

genom särskilda valbarhetsregler. Den som är revisor får inte 

samtidigt vara ledamot eller ersättare i fullmäktige, styrelse, nämnd, 

beredning eller kommunalt företag. 

Då Anders Gillgren är vald som revisor för mandatperioden 2019-

2023, som sträcker sig fram tills revideringen av verksamhetsåret 

2022 är klar, var han inte valbar och fullmäktiges beslut §§ 112 och 

120 är därmed ogiltiga. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 10/2023, dok nr 134935. 
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§ 29 Dnr 2022-000258 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Thorbjörn 
Thunström (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Thorbjörn Thunströms (V) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Vänsterpartiet 

för återstoden av mandatperioden 2023-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Thorbjörn Thunström (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

fullmäktige.  

Fullmäktige har att godkänna Thorbjörn Thunströms avsägelse samt 

hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Vänsterpartiet för 

återstoden av mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Thorbjörn 

Thunströms (V) avsägelse. Hos länsstyrelsen begära ny 

sammanräkning för Vänsterpartiet för återstoden av mandatperioden 

2023-2026 (Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2023-02-14, dok nr 130512). 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 30 Dnr 2022-000056 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna kvartalsrapport 3/2022 till IVO gällande icke verkställda 

beslut enligt 16 kap. § 6 f-h Socialtjänstlagen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

är kommunen skyldig att rapportera till fullmäktige när gynnande 

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

gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats. 

Denna rapport avser ej verkställda beslut i enheterna Barn och Familj 

och vuxen-delen i enheten Vuxenstöd och Funktionshinder.  

Denna rapport avser endast beslut enligt SoL, beslut enligt LSS 

handläggs av andra delar i Social omsorg. 

Social- och omsorgsnämnden är enligt lag skyldig att rapportera till 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt 

socialtjänstlagen, SoL och insatser enligt lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS, inte har verkställts tre månader efter 

beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats avbrutits och inte 

verkställts på nytt inom tre månader. Beslut som tidigare rapporterats 

som ej verkställt eller med avbrott ska rapporteras som verkställt när 

detta blir aktuellt. 

Rapporteringsskyldigheten avser gynnande nämndbeslut enligt  

4 kap. 1 § SoL samt 9 § LSS i alla verksamheter (omsorg om äldre 

och funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg). Typ av 

bistånd, tidpunkt för beslut eller avbrott och kortfattat om skäl för 

dröjsmål ska anges.  

Rapportering ska ske kvartalsvis till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) enligt 16 kap. 6 f-g §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 

28 f-g §§ Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Rapportering ska också ske till kommunfullmäktige och kommunens 

revisorer.  

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan 

IVO ansöka om utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.  

De skäl för dröjsmål som redovisas i denna rapport är de skäl som 

framgår av IVO:s underlag för rapportering. Dröjsmål beräknas från 

besluts-/avbrottsdatum till verkställighet/avslut alternativt till datum 

för rapport till IVO. 
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Forts. § 30 

 

Rapportering av följande beslut och insatser har gjorts till IVO för 

kvartal 3 2022: 

Barn och Familj 

Kontaktfamilj: 1 avbrott i verkställighet, 210720 

Kontaktperson: 2 stycken gynnande beslut 220607   

Familjehem: 1 gynnande beslut 220411  

Vuxenstöd och Funktionshinder 

Kontaktperson: 1 st. gynnande beslut: 210719  

Kommentar 

Gällande ej verkställt beslut vuxen pågår kompletterande insats från 

den egna verksamheten.  

Gällande avbrott i verkställighet kontaktfamilj till barn och unga har 

kommunen i samma ärende dömts betala sanktionsavgift, februari 

2022, utifrån att beslutet inte kunnat verkställas. Det har sen 

verkställts men nu med avbrott i verkställighet. Möjliga 

uppdragstagare har tackat nej till uppdrag. 

Yrkanden 

Stefan Nybom (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stefan Nyboms yrkande och 

finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning ej verkställda beslut till IVO Q3 2022 

dokument nr 133647. 

2. Sociala myndighetsnämnden föreslår att godkänna 

kvartalsrapport 3/2022 om ej verkställda beslut enligt 16 kap. 

§ 6 f-h Socialtjänstlagen (sociala myndighetsnämndens 

protokoll § 126/2022, dok nr 133926). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 3/2022 till IVO gällande icke verkställda beslut 

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

protokoll § 47/2023, dok nr 135032). 
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§ 31 Dnr 2019-000280 

Inkomna motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motioner har inkommit till kommunfullmäktige: 

Motion om fritidsverksamhet för barn och unga 10–18 år 

Carina Ohlson (C) har lämnat in en motion där hon föreslår: 

• Satsningen på barn och ungas hälsa genom ”fritidsverksamhet” 

ska utredas och kostnadsberäknas. 

• Ta kontakt med föreningslivet för att förbereda ett 

genomförande av ”fritidsverksamhet ” efter skoltid 

• Genomföra detta snarast under förutsättning att det är möjligt 

för föreningarna att medverka i detta arbete för folkhälsan och 

ungas inkludering i det friska samhället. 

Motion om anhörigbidrag 

Eva Andersson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår att 

Nordanstigs kommun inför ekonomiskt stimulansbidrag av den typ 

som beskrivs i motionen. 

Motion om sopor 

Eva Andersson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår att 

Nordanstigs kommun snarast inför en soptaxa som baseras på hur 

mycket soporna från hushållen väger. 

Motion ”Dags att saluföra Nordanstig” 

Eva Andersson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår att 

Nordanstigs kommun utreder förslaget i motionen och därefter 

monterar upp ljusskyltar i enlighet med vad som framgår av 

motionen. 

Motion om fritidsgårdar för alla ungdomar i Nordanstig 

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

de föreslår att förvaltningen får i uppdrag att utreda och ge förslag på 

hur alla Nordanstigs ungdomar ska få tillgång till en väl fungerande 

och tillgänglig fritidsgård. 

Motion om en avgiftsfri kulturskola  kultur ska vara tillgänglig 

för alla 

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

de föreslår att kulturskolan i Nordanstig ska göras avgiftsfri. 

 


