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§ 1 Dnr 2021-000026  

Ledamöternas frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöternas frågestund förklaras för avslutad. 

      

Sammanfattning av ärendet 

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

styrelsen, utskott, fullmäktigeberedning eller ordföranden i 

kommunala bolag. 

 

Fråga 1 

Stefan Bergh (NoP) frågar kommunfullmäktiges ordförande Carin 

Walldin (S) om styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB. Hur ser du 

på att ersättare inte har yttranderätt eller ens närvarorätt, att 

innehållet i styrelsens protokoll kommer att bli tunnare samt att 

protokollen inte kommer att läggas ut på bostadsbolagets webbplats? 

Carin Walldin (S) svarar att bolagets verksamhet är kommunal 

verksamhet i bolagsform. Ersättare ska ha närvarorätt och 

yttranderätt om inte särskilda skäl finns. I styrelsens protokoll ska det 

framgå vad ärendena handlar om och vara tydliga så att man kan 

följa ärendets gång. Ägardialog genomförs och ansvarig för att dessa 

genomförs är kommunchefen. En granskning av bolaget kommer att 

genomföras inom kort och planen är att den ska redovisas för 

kommunstyrelsen i april 2021. 

 

Fråga 2 

Sandra Bjelkelöv (SD) frågar utbildningsutskottets ordförande 

Anette Nybom (S) om mögel på Bringstaskolan i Harmånger. Vilka 

lokaler har det konstaterats mögel i? Används de av eleverna och om 

så är fallet vilka åtgärder kommer att göras för att lösa det? 

Anette Nybom (S) svarar att det stämmer att delar av lokalerna inte 

är bra. Åtgärder är planerade för att förbättra miljön både på kort och 

på lång sikt. Inga barn ska vistas i de lokaler som det har hittats 

mögel i. 
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Fråga 3 

Petter Bykvist (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola 

Wigg (S) om hans kommentar kring en person som slutat sin 

anställning på vårdföretaget Drakstaden, då ärendet helt kort 

diskuterades vid kommunstyrelsens sammanträde 2021-02-02. 

Ola Wigg (S) förtydligar sin åsikt, att om situationen på ens 

arbetsplats inte är bra och man inte lyckas åtgärda det, trots fackliga 

åtgärder, kan det vara bättre att byta arbetsplats istället för att arbeta 

kvar och må sämre och sämre. 

 

Fråga 4 

Erik Eriksson Neu (S) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola 

Wigg (S) om delegationsbeslutet som han har fattat att bevilja 

föreningen Bergsjö Hassela Alpina ett hyresbidrag på 

250 000 kronor. Tidigare har liknande beslut behandlats i 

kommunfullmäktige.  På vilka grunder kunde Ola Wigg besluta om 

bidraget? 

Kommunfullmäktiges ordförande Carin Walldin (S) svarar att 

ärendets hantering kommer att utredas av en extern part och att 

utredningen kommer att genomföras under mars månad och 

förhoppningsvis redovisas på kommunstyrelsens sammanträde i 

april 2021. 

Ola Wigg (S) svarar att föreningen har haft medlemmar som har haft 

stora idrottsliga framgångar och varit en god marknadsförare av 

Nordanstig. Föreningen har haft svårt ekonomiskt denna säsong och 

behövde stöd. 

 

Fråga 5 

Eva Andersson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola 

Wigg (S) om den nedmonterade gatubelysningen i Vattrång och 

Hånick. Kommunen har tidigare lovat att hålla möte med byborna 

men det har inte gjorts ännu. Blir det några möten? 

Ola Wigg (S) svarar att det kommer att bli men att han inte vet när 

det kan genomföras. 
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Fråga 6 

Petter Bykvist (V) frågar omsorgsutskottets ordförande Carina 

Ohlson (C) om vårdföretaget Mitt Liv som kommer att sluta. 

Kommer kommunen att ta över hemtjänsten efter Mitt Liv och 

innebär det att brukare kan välja kommunen som utförare vart man 

än bor i kommunen? 

Carina Ohlson (C) svarar att kommunen tar över Mitt Livs 

inventarier och personal genom en verksamhetsövergång som 

kommer att fortsätta under ett år. 
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§ 2 Dnr 2020-000115  

Rapport - Coronaviruset, Covid-19. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna rapporten. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om det aktuella läget för 

kommunens verksamheter i coronapandemin. 

I december 2020 hade Nordanstig den största smittspridningen 

hittills under pandemin. Sedan dess har smittspridningen succesivt 

gått ner och idag har vi ett stabilt läge i kommunen. 

