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§ 89 Dnr 2021-000021  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen. 

Följande extraärenden anmäls: 

Tor Tolander (M): Sommarbuss 

Patric Jonsson (KD): Boulebana i Gnarp 
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§ 90 Dnr 2021-000016  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Våra digitala möten fortsätter, men det känns som att det någonstans i horisonten 

hägrar lite hopp om förändring. Vaccinationerna börjar ta fart och förhoppningsvis 

så kan vi snart omvärdera besluten om att bara ha digitala möten.  

KS-beredningen för framtida fastighetsinvesteringar har haft ett möte om SÄBO 

och kommit fram till att vi ska lägga bygga ett nytt SÄBO i Bergsjö. Det är skönt 

att bollen nu är i rullning och kommer upp framöver. 

Idrottshall i Bergsjö är en fråga som dragits i långbänk och äntligen så är också det 

på gång och kommer inom kort. 

En utbildning i Agenda 2030 med hjälp av Glokala Sverige har genomförts med 

många politiker närvarande. Det är bra att det arbetet kommer i gång. 

Ett företagsbesök har genomförts hos Lindhs bageri, digitalt. 

Det har även varit olika samarbetsträffar:  

Överförmyndarnämnden Mitt där man börjar komma till rätta på både ekonomi och 

hanteringstider, mycket tack vare digitalisering. 

SmåKom har haft en årsstämma där jag deltog. Digitalt såklart.  

Samråd med Hudiksvall om Fiberstaden, Norrhälsinge miljö- och räddningsnämnd.  

Hälsinglands Utbildningsförbund samråd där det går fortsatt tungt ekonomiskt. 

Kollektivtrafiksamråd om bla 16 veckors avstängningen på OKB vecka 31-46 

Hälsingerådet har haft en Work Shop om ”Från besökare till bofast” en 

sammanställning skall redovisas på nästa Hälsingeråd den 26/5. 
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§ 91 Dnr 2020-000199  

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Samarbetet i Hälsingland om gemensamt ekonomisystem och samarbete inom HR 

och lönesystem. Även samarbete i Hälsingland kring informationshantering och 

digital långtidsarkivering. 

Finanspolicy håller på att utarbetas. 

Utveckling av ekonomisk uppföljning. 

Ägardirektiv och bolagsordningar för våra bolag håller på att ses över och förslag 

kommer till kommunstyrelsen i september 2021. 

Ny vd i Nordanstigs Bostäder AB är anställd och börjar till hösten. 

Utbildningen Glokala Sverige med deltagare både av tjänstemän och 

förtroendevalda för att driva arbetet med Agenda 2030 framåt. 
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§ 92 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om det aktuella läget för kommunens 

verksamheter i coronapandemin och presenterar statistiken för länet och för 

Nordanstig. 

Smittspridningen i länet är förhållandevis hög även om Nordanstig har en lägre 

smittspridning. Högst har det varit i Gävle, Sandviken och Hofors. 

En ny prövning av de restriktioner som nu gäller kommer att göras 12 maj. 

Smittspridningen behöver minska till under 10 % positiva provsvar av de som testar 

sig, under en längre tid, innan restriktionerna kommer att lätta. Antalet smittade och 

inlagda på sjukhus är på väg att minska i länet. 
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§ 93 Dnr 2021-000024  

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella 

ärenden inom verksamheterna Omsorgen och sociala myndighetsnämnden: 

Vi ser nu framåt med tillförsikt, de allra flesta både omsorgstagare och personal är 

nu vaccinerade. Tyvärr har gruppen inom LSS inte fått sina vaccinationer fullt ut 

ännu. 

Jag ser fram emot att vi ska kunna öppna upp våra olika dagliga verksamheter så 

fort det är möjligt, väldigt jobbigt för många att dels inte ha sin dagliga verksamhet 

och för anhöriga som har lite ”egentid” när deras partner inte är på 

dagverksamheten för äldre. Även de som är ensam har det väldigt jobbigt. Utifrån 

att verksamheten är stängd för äldre har hemtjänsttimmarna ökat, även kohortvård 

och smittade trots vaccin gör att timmarna rusar i höjden.  

Jag ser att man jobbar hårt inom sociala omsorgen, både med åtgärder och med att 

upprätta bra rutiner. Tyvärr ökar arbetslösheten fortfarande, det är definitivt inte 

bra, vare sig för den enskilde eller för kommunen.  

Omorganiseringen inom den sociala delen fortskrider, man har även anställt inom 

”öppenvården” för att bättre kunna möte de utmaningar som pandemin orsakat. Vi 

har ovanligt många placerade på behandling just nu, pandemin är inte bra för någon. 

Det jag ser fram emot är junimötet då vi delar ut omvårdnadsstipendiet till ett antal 

unga som klarat av de kriterier som satts upp. Det är alltid kul att ge lite pengar till 

människor.  

En liten cliffhanger inför sommaren, Ola Wigg och jag har diskuterat lite om att 

minska ensamheten för dem som bor hemma och inte har hemtjänst, men mer om 

det längre fram.  

 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Ekonomi 

Arbetet med ekonomi i balans fortsätter. Jämför man redovisningen för februari 

med mars så sjunker underskottet såväl inom verksamheterna som totalt. Efter 

första kvartalet ett beräknat underskott på knappt 500 tkr.  
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Forts. § 93 

 

Gnarps skola 

Den tillförordnande rektorn och den nytillträdda rektorn deltog i senaste utskottet. 

Den avgående informerade om det arbete som pågått under hennes tre månader.  

Effektiviseringskostnader i samband med investeringar 

I samband med planeringen av att flytta förskolan i Hassela till Arthur 

Engbergskolan, så angavs av verksamheten att det skulle medföra 

effektiviseringsvinster på personalsidan. I samband med utskottet redovisades en 

personaleffektivisering på 0,8 tjänst. Därutöver har tillväxt och service en viss 

effektivisering vad gäller städ och underhåll. 

Idrottshall i Bergsjö 

Provisoriet, i form av ett tält är skrinlagt. I stället är bygget med ny idrottshall 

högprioriterat. I samtal mellan professionen, politiken och ansvariga tjänstepersoner 

utlovades en idrottshall inom 18 månader och en genomarbetad tidsplan kring 

10 maj, sen markprover analyserats. 

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Våren är årsstämmornas tid 

Den 15 april hade Kommuninvest sin årsstämma. Omslutningen växer snabbt, dels 

för att det kommer in fler medlemmar men också att investeringsbehovet är stort i 

den offentliga sektorn. 