Inom skolan har det varit ett högt sjukskrivningstal jämfört med 

normalt läge, men sjukskrivningstalet är inte högre nu än tidigare 

under pandemin. 

Nu när smittläget är lugnare har vissa verksamheter för barn- och 

unga kunnat börja igen. Dock finns vissa restriktioner fortfarande 

kvar bl.a. är badhuset fortsatt stängt för allmänheten. Nya 

restriktioner är på gång från Region Gävleborg med krav på 

munskydd i trånga utrymmen. Ska gälla från gymnasieåldern och 

uppåt. 

Vaccinering pågår. Vaccineringen av boende på våra särskilda 

boenden är klara och fortsätter nu inom hemsjukvården. 

Vaccineringen sker enligt plan och tillgång på vaccin. 
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§ 3 Dnr 2021-000019  

Överföring av investeringsmedel från 2020 till 
2021 års investeringsbudget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna ombudgetering av följande investeringar från 2020 till 

2021: 

Projekt förskolor 269 tkr 

Ventilation Bergsjögården 1 580 tkr 

Ombyggnad kommunhus för säkerhet och kris 4 724 tkr 

Ny förskola Gnarp 34 316 tkr 

Ombyggnad Arthur Engberg-skolan 4 167 tkr 

Vägbelysning 191 tkr 

Fastighetsnära insamling 954 tkr 

Industriområdet Knoget 2 289 tkr 

Totalt 48 490 tkr   

      

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt slutredovisningar av 2020 års 

investeringar samt verksamheternas önskemål om ombudgetering till 

2021. 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till ombudgetering från 2020 

till 2021 för följande investeringar som inte färdigställts under 2020.  

Projekt förskolor      269 tkr 

Ventilation Bergsjögården   1 580 tkr 

Ombyggnad kommunhus för säkerhet och kris   4 724 tkr 

Ny förskola Gnarp     34 316 tkr 

Ombyggnad Arthur Engberg-skolan          4 167 tkr 

Vägbelysning      191 tkr 

Fastighetsnära insamling      954 tkr 

Industriområdet Knoget   2 289 tkr 

Totalt     48 490 tkr 
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Ekonomisk påverkan 

Investeringar 2021 28 000 tkr 

EPC 2021 22 554 tkr 

Politiska specialbeslut   7 500 tkr 

Grundinvesteringar 2021 58 054 tkr 

Ombudgetering från 2020 till 2021 48 490 tkr 

Total investeringsbudget 2021 106 544 tkr  

 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) och kommunstyrelsens 

vice ordförande Stig Eng (C) föredrar ärendet. Totalt har 20 miljoner 

kronor använts för att bygga ut bredband och ytterligare utbyggnad 

är planerad. När det gäller vägbelysning så kommer stora 

investeringar att behövas i framtiden för att säkra belysningsstolpar 

och armaturer enligt de nya kraven.     

Yrkanden 

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

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige godkänner 

ombudgetering av investeringar från 2020 till 2021 (Erik 

Hedlunds och Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2021-01-13, 

dok.nr. 123874). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner 

ombudgetering av investeringar från 2020 till 2021 

(ledningsutskottets protokoll § 5/2021, dok.nr. 124072). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

ombudgetering av investeringar från 2020 till 2021 enligt 

protokoll KS § 12/2021-02-02, dok.nr. 124302). 
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§ 4 Dnr 2020-000316  

Ansökan om checkkredit 2021 för Nordanstig 
Vatten AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bevilja Nordanstig Vatten AB en checkkredit på totalt 15 mnkr 

under 2021 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstig Vatten AB ansöker om en fortsatt checkkredit inom 

Nordanstigs kommuns koncernkonto på 15 mnkr.  

För att kunna hantera det likvida flödet under 2021 bör checkkrediten 

på internkontot hos Nordanstigs kommun motsvara 15 mnkr. 

Checkkrediten ska användas till de variationer som förekommer i in- 

och utbetalningar. 

Enligt styrelsebeslut 2020-10-28, § 33, ansöker Nordanstig 

Vatten AB om en checkkredit på 15 mnkr. 

Enligt kommunfullmäktigebeslut 2009-05-11 ska Nordanstig 

Vatten AB:s checkkredit omvärderas varje år.      

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.        

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om checkkredit 2021 för Nordanstig Vatten AB., med 

bilagor, dokumentnr 122958.  

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

Nordanstig Vatten AB en checkkredit på totalt 15 mnkr under 

2021 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto (Erik Hedlunds 

och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 21020-11-11, dok.nr. 

122965). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

Nordanstig Vatten AB en checkkredit på totalt 15 mnkr under 

2021 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto 

(ledningsutskottets protokoll § 7/2021, dok.nr. 124074). 
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4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

Nordanstig Vatten AB en checkkredit på totalt 15 mnkr under 

2021 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto 

(kommunstyrelsens protokoll § 16/2021, dok.nr. 124306). 
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§ 5 Dnr 2020-000260  

Rese- och fordonspolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta Rese- och fordonspolicy för Nordanstigs kommun med 

följande ändringar: 

I stycket "Grundregler för resande i Nordanstigs kommun" ta 

bort meningen "Bil bör endast vara ett alternativ på sträckor 

över 4 km och till destinationer där det saknas kollektiva 

resmöjligheter". Första meningen "Kortare tjänsteresor ska 

göras till fots eller med cykel" i stycket "Cyklar i tjänsten" på 

sidan 5 tas bort.   

Under stycket "Privatbil i tjänst" lägga till följande text 

"Reslängden eller restiden blir större." 

2. Rese- och fordonspolicyn ska utvärderas efter ett år. 

3. Tidigare beslutad Rese- och mötespolicy för Nordanstigs 

kommun, dnr 2014 000251, upphör att gälla.    

Reservationer 

Sandra Bjelkelöv (SD) och Johan Norrby (SD) reserverar sig mot 

beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Förslaget är i sin grund en klassisk resepolicy innehållandes en 

prioriteringsordning för vilket resesätt som bör nyttjas vid olika 

tillfällen och omständigheter. Förslaget innehåller även en rutin för 

klimatväxling samt riktlinjer vid val av fordon. 

Genom en tydlig policy med tre huvudregler blir det enkelt att förstå 

kommunens inställning till tjänsteresor. Reglerna som föreslås är: 

• Inga utsläpp - ”Måste jag resa – kan mötet istället hållas per 

telefon eller via webbmöte”?  

• Minimala utsläpp - ”Om jag behöver resa – går det att gå eller 

cykla eller kan jag åka buss eller tåg?”  

• Resa med bil - Använd kommunens tjänstebilar. 

 

Policyn syftar till att styra kommunens tjänsteresor mot ett 

miljöanpassat, trafiksäkert och kostnadseffektivt resande. Det är en 

del i arbetet för att uppnå kommunens miljö- och klimatmål.  
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Resepolicyn gäller för alla medarbetare och förtroendevalda i 

Nordanstigs kommun som genomför resor i tjänsten och som betalas 

av Nordanstigs kommun.    

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och kommunstyrelsens 

ordförande Ola Wigg föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med bifall av Carina Ohlson (C), Tor Tolander (M) 

och Petter Bykvist (V), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anette Nybom (S), med bifall av Mandy Eriksson Neu (S), Tor 

Tolander (M), Petter Bykvist (V) och Ola Wigg (S), yrkar ett tillägg 

att policyn ska utvärderas efter ett år. 

Johan Norrby (SD), med bifall av Sandra Bjelkelöv (SD) och Stig 

Eng (C), yrkar att ärendet ska remitteras till Fullmäktigeberedningen 

för klimat och miljö för yttrande. 

Propositionsordning 

Ordföranden meddelar att propositionsordningen genomförs genom 

omröstning. 

Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag med Anette Nyboms 

tilläggsyrkande röstar Ja. 

Den som stöder Johan Norrbys remissyrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med 23 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag med Anette Nyboms 

tilläggsyrkande mot fyra Nej-röster för Johan Norrbys yrkande antar 

fullmäktige kommunstyrelsens förslag med Anette Nyboms 

tilläggsyrkande. En ledamot avstod från att rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M) X    

Lars Hed (M)  X    

Daniel Arenholm (M) X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Stig Eng (C)   X     

Carina Ohlson (C) X     

Edvin Östlund-Qvist (C) X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Peter Åström (L) X    

Victor Gbadegbe (KD) X 

Patric Jonsson (KD) X    
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Magnus Willing (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Erik Eriksson Neu (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Mandy Eriksson Neu (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)  X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Daniel Gunsth (S) X     

Petra Modée (V) X    

Petter Bykvist (V) X 

Göran Thybäck (V) X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X   

Johan Norrby (SD)  X  

Eva Andersson (SD)   X 

Stefan Bergh (NoP) X 

Summa  23 4 1   

 

     

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta 

Rese- och fordonspolicy för Nordanstigs Kommun inklusive 

rutin för klimatväxlingsavgift. Anta Fossilfritt Sveriges 

Klimatväxlingsutmaning. Att Rese- och mötespolicy för 

Nordanstigs Kommun, dnr. 2014-000251, upphör att gälla (Erik 

Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-09-16, 

dok.nr. 121928). 