Den 21 april hade Norrsken sin årsstämma, man redovisar ett lägre resultat för år 

2020 i förhållande till föregående år. Delvis beror detta på stor konkurrens från 

andra aktörer på nätmarknaden. Norrskens styrelse ser dock positivt på kommande 

år och marknadsför nu sina nät för att få flera kunder. 
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§ 94 Dnr 2021-000006  

Redovisning enligt årsplan 2021 för 
utbildningsverksamheten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet informerar kommunstyrelsen om utbildningsverksamheteten 

enligt årsplanen, april 2021. 

Thomas Larsson, utbildningschef har i utbildningsutskottet informerat om att i 

årsplanen för maj ligger redovisning av biblioteksverksamheten. Då en arbetsgrupp 

arbetar med den nya biblioteksplanen finns i dagsläget inget ytterligare att tillägga. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna informationen 

och att under punkten verksamheten informerar löpande lägga 

minnesanteckningarna från möten med biblioteksgruppen (utbildningsutskottets 

protokoll § 39/2021, dok.nr. 125383). 
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§ 95 Dnr 2020-000038  

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt verksamheternas avvikelser mot budget 2021. 

Staben  -1 804 tkr 

Tillväxt och Service  -203 tkr 

Utbildning  -464 tkr 

Vård och Omsorg  -1 910 tkr 

Social Omsorg  -1 750 tkr 

Sociala myndighetsnämnden  -7 220 tkr 

Totalt för verksamheterna visar prognosen på helår ett underskott med 13 351 tkr. 

Avvikelser i särskilda verksamheter förväntas ge ett överskott med 4 547 tkr. 

Med ökade skatteintäkter och generella statsbidrag är prognosen för årets resultat 

positivt med 27 280 tkr. 

Uppföljning av underskott inom sociala myndighetsnämnden. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021 gavs ett uppdrag till sociala 

myndighetsnämnden att redovisa en åtgärdsplan med väntade effekter för att nå en 

budget 2021 i balans. Uppdraget ska redovisas på kommunstyrelsen 8 juni 2021. 

Verksamhetsuppföljning 

Kommunstyrelsen får en verksamhetsuppföljning redovisad i månadsrapporten för 

mars 2021. I redovisningen ingår bl.a. antal initierade ärenden av socialtjänsten, 

Antal inskrivna i kommunalt aktivitetsansvar, Bemanning inom SÄBO inkl. LSS, 

Lotsen och korttids, Antal beviljade hemtjänsttimmar och antal Vårddygn inom 

korttids, antal bygglov, startbesked och tillsynsärenden inom bygg och plan samt 

antal företagsbesök. 

Stig Eng (C) påtalar att månadsrapporten är den ekonomiska redovisningen för 

Vård och omsorg felaktig och stämmer inte. Kommunchef Erik Hedlund informerar 

om att redovisningen kommer ändras till nästa månad. 

Beslutsunderlag 

1. Månadsrapport mars 2021 dok.nr. 125591. 

2. Månadsuppföljning ekonomi, mars 2021, dok.nr. 125590. 
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§ 96 Dnr 2021-000098  

Årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fjärrvärme AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att Nordanstigs Fjärrvärme AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit 

verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag  

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fjärrvärme AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 428 kronor. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Förvaltningens bedömning är att bolagets verksamhet har bedrivits enligt det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt att årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 kan godkännas.         

Stig Eng (C) föredrar årsredovisningen.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa att Nordanstigs 

Fjärrvärme AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit verksamheten enligt 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna, samt att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fjärrvärme AB (Erik Hedlunds 

tjänsteutlåtande 2021-04-08, dok.nr. 125025). 

2. Årsredovisning 2020 Nordanstigs Fjärrvärme AB, dokumentnr 125229. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa att 

Nordanstigs Fjärrvärme AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit 

verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna, samt att fullmäktige beslutar 

godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fjärrvärme AB 

(ledningsutskottets protokoll § 78/2021, dok.nr. 125501). 
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Forts. § 96 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 97 Dnr 2021-000097  

Årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fastighets AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Ingen verksamhet har bedrivits i bolaget under verksamhetsåret 2020. Det är 

därmed inte aktuellt att ta ställning till om bolaget har bedrivit sin verksamhet enligt 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fastighets AB. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett negativt resultat med 25 125 kronor. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Ingen verksamhet har bedrivits i bolaget under verksamhetsåret 2020. Ett förslag är 

ställt till kommunfullmäktige om att bolaget ska likvideras och att 2021 ska vara det 

sista verksamhetsåret.  

I övrigt föreslår förvaltningen att årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 kan 

godkännas.     

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Ingen verksamhet har 

bedrivits i bolaget under verksamhetsåret 2020. Det är därmed inte aktuellt att 

ta ställning till om bolaget har bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2020 för 

Nordanstigs Fastighets AB (Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2021-04-08, dok.nr. 125026). 

2. Årsredovisning 2020 Nordanstigs Fastighets AB, dokumentnr 125228. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 97 

 

3. Ledningsutskottets föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Ingen verksamhet 

har bedrivits i bolaget under verksamhetsåret 2020. Det är därmed inte aktuellt 

att ta ställning till om bolaget har bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2020 för 

Nordanstigs Fastighets AB (ledningsutskottets protokoll § 79/2021, 

dok.nr. 125502).   

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 98 Dnr 2021-000142  

Årsredovisning 2020 för Inköp Gävleborg 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

Godkänna årsredovisning 2020 för Inköp Gävleborg. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Inköp Gävleborg har lämnat en årsredovisning för verksamhetsåret 

2020. 

Inköp Gävleborg visar ett negativt resultat med 3 307 tkr.   

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg är ett gemensamt förbund för kommuner i 

Gävleborg när det gäller upphandling. 

Efter att Gävle kommun begärt utträde ur förbundet har ett nytt avtal skrivits av de 

kvarvarande medlemskommunerna som gäller från och med 1 januari 2020.  

Förbundet är nu under avveckling.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2020 

för Inköp Gävleborg (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-03-31 dokumentnr 

125130). 

2. Protokoll direktionsmöte Inköp Gävleborg 19 feb 2021, dokumentnr 124823. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 

2020 för Inköp Gävleborg (ledningsutskottets protokoll § 80/2021 dokumentnr 

125503).   
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§ 99 Dnr 2021-000143  

Årsredovisning 2020 för Hälsinglands 
Utbildningsförbund 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2020 för Hälsinglands Utbildningsförbund. 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands Utbildningsförbund har lämnat en årsredovisning för 2020 års 

verksamhetsår. 

Utbildningsförbundet visar ett negativt resultat med 10 170 tkr.    

Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund som bildats av Bollnäs, 

Nordanstigs och Söderhamns kommuner. Förbundets uppdrag är att i samverkan 

skapa en gemensamt organiserad och fritt sökbar gymnasie- och vuxenutbildning i 

Hälsingland, med goda möjligheter till distansstudier oberoende av tid och rum. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2020 

för Hälsinglands Utbildningsförbund (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 

2021-03-31, dokumentnr 125162). 

2. Hälsinglands Utbildningsförbund: Bokslut med verksamhetsberättelse 2020, 

dokumentnr 124325. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning 2020 för 

Hälsinglands Utbildningsförbund (ledningsutskottets protokoll § 81/2021, 

dokumentnr 125504).     

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 100 Dnr 2021-000138  

Årsredovisning 2020 för Per och Anna Sundins 
stipendiefond, Per-Olof Schönströms minnesfond och 
Nordanstigs Näringslivsfond. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond. 

2. Godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins 

stipendiefond. 

3. Godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per-Olof Schönströms minnesfond.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har upprättat Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs 

Näringslivsfond, Sammanställningar för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins 

stipendiefond samt Stiftelsen Per-Olof Schönströms minnesfond för år 2020.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige godkänner Årsredovisning för Stiftelsen 

Nordanstigs Näringslivsfond, Sammanställning för Stiftelsen Per och Anna 

Katarina Sundins stipendiefond samt Sammanställning för Stiftelsen Per-Olof 

Schönströms minnesfond (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2021-03-25, dokumentnr 124993). 

2. Årsredovisning 2020 för Per och Anna Sundins stipendiefond, dokumentnr 

125057. 

3. Årsredovisning 2020 för Per-Olof Schönströms minnesfond, dokumentnr 

125056. 

4. Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, dokumentnr 

125055.  

5. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Årsredovisning 

för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, Sammanställningar för Stiftelsen 

Per och Anna Katarina Sundins stipendiefond samt Stiftelsen Per-Olof 

Schönströms minnesfond för år 2020 (ledningsutskottets protokoll § 82/2021, 

dokumentnr 125505). 
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Forts. § 100 

 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 101 Dnr 2021-000099  

Årsredovisning 2020 för Nordanstigs Bostäder AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att Nordanstigs Bostäder AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit 

verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs Bostäder AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 1 981 679 kronor. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Ändamålet för bolagets verksamhet 

Bolaget ska i allmännyttigt syfte och med iakttagande av kommunallagens 

lokaliseringsprincip och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i 

Nordanstigs kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande och 

inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. 

Förvaltningens bedömning är att bolagets verksamhet har bedrivits enligt det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. 

Förvaltningens bedömning är att bolagets verksamhet har bedrivits enligt det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt att årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 kan godkännas.   

Tf vd Richard Brännström föredrar årsredovisningen.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa att Nordanstigs 

Bostäder AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit verksamheten enligt 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 

2020 för Nordanstigs Bostäder AB (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 

2021-05-03, dokumentnr 125022). 
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Forts. § 101 

 

2. Årsredovisning 2020 för Nordanstigs Bostäder AB inkl. revisionsberättelse, 

dokumentnr 125623. 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Tor Tolander (M) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 102 Dnr 2021-000137  

Sammanställning 2020 för kommunens samförvaltade 
stiftelser. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har upprättat en sammanställning av kommunens samförvaltade 

stiftelser 2020. Sammanställningen innefattar 16 stycken stiftelser, och samförvaltas 

då kapitalplaceringen är densamma för var och en. 

Sammanställningen innefattar följande stiftelser: 

Stiftelsen Nordanstigs kommuns stipendiefond 

Stiftelsen August Nordins barnbeklädnadsfond  

Stiftelsen Bröderna Bergs donationsfond   

Stiftelsen Anna och Olof Erikssons minnesfond  

Stiftelsen Olof Erikssons minnesfond   

Stiftelsen Emma Frelins donationsfond   

Stiftelsen Hassela beklädnads- och sjukhjälpsfond  

Stiftelsen Axel Hennings fond   

Stiftelsen Augusta J Leufvéns donationsfond  

Stiftelsen Jon Erik Nilssons beklädnadsfond   

Stiftelsen Kyrkoherden Nordlanders donationsfond 

Stiftelsen Carl H Nordins fond för reumatiskt sjuka  

Stiftelsen Hans Perssons fond   

Stiftelsen Jonas Petter Perssons beklädnadsfond  

Stiftelsen Othilia och Wilhelm Lekströms fond    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner Sammanställning 2020 

för kommunens samförvaltade stiftelser (Erik Hedlunds och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande dokumentnr 124994). 

2. Sammanställning 2020 för kommunens samförvaltade stiftelser, dokumentnr 

125058. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2020 (ledningsutskottets protokoll 

§ 83/2021, dokumentnr 125506). 
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Forts. § 102 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 103 Dnr 2020-000338  

Granskningsrapport: Granskning av ledning, styrning 
och uppföljning av Norrhälsinglands miljö- och 
räddningsnämnd 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds förslag till yttrande över 

revisionsrapporten. 

2. Överlämna granskningsrapporten till fullmäktige för kännedom. 

Jäv 

Carina Ohlson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Hudiksvalls kommuns revisorer har gjort en granskning avseende ledning, styrning 

och uppföljning av Norrhälsingslands miljö- och räddningsnämnd. Resultatet 

redovisas i en granskningsrapport daterad december 2020. 

Hudiksvalls kommunfullmäktige har 23 maj 2016 beslutat om följande hantering av 

revisionens granskningsrapporter: revisionsrapporter anmäls till 

kommunfullmäktige som beslutar att överlämna dessa till kommunstyrelsen eller 

nämnderna för beredning av svar. Svaret kommer sedan att presenteras i 

kommunfullmäktige och följas av debatt. 

Kommunfullmäktige beslutade, § 7 2021, att uppdra till Norrhälsinglands miljö- 

och räddningsnämnd att senast till fullmäktiges sammanträde den 24 maj lämna 

yttrande över revisionens slutsatser och rekommendationer.  

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har beslutat, § 25 2021, att godkänna 

förslaget till yttrande och bedömning samt att översända svaret till 

kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, dokumentnr 

123619. 

2. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd § 25/2021, dokumentnr 125133. 

3. Ledningsutskottets protokoll § 85/2021, dokumentnr 125508. 

Yrkanden 

Ordföranden Ola Wigg (S) yrkar att kommunstyrelsen antar den gemensamma 

nämndens förslag till yttrande över revisionsrapporten. 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 
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Forts. § 103 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Stig Engs yrkanden och finner dem 

antagna. 
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§ 104 Dnr 2020-000202  

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges 
livsmedelsstrategi 2018-2030 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018 - 2030.   