2. Bilaga 1 Rese- och fordonspolicy, dokumentnr 122396. 

3. Bilaga 2 Klimatväxlingsutmaning, dokumentnr 122398. 

4. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att anta Rese- 

och fordonspolicy för Nordanstigs Kommun, att 

kommunfullmäktige beslutar att Rese- och mötespolicy för 

Nordanstigs Kommun, dnr. 2014-000251, upphör att gälla, att 

uppdra verksamheten bereda till kommunstyrelsen ett förslag 

om att anta Fossilfritt Sveriges Klimatväxlingsutmaning 

(ledningsutskottets protokoll § 11/2021, dok.nr. 124078).   

5. Kommunstyrelsen beslutar anta förslag till Rutin för 

klimatväxling samt uppdrar till verksamheten att bereda ett 

förslag om att anta Fossilfritt Sveriges Klimatväxlingsutmaning 

(kommunstyrelsens protokoll 1 17/2021, dok.nr. 124307. 
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6. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta Rese- 

och fordonspolicy för Nordanstigs Kommun med följande 

ändringar: I stycket "Grundregler för resande i Nordanstigs 

kommun" ta bort meningen "Bil bör endast vara ett alternativ på 

sträckor över 4 km och till destinationer där det saknas 

kollektiva resmöjligheter". Första meningen "Kortare 

tjänsteresor ska göras till fots eller med cykel" i stycket "Cyklar 

i tjänsten" på sidan 5 tas bort. Under stycket "Privatbil i tjänst" 

lägga till följande text "Reslängden eller restiden blir större." 

Tidigare beslutad Rese- och mötespolicy för Nordanstigs 

kommun, dnr 2014 000251, upphör att gälla (kommunstyrelsens 

protokoll § 17/2021, dok.nr. 124307). 

7. Rese- och fordonspolicy för Nordanstigs kommun 

dok.nr. 124319. 
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§ 6 Dnr 2020-000276  

Vattenförsörjningsplan för Nordanstigs 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa förslag till vattenförsörjningsplan för Nordanstigs 

kommun. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har kravet enligt Vattendirektivet att redovisa 

hur tillgången till rent vatten kan tillgodoses. Denna 

vattenförsörjningsplan har på uppdrag av kommunen tagits fram av 

MittSverige Vatten AB genom en konsult. Vattenförsörjningsplanen 

kommer sedan att vara en del i kommunens VA-plan som kommer 

att starta upp inom kort. 

Enligt vattendirektivet, EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), 

ska det anges vad EU-länderna minst ska klara när det gäller 

vattenkvalitet och tillgång på vatten. Denna vattenförsörjningsplan är 

Nordanstigs kommuns inventering och förklaring till hur direktivets 

krav kan uppnås.    

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår fullmäktige att besluta 

att fastställa den för Nordanstigs kommun, av MittSverige 

Vatten AB framtagna vattenförsörjningsplan (Erik Hedlunds 

och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-10-11, dok.nr. 

122352). 

2. Förslag till Vattenförsörjningsplan Nordanstig 2020-11-25, 

dok.nr. 123906). 

3. Ledningsutskottet föreslår att ärendet skickas vidare till 

kommunstyrelsen för mer information (ledningsutskottets 

protokoll § 10/2021, dok.nr. 124077). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa 

förslag till vattenförsörjningsplan för Nordanstigs kommun 

(kommunstyrelsens protokoll § 13/2021, dok.nr. 124303).     
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§ 7 Dnr 2020-000330  

Försäljning av fastigheten Östanå 3:58 i Ilsbo 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Sälja del av fastigheten Östanå 3:58, 330 m2, till Stefan Karelius 

och Madeleine Karelius, Kyrkvägen 7, 829 91 Ilsbo. 

2. Fastställa köpeskillingen till 17 000 kronor. 

3. Godkänna upprättade köpehandlingar. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Östanå 3:32 har en del av sitt bostadshus över 

fastighetsgränsen till den kommunägda fastigheten Östanå 3:58. Med 

en fastighetsreglering skulle detta kunna åtgärdas och försäljas till 

fastigheten Östanå 3:32 som ägs av Stefan Karelius och Madeleine 

Karelius. 

Genom att reglera den avsatta markbiten som uppmäts till ca 325 m2 

enligt Bilaga 1, så säkerställs det att huset helt står på fastigheten 

Östanå 3:32. Den tilltänkta biten står på prickad mark enligt gällande 

detaljplan och fastighetsägarna är informerad om att detta betyder att 

markbiten ej får bebyggas.   