Sammanfattning av ärendet 

Antagande av Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018 - 

2030.  Samtliga kommuner i Gävleborg har av Region Gävleborg och Länsstyrelsen 

anmodats att respektive kommunfullmäktige ska besluta om den regionala 

handlingsplanen. 

livsmedelsstrategi 2018 - 2030.  Samtliga kommuner i Gävleborg har av Region 

Gävleborg och Länsstyrelsen anmodats att respektive kommunfullmäktige ska 

besluta om den regionala handlingsplanen.  

Beskrivning av ärendet 

Region Gävleborg har i samarbete med länsstyrelsen och lantbrukarnas riksförbund 

(LRF) arbetat fram Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-

2030. Planen tar avstamp i Agenda 2030, regionala miljömål, den regionala 

utvecklingsstrategin med flera. LRF samt länsstyrelsen har deltagit i den lokala 

genomarbetningen av dokumentet. Planens övergripande mål är: 

• Produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen i länet ska öka 

med 50% till år 2030  

• Sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska öka med 10% till år 2030  

Efter genomgång av dokumentet med berörda tjänstepersoner samt Länsstyrelsen, 

LRF samt närliggande kommuner anser vi att ett antagande av den regionala 

handlingsplanen för Sveriges livsmedelsstrategi 2018 – 2030 möjliggör ett nära 

samarbete med övriga kommuner i länet samt att delta i gemensamma projekt för 

strategins genomförande. Samarbete har inletts med målet att göra en förstudie för 

genomförande i samarbete med Hudiksvall, Ljusdal, Länsstyrelsen samt Matvärden. 

En lokal arbetsgrupp kommer att bildas för det lokala genomförandet. En intern 

remiss av dokumentet har genomförts och inga synpunkter har inkommit.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige antar Gävleborgs handlingsplan för 

Sveriges livsmedelsstrategi 2018 - 2030 (Erik Hedlunds och Hans-Åke 

Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-04-06, Regional livsmedelsstrategi, 

dokumentnr 125177). 

2. Gävleborgs handlingsplan för Sveriges-livsmedelsstrategi 2018-2030, 

dokumentnr 120546. 
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Forts. § 104 

 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta Gävleborgs 

handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018 -  2030 (ledningsutskottets 

protokoll § 86/2021, dokumentnr 125509). 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 105 Dnr 2021-000147  

Försäljning del av fastigheten Hassela 
annexhemman 1:4 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Försälja del av kommunalt ägda fastigheten Hassela annexhemman 1:4 till 

Plyfa AB fastighetsägare av Hassela-Berge 17:2. Syftet med detta ska vara att 

bygga ett växthus för större odlingsverksamhet. 

2. Fastställa köpesumman till 130 000 kronor. 

3. Godkänna upprättade köpekontrakt. 

4. Uppdra till firmatecknarna underteckna upprättade köpehandlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

Delen som föreslås försäljas är idag obebyggd och används som åkermark. Plyfa 

AB som idag är en stor arbetsgivare i Hassela, har som mål att uppföra ett växthus 

för att ta vara på den spillvärme de får från deras fabrik För att möjliggöra detta 

behöver en bit mark förvärvas genom fastighetsreglering, detta i anslutning till 

deras befintliga fastighet och verksamhet. Syftet med detta är att få tillräcklig yta 

för växthuset. Den tilltänkta markbiten är idag delvis åkermark och delvis 

skogsmark.   

Genom att reglera den avsatta markbiten som uppmäts till ca 7 000 m2 enligt 

bilaga 1, så kan växthusets placering optimeras med tillräcklig storlek samt nära 

avstånd till fabriken. Fastighetsreglering bör göras för att överföra denna markbit 

från Hassela annexhemman 1:4 område 1 till Hassela-Berge 17:2. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att försälja del av 

kommunalt ägda fastigheten Hassela annexhemman 1:4 till Plyfa AB 

fastighetsägare av Hassela-Berge 17:2. Att syftet med detta ska vara att bygga 

ett växthus för större odlingsverksamhet Att ge firmatecknare i uppdrag att 

signera kontrakt enligt Bilaga 2 (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2021-04-07, dokumentnr 125163). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige besluta att försälja del av kommunalt 

ägda fastigheten Hassela annexhemman 1:4 till Plyfa AB fastighetsägare av 

Hassela-Berge 17:2. Att syftet med detta ska vara att bygga ett växthus för 

större odlingsverksamhet Att ge firmatecknare i uppdrag att signera kontrakt 

enligt Bilaga 2 (ledningsutskottets protokoll § 89/2021, dokumentnr 125512). 
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Forts. § 105 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 106 Dnr 2021-000149  

Försäljning av fastigheten Röde 2:25 i Gnarp 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Försälja den kommunalt ägda fastigheten Röde 2:25 i Gnarp till Christoffer 

Idén, Idéns Bygg AB. Syftet med detta ska vara att bebygga fastigheten och 

uppföra flerbostadshus.  

2. Fastställa köpesumman till 450 000 kronor. Köpesumman kan delas upp i 

utbyggnadstakten. Minst 225 000 kronor ska avges senast på överlåtelsedagen 

och återstående köpesumma kan avges när del två i utbyggnadsplanen på 

fastigheten kommer i gång, dock senast 1 maj 2024. 

3. Godkänna upprättat köpekontrakt. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna upprättade köpehandlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten är idag obebyggd och är en yta som borde användas till dess syfte. 

Enligt nu gällande detaljplan från 1976 skall det finnas utrymme för 

bostadsändamål på fastigheten Röde 2:25. Christoffer Idén äger Idén Bygg AB och 

har tidigare byggt flerbostadshus med billiga lägenheter i centrala Gnarp. Denne är 

intresserad att köpa denna fastighet och bebygga den med bostadslägenheter.   

Intresset för lägenheter och bostäder i kommunen är något som väntas öka i och 

med dragningen av nya E4 och Ostkustbanan. Gnarp är redan idag beläget med 

närhet till båda dessa och har med järnvägsstationen goda möjligheter till pendling 

till både Sundsvall och Hudiksvall. Fastigheten har tidigare varit bebyggd i form av 

flerbostadshus. Fastigheten föreslås försäljas i sin helhet så ingen 

fastighetsreglering behöver göras.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att försälja den 

kommunalt ägda fastigheten Röde 2:25. Att syftet med att detta ska vara att 

bebygga fastigheten och uppföra flerbostadshus. Att ge firmatecknare i 

uppdrag att signera köpekontraktet i Bilaga 2 (Erik Hedlunds och Hans-Åke 

Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-04-01, dokumentnr 125168). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar försälja den kommunalt 

ägda fastigheten Röde 2:25. Att syftet med att detta ska vara att bebygga 

fastigheten och uppföra flerbostadshus. Att ge firmatecknare i uppdrag att 

signera köpekontraktet i Bilaga 2. Revidering av köpeavtal ska ske 

(ledningsutskottets protokoll § 90/2021, dokumentnr. 125513). 
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2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 106 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Carina Ohlson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag med tillägget att halva köpesumman ska avges senast på överlåtelsedagen 

och den andra halvan av köpesumman kan avges när del två i utbyggnadsplanen på 

fastigheten kommer i gång, dock senast 1 maj 2024. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 107 Dnr 2021-000150  

Förvärv del av fastigheten Kölsjön 2:12 och 
Lindsjön 1:7, Hassela 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Förvärva del av fastigheterna Kölsjön 2:12 och Lindsjön 1:7 av Holmen Skog 

AB. Syftet med detta ska vara att ha möjlighet till att anlägga större parkering 

för besökare till Ersk-Mats gården.  

2. Köpesumman fastställs till 370 000 kronor. 

3. Godkänna upprättat köpekontrakt 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna upprättade köpehandlingar. 

Sammanfattning av ärendet 

De två delarna av fastigheterna Kölsjön 2:12 och Lindsjön 1:7 är idag skogsmark. 

Holmen Skog AB är ägare av båda fastigheterna och äger marken runt omkring 

dessa två delar. Ersk-Mats är en välbesökt hälsingegård belägen i nordvästra delen 

av kommunen, ca 13 km nordväst om Hassela. Gården har öppet under sommaren 

och lockar många besökare. Ersk-Mats julmarknad är den största lockelsen där 

tusentals besökare kommer under en och samma dag. Med detta kommer platsbrist 

när den nuvarande avsatta parkeringen är ca 1000 m2. Detta gör att befintlig äng 

måste användas för att få plats med bilarna och det påverkar marken negativt. Det 

finns därför ett behov av fler parkeringsplatser och med ett förvärv så som detta så 

skulle det behovet kunna uppfyllas. Fler parkeringsplatser skulle kunna leda till att 

de parkeringsplatser som ligger alldeles bredvid gården anpassas för 

rörelsehindrade.    

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att förvärva del av 

Holmen Skog AB ägda fastigheten Kölsjön 2:12 och Lindsjön 1:7. Att syftet 

med detta ska vara att ha möjlighet till att anlägga större parkering för besökare 

till Ersk-Mats gården. Att ge firmatecknare i uppdrag att signera kontrakt 

enligt Bilaga 2 (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-

04-01, dokumentnr 125171). 

2. Ledningsutskottet föreslå att fullmäktige beslutar att förvärva del av Holmen 

Skog AB ägda fastigheten Kölsjön 2:12 och Lindsjön 1:7. Att syftet med detta 

ska vara att ha möjlighet till att anlägga större parkering för besökare till Ersk-

Mats gården. Att ge firmatecknare i uppdrag att signera kontrakt enligt Bilaga 

2 (ledningsutskottets protokoll § 91/2021, dokumentnr 125514). 
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Forts. § 107 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 108 Dnr 2021-000146  

Felparkeringsavgifter i Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

I enlighet med Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och Förordning 

(1976:1128) om felparkeringsavgift införa följande felparkeringsavgifter att gälla i 

Nordanstigs kommun: 

Stannande och parkering i strid med allmänna trafikregler  700 kr 

(3 kap. 47–55§§ samt 8 kap 1§ första stycket  

trafikförordningen (1998:1276). Ex. i motsatt färdriktning,  

för nära korsning eller övergångsställe.   

Stannande och parkering i strid med lokala trafik- 700 kr 

föreskrifters parkeringsförbud.  

Stannade och parkering i strid med lokala trafik- 700 kr 

föreskrifters stoppförbud.  

Stannande och parkering utan särskilt tillstånd på 1 000 kr 

parkeringsplats för rörelsehindrade.   

Sammanfattning av ärendet 

Det saknas idag fastställd sanktioneringsavgift för felparkeringar genom lokala 

trafikföreskrifter i Nordanstigs kommun varför möjligheten för polisen att utfärda 

böter för felparkerade fordon saknas. Markägare har heller ingen laglig rätt att ta ut 

kontrollavgifter då nivån för dessa inte får överstiga kommunens 

felparkeringsavgift för motsvarande förseelser i området.     

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige beslutar att i enlighet 

med Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och Förordning (1976:1128) om 

felparkeringsavgift införa följande felparkeringsavgifter att gälla i Nordanstigs 

kommun. Stannande och parkering i strid med allmänna trafikregler (3 kap. 

47–55§§ samt 8 kap 1§ första stycket trafikförordningen (1998:1276). Ex. i 

motsatt färdriktning, för nära korsning eller övergångsställe. 700 SEK 

Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters 

parkeringsförbud. 700 SEK Stannade och parkering i strid med lokala 

trafikföreskrifters stoppförbud. 700 SEK Stannande och parkering utan särskilt 

tillstånd på parkeringsplats för rörelsehindrade. 1000 SEK (Erik Hedlunds och 

Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-03-29, dokumentnr 125071). 
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Forts. § 108 

 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med 

Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och Förordning (1976:1128) om 

felparkeringsavgift införa följande felparkeringsavgifter att gälla i Nordanstigs 

kommun. Stannande och parkering i strid med allmänna trafikregler (3 kap. 

47–55§§ samt 8 kap 1§ första stycket trafikförordningen (1998:1276). Ex. i 

motsatt färdriktning, för nära korsning eller övergångsställe. 700 SEK 

Stannande och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters 

parkeringsförbud. 700 SEK Stannade och parkering i strid med lokala 

trafikföreskrifters stoppförbud. 700 SEK Stannande och parkering utan särskilt 

tillstånd på parkeringsplats för rörelsehindrade. 1000 SEK (ledningsutskottets 

protokoll § 88/2021, dokumentnr 125511).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 109 Dnr 2020-000040  

Redovisning av pågående fastighetsprojekt. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Thomaz Nordh har lämnat en aktuell rapport om de pågående 

fastighetsprojekten. 

Arthur Engbergskolan 

Inget byggarbetet pågår just nu. Samtliga fönster är monterade. Kompletteringar 

med målning kvarstår i källaren. Arbetet med förskolans utemiljö planeras börja 

vecka 18. 

Gnarps nya förskola 

Grundläggning är i slutfas. Delar av fönster och dörrleveranser har anlänt till fabrik. 

på grund av corona kommer digital besiktning av de första modulerna ske med 

början vecka 18. Utifrån alla förseningar börjar tidsschemat vara knappt för att 

hinna klart till augusti 2021 som planerat. 