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige 

besluta att försälja del av Östanå 3:58. Att syftet med detta ska 

vara att säkerställa att Östanå 3:32 har sitt bostadshus helt på 

egen mark. Att ge firmatecknare i uppdrag att signera 

köpekontrakt enligt bilaga 2 (Erik Hedlunds och Hans-Åke 

Oxlehöjds tjänsteutlåtande 2021-01-15, dok.nr. 123892). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att försälja 

del av Östanå 3:58. Att syftet med detta ska vara att säkerställa 

att Östanå 3:32 har sitt bostadshus helt på egen mark 

(ledningsutskottets protokoll § 13/2021, dok.nr. 124080). 
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Forts. § 7 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av 

fastigheten Östanå 3:58, 330 m2, till Stefan Karelius och 

Madeleine Karelius, Kyrkvägen 7, 829 91 Ilsbo. Fastställa 

köpeskillingen till 17 000 kronor. Godkänna upprättade 

köpehandlingar. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 

köpehandlingarna (kommunstyrelsens protokoll § 10/2021, 

dok.nr. 124300). 
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§ 8 Dnr 2020-000067  

Val till gemensam nämnd för 
företagshälsovård 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Som ledamöter i den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård välja Magnus Willing (S) och Tor 

Tolander (M). 

2. Som ersättare välja Pernilla Kardell (C) och Mikael 

Brykner (SD). 

3. Valet avser återstoden av mandatperioden 2018-2022.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i § 75/2020-11-23 beslutat att ansluta 

Nordanstigs kommun till den länsgemensamma nämnden för 

företagshälsovård. 

Kommunfullmäktige har att välja två ledamöter med två ersättare till 

den gemensamma nämnden. 

Valet avser återstoden av mandatperioden 2018-2022.   

Yrkanden 

Ola Wigg (S) föreslår Magnus Willing (S) som ledamot. 

Tor Tolander (M) föreslår sig själv som ledamot. 

Stig Eng (C) föreslår Pernilla Kardell (C) som ersättare. 

Sandra Bjelkelöv (SD) föreslår Mikael Brykner (SD) som ersättare. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner dem antagna.        

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar välja två ledamöter 

och två ersättare till den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård. Valet avser återstoden av mandatperioden 

2018-2022 (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-02-12, 

dok.nr. 124316). 
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§ 9 Dnr 2019-000156  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Camilla Wrangfalk (SD). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Camilla Wrangfalks (SD) avsägelse.  

2. Välja Mikael Brykner (SD) som ny ersättare i kommunstyrelsen 

för återstoden av mandatperioden 2018-2022.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Camilla Wrangfalk (SD) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsen. 

Fullmäktige har att välja ny ersättare för återstoden av 

mandatperioden 2018-2022.   

Yrkanden 

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

ersättare i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs förslag och 

finner det antaget.        

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Camilla 

Wrangfalks (SD) avsägelse samt välja ny ersättare i 

kommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden 2018-2022 (Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2021-02-12, dok.nr. 124317). 
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§ 10 Dnr 2021-000071  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Bernt Larsson (NoP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Bernt Larssons (NoP) avsägelse. 

2. Nordanstigspartiet.se meddelar att partiet tillsvidare håller 

ersättarplatsen vakant.     

      

Sammanfattning av ärendet 

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

styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB. 

Kommunfullmäktige har att godkänna Bernt Larssons avsägelse samt 

välja ny ersättare i styrelsen. 

Valet avser återstoden av mandatperioden 2018-2022 som sträcker 

sig fram till slutet av bolagets ordinarie bolagsstämma som följer 

efter nästa val till kommunfullmäktige.   

Yrkanden 

Stefan Bergh (NoP) meddelar att partiet tillsvidare håller 

ersättarplatsen vakant. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition och finner informationen godkänd.         

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Bernt 

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

Nordanstigs Bostäder AB. Valet avser återstoden av mandatperioden 

2018-2022 som sträcker sig fram till slutet av bolagets ordinarie 

bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige (Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2021-02-12, dok.nr. 124318). 
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§ 11 Dnr 2019-000280  

Inkomna motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Följande motioner har inkommit till fullmäktige: 

Motion om inventering och åtgärder för kommunens våtmarker. 

Tor Tolander (M) har lämnat en motion där ha 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, Nyttan av 

återställning/förbättring av våtmarkerna utreds, Ett åtgärdsprogram 

för genomförande och tidsättning tas fram samt att Möjligheterna för 

hel eller delfinansiering med externa medel utreds. 

 

Motion - Påskyndad detaljplanering ökar kommunens 

utvecklingstakt. 

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

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. 

      

      

      

      

 

 