EPC-projektet 

Vid dagens sammanträde deltar Tim Readwin, Håkan Olsson och Thomas Mattsson 

från Caverion och redogör för hur projektet går framåt. Under 2020-2023 är 

projektet i genomförandefasen och närmast på tur står Gnarps skola och bibliotek, 

Stallbackens förskola, Bergsjö centralskola och Lönnbersskolan, Ilsbo skola, 

lokalen på Alvägen i Bergsjö och brandstationen i Jättendal. 

Objekt som är färdiga är Arthur Engberskolan, Bålle förskola och Gläntans 

förskola. 

Både tidsplanen för projektet och ekonomin går enligt plan. 

Beslutsunderlag 

Redovisning fastighetsinvesteringar maj dokumentnr 125689. 
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§ 110 Dnr 2021-000148  

Utbetalning av partistöd 2021 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Partistöd för 2021 utbetalas till följande partier i fullmäktige enligt fastställt belopp: 

Socialdemokraterna 114 tkr 

Sverigedemokraterna 64 tkr 

Centerpartiet 64 tkr 

Vänsterpartiet 44 tkr 

nordanstigspartiet.se 24 tkr 

Liberalerna 24 tkr 

Moderaterna 54 tkr 

Kristdemokraterna 34 tkr 

Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd. 

Sammanfattning av ärendet 

Partistödet betalas ut årligen efter beslut av kommunfullmäktige. 

Vid fördelningen av partistödet ska fullmäktige beakta endast de partier som är 

representerade i fullmäktige under verksamhetsåret. Har ett parti flera platser utan 

att alla är bemannade kan det mandatbundna partistödet minskas i motsvarande 

grad. Lyckas inte partiet bemanna någon plats kan också grundstödet dras in. 

Partierna ska årligen redovisa hur partistödet har använts. Grundstödet är 

14 000 kronor per parti och år. Mandatstödet är 10 000 kronor per mandat i 

fullmäktige och år. 

Staben bedömer att samtliga 31 mandat i fullmäktige är bemannade enligt 

Kommunallagen 4 kap 29-30 §§. Även om en person i fullmäktige har anmält sig 

som politisk vilde anses ändå mandatet vara bemannat av ursprungspartiet. 

Samtliga åtta partier har inkommit med sin redovisning för hur partistödet har 

använts under 2020.    

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att partistöd för 2021 utbetalas till 

följande partier i fullmäktige enligt fastställt belopp: Socialdemokraterna 114 tkr, 

Sverigedemokraterna 64 tkr, Centerpartiet 64 tkr, Vänsterpartiet 44 tkr, 

nordanstigspartiet.se 24 tkr, Liberalerna 24 tkr, Moderaterna 54 tkr, 

Kristdemokraterna 34 tkr. Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt 

Partistöd (Erik Hedlund och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-04-30, 

dokumentnr 125537).                      
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§ 111 Dnr 2021-000144  

Redovisning av ej avslutade motioner 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna redovisningen. 

Anteckning till protokollet 

Petra Modée (V) vill ha antecknat till protokollet att det är väldigt olyckligt när den 

ordinarie hanteringen av inkomna motioner tar längre tid än ett år. 

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 pandemiåret 2020 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 godkänner redovisningen (Erik 

Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-04-01, dokumentnr 

125161). 

2. Sammanställning ej avslutade motioner dokumentnr 125159. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen 

(ledningsutskottets protokoll § 100/2021, dokumentnr 125523). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 112 Dnr 2021-000133  

Patientsäkerhetsberättelse 2020 Utbildning 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna patientsäkerhetsberättelsen för Utbildning år 2020. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 ska vårdgivaren skriva en 

patientsäkerhetsberättelse. Idén med patientsäkerhetsberättelsen är att öppet och 

tydligt för alla redovisa strategier, mål och resultat av arbetet med att förbättra 

patientsäkerheten.  

Patientsäkerhetsberättelsen ska ha en sådan detaljeringsgrad att det går att bedöma 

hur arbetet med att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra kvaliteten har 

bedrivits i verksamhetens olika delar, och att informationsbehovet hos externa 

intressenter tillgodoses. SOSFS 2011:9 7 kap. 3 §. Patientsäkerhetsberättelsen bör 

utformas så att den kan ingå i vårdgivarens ledningssystem för patientsäkerhet. 

Elevhälsan är vårdgivare inom kommunen. Ansvarig för elevhälsans medicinska 

insatser har därför upprättat en patientsäkerhetsberättelse i enlighet med 

ovanstående. 

I enlighet med patientsäkerhetslagen har ansvarig för elevhälsans medicinska 

insatser upprättat en patientsäkerhetsberättelse.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

patientsäkerhetsberättelsen för år 2020 (Erik Hedlunds och Thomas Larssons 

tjänsteutlåtande 2021-04-07, dokumentnr 125233). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

patientsäkerhetsberättelsen för år 2020 (utbildningsutskottets protokoll § 

40/2021, dokumentnr 125384). 
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§ 113 Dnr 2021-000145  

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 2021 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 1, 2021 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

Sammanfattning av ärendet 

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

verksamheten skyldiga att rapportera till kommunfullmäktige när gynnande beslut 

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

avses ett beslut om en beviljad insats. Följande redovisning lämnas: 

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

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 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: Nej 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna kvartalsrapport 1, 

2021 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (Karin Henningsson 

och Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 21-03-30, dokumentnr 125074). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna kvartalsrapport 1, 

2021 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (omsorgsutskottets 

protokoll § 57/2021, dokumentnr 125469). 
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§ 114 Dnr 2021-000078  

Avsägelse från politiska uppdrag, Elisabet Westrin (M) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Elisabet Westrins (M) avsägelse. 

2. Val av nya ledamot i Pensionärsrådet, Rådet för funktionshinder och 

Kulturrådet behandlas på kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Elisabet Westrin (M) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i Pensionärsrådet, 

Rådet för funktionshinder och Kulturrådet. 

Kommunstyrelsen har att godkänna Elisabet Westrins avsägelse samt välja nya 

ledamöter i dessa råd för återstoden av mandatperioden 2018-2022.     

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna avsägelsen. Välja ny 

ledamot i Pensionärsrådet, Rådet för funktionshinder och Kulturrådet. Valet avser 

återstoden av mandatperioden 2018-2022 (Erik Hedlund och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2021-04-22, dokumentnr 125535).  

Yrkanden 

Tor Tolander (M) föreslår att valen sker på nästa sammanträde. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders förslag och finner det antaget. 
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§ 115 Dnr 2020-000236  

Avsägelse av politiskt uppdrag, Ulrika Jonsäll (V). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Ulrika Jonsälls (V) avsägelse. 

2. Välja Ulrika Sandberg (V) som ny ersättare i omsorgsutskottet. 

3. Valet avser återstoden av mandatperioden 2018-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Jonsäll (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i omsorgsutskottet. 

Kommunstyrelsen har att godkänna Ulrika Jonsälls avsägelse samt välja ny 

ersättare i omsorgsutskottet för återstoden av mandatperioden 2018-2022.       

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna Ulrika Jonsälls (V) 

avsägelse. Välja ny ersättare i omsorgsutskottet. Valet avser återstoden av 

mandatperioden 2018-2022 (Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2021-04-22, dokumentnr 125536).  

Yrkanden 

Petra Modée (V) föreslår Ulrika Sandberg (V) som ny ersättare i omsorgsutskottet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petra Modées förslag och finner det antaget. 
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§ 116 Dnr 2021-000022  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska beslut som är fattade på delegation av kommunstyrelsen 

återrapporteras på nästkommande sammanträde.  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Nya tillsvidareanställda april 2021 

Fördelning av lokalt kommunalt aktivitetsstöd för 2020 års andra 

redovisningsperiod. 

Beslut att årskurs 4 och 5 från Gnarps skola återflyttar till Gnarp från och med 

läsåret 2021/2022. 
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§ 117 Dnr 2021-000023  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Nordanstig Vatten AB 2021-02-18-19 

Nordanstigs Bostäder AB 2021-03-22 

Övrigt 

Avslutsrapport Sörfjärdens VA-projekt, genomförande, erfarenheter och ekonomisk 

redovisning 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46(52) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 118 Dnr 2021-000140  

Utredning av beviljat hyresstöd Bergsjö Hassela Alpina 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna revisionens utredning. 

Reservationer 

Eva Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

"Bristfällig utredning eftersom den politiker (Stig Eng, c) som initierade 

utredningen ej fått komma till tals när utredningen genomfördes. Utredaren uppgav 

vid dagens KS-möte att han helst ville att en professionell utredare skulle anlitas, 

men enligt KF-ordföranden Carin Walldin, s, blev det för dyrt. Inte heller KS-

politikern Sven-Erik Sjölund, s, som också var kritisk till hyresstödet, fick komma 

till tals. Utredaren uppgav att han inte fått upplysning om att Eng och Sjölund hade 

åsikter om vad som hänt, vilket han beklagade vid dagens KS-möte." 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att ett delegationsbeslut att bevilja ett bidrag till Bergsjö Hassela 

Alpina på 250 000 kronor redovisades för kommunstyrelsen beslutades det att låta 

genomföra en opartisk utredning av ordförandebeslutet om bidraget. 

Revisionens ordförande fick uppdraget att genomföra utredningen som nu har 

överlämnats till kommunstyrelsen. 

Revisionens bedömning av ärendet är att delegationsbeslutet inte strider mot 

kommunallagen eller kommunstyrelsens delegationsordning men att det borde ha 

funnits tid för att ärendet skulle ha kunnat behandlas av kommunstyrelsen. 

Revisor Pär Westberg föredrar rapporten. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen beslutar låta genomföra en opartisk utredning av 

ordförandebeslutet om bidrag till Bergsjö Hassela Alpina (kommunstyrelsens 

protokoll § 21/2021, dokumentnr 124311). 

2. Revisionens utredning dokumentnr 125532. 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar att utredningen godkänns. 

Eva Andersson (SD) yrkar att utredningen inte godkänns då alla parter inte har fått 

lämna sina synpunkter inför utredningen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om utredningen ska godkännas eller avslås och 

finner att utredningen godkänns.    



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47(52) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
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§ 119 Dnr 2021-000111  

Samråd vindkraftsprojekt Silja  

Kommunstyrelsens beslut 

Anta förslag till samrådsyttrande över vindkraftsprojekt Silja i Hudiksvalls 

kommun. 

Deltar inte i beslut 

Sandra Bjelkelöv (SD), Sven-Erik Sjölund (S), Per-Ola Wadin (L) och Andreas 

Högdahl (NoP) avstår från att delta i beslutet. 

Reservation 

Eva Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

"På riksplanet är SD emot vindkraft, så även vi lokala SD-politiker. Jag anser att 

vindkraften är opålitlig och miljöskadlig (dödar fridlysta fåglar samt miljarder 

insekter, orsakar ingrepp i naturen, mm). Höga ljud från vindkraften skapar otrivsel 

bland de närboende. En etablering gränsande till Ilsbo riskerar även att minska 

värdet på fastigheterna." 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har getts möjlighet att yttra sig gällande vindkraftsprojektet 

Silja i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Området för vindkraftsprojektet är 

lokaliserat i Hudiksvalls kommun och området ligger i direkt anslutning till 

kommungränsen mot Nordanstig cirka 3 km söder om Ilsbo tätort. Projektet avser 

uppförande av upp till sex stycken vindkraftverk med en möjlig totalhöjd på 260 

meter.   

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. Ett kort tillägg som 

begärdes vid ledningsutskottets sammanträde saknas. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

godkänna samrådsyttrande avseende vindkraftsprojekt Silja, Hudiksvalls 

kommun, Gävleborgs län (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2021-04-06). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner samrådsyttrande 

avseende vindkraftsprojekt Silja, Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. 

Tjänsteutlåtandet revideras med bl.a. tillägg av juridisk bedömning inför 

kommunstyrelsen (ledningsutskottets protokoll § 87/2021, dokumentnr 

125510). 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48(52) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
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Forts. § 119 

 

Yrkanden 

Eva Andersson (SD) yrkar ändra i yttrandet på tredje raden "Nordanstigs kommun 

ställer sig positiv till etablering av vindkraft" till att i stället lyda 

"Sverigedemokraterna ställer centralt inte upp på vindkraft och anser att vindkraft är 

miljöförstöring". 

Carina Ohlson (C) yrkar avslag på Eva Anderssons ändring. 

Stig Eng (C), med bifall av Petra Modée (V), Carina Ohlson (C) och Sigbritt 

Persson (S), yrkar bifall till ledningsutskottets förslag till yttrande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Eva Anderssons ändringsyrkande och Carina 

Ohlsons avslag och finner att Eva Anderssons yrkande avslås. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Stig Engs yrkande om bifall till 

ledningsutskottets förslag och finner det antaget. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 49(52) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
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§ 120 Dnr 2020-000320  

Ansökan och utdelning ur Gunnar Greibers 
stipendiefond 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tilldela Gunnar Greiberstipendiet för 2021 enligt följande: 

Eva Q Månsson Experimentell ljudkonst 15 tkr 

Jöran Österman Ett Konstcentrum 45 tkr 

Helena Henning Bredemyr Bygga och bränna fullstora skulpturer av 

människor i lera 10 tkr 

2. Sista ansökningsdag för 2022 års stipendier är 31 december 2021. 

Reservationer 

Eva Andersson (SD) reserverar sig med följande motivering: 

"Här har pågått hemlighetsmakeri: vilka som sökt stipendierna är okänt för oss 

politiker som ska godkänna utdelningarna. Förslaget om vilka som ska få 

stipendierna har tagits på tjänstemannanivå med hjälp av en professionell konstnär." 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt stadgarna för Gunnar Greibers stipendiefond ska stipendier delas ur årligen 

efter ansökan. Kommunstyrelsen har sedan tidigare utsett en urvalsgrupp som 

bereder ärendet och lämnat ett förslag till beslut om vilka av de sökande som ska 

beviljas stipendier. 

Elva ansökningar har inkommit. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet och redovisar 

urvalsgruppens förslag: 

Eva Q Månsson Experimentell ljudkonst 15 tkr 

Jöran Österman Ett Konstcentrum 45 tkr 

Helena Henning Bredemyr Bygga och bränna fullstora skulpturer av människor i 

lera 10 tkr 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att stipendier utdelas enligt 

bilaga 1 till en summa av 70 000 kronor för stipendieåret 2021 samt att 2022 års 

stipendier ska vara ansökt senast 31 december 2021 (ledningsutskottets protokoll § 

84/2021, dokumentnr 125507).   

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) men bifall av Tor Tolander (M), Stig Eng (C) och Petra Modée 

(V), yrkar bifall till urvalsgruppens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.    



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 50(52) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-04 
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§ 121 Dnr 2021-000188  

Fördelning av Projekt- och visionsbidrag 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Fördela 2021 års Projekt- och visionsbidrag enligt följande: 

Bergsjö Parkförening  99 000 kr  

Renovera lekparken 

Bergsjö Rid & Körsällskap  11 079 kr  

Bänkbord 

Föreningen Hamnlyckan  69 000 kr  

Båthus till bevarande av båt 

Föreningen Hamnlyckan  60 000 kr  

Bygga minigolf- och boulebana 

Harmångers Ridklubb  150 000 kr  

Rusta upp befintligt elljusspår 

Hassela Jakt & Sportskytteklubb  21 000 kr  

Belysning till skjutbanan 

Jättendals IF  250 000 kr  

Utbyggnad av elljusspåret 

Logen 2274 Dalens Ros  30 000 kr  

Golvunderhåll i B-salen 

Nordanstigs Film- & kulturförening  72 000 kr  

Filmprojekt med ungdomar 

Norrhälsinge Järnsmides Gille  35 000 kr  

SM i smide 

Somaliska Föreningen  43 000 kr  

Öka jämställdhet och jämlikhet 

Älgereds Intresseförening  40 000 kr  

Discogolfbana 

Älgereds Intresseförening  18 000 kr  

Upprustning av elljusspår, anlägga isbana 
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Forts. § 121 

Reservationer 

Sandra Bjelkelöv (SD) reserverar sig mot beslutet om bidrag till Somaliska 

Föreningen. Även Eva Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet att bevilja bidrag 

till Somaliska Föreningen med följande motivering: 

"Ser ingen anledning att kommunens skattebetalare ska ge 43.000 kronor till 

"Somaliska föreningen" för ett påstått integrationsprojekt. Det är inte kommunen 

som tagit hit dessa personer, därför ska staten betala projekt av den här typen. 

Samtidigt som somalierna fick pengar blev en del andra ansökningar från föreningar 

i Nordanstigs kommun avvisade." 

Sammanfattning av ärendet 

Anslaget för projekt- och visionsbidrag för 2021 är 960 000 kronor. Projekt- och 

visionsbidrag är ett stöd för föreningar att söka för att kunna genomföra projekt 

eller investeringar. 

Av de inkomna ansökningarna är det sammanlagda sökta beloppet 1 548 104 

kronor. En arbetsgrupp är tillsatt för att bereda ärendet och arbetsgruppens förslag 

fördelar 898 079 kronor av de 960 000 kronor som finns budgeterade. Kvarvarande 

61 921 kronor föreslås omfördelas till ett kommande coronastöd till kommunens 

föreningar. 

I de fall där projekten varit av större karaktär föreslår arbetsgruppen bidrag till 

materialkostnader. Större projekt har också fått förslag på ytterligare finansiering, 

som exempelvis Leader Hälsingebygden, Hälsinglands Sparbank och 

Ungdomsfonden i Gnarp. 

Fritidsutvecklare Helena Havela föredrar ärendet och arbetsgruppens förslag till 

fördelning.  M        

Yrkanden 

Petra Modée (V) med bifall av Tor Tolander (M), Stig Eng (C) och Per-Ola 

Wadin(L), yrkar bifall till arbetsgruppens förslag. 

Sandra Bjelkelöv (SD) med bifall av Eva Andersson (SD) yrkar avslag på bidrag till 

Somaliska föreningen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petra Modées och Sandra Bjelkelövs yrkanden 

och finner Petra Modées yrkande antaget. 
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§ 122 Dnr 2020-000037  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Sommarbuss 

Avslå Tor Tolanders förslag att genomföra en snabbutredning för att sätta in en 

sommarbuss. 

2. I övrigt godkänna informationen. 

Reservationer 

Tor Tolander (M) reserverar sig mot beslutet om sommarbussen till förmån för sitt 

förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden och även 

väcka eventuella extraärenden. 

Extraärenden 

Sommarbuss 

Tor Tolander (M) med bifall av Petra Modée (V) yrkar att en snabbutredning ska 

genomföras om vad kostnaden blir för att sätta in en buss som ersättning för de turer 

X-Trafik kommer att dra in under sommaren, samt att kommunstyrelsens 

ordförande får i delegation att besluta i ärendet. Kostanden för bussen ska 

finansieras inom befintlig budgetram. 

Ola Wigg (S) med bifall av Stig Eng (C) yrkar avslag på Tor Tolanders yrkande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det avslaget. 

 

Boulebana i Gnarp 

Patric Jonsson (KD) frågar om den boulebana i Gnarp som har rivits i samband med 

att nya förskolan håller på att byggas, kommer att ersättas med en ny boulebana? 

Ola Wigg (S) meddelar att han kommer att ta kontakt med bouleföreningen för att 

ge dem ett svar. 

      

      

    

 

 


