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§ 51 Dnr 2017-000323  

Delrapport: Effektiviserings- och 
moderniseringsprojekt inom kommunens 
fastighetsbestånd.  

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens fastigheter har ett stort behov av upprustning. Genom EPC-

projektet kommer vi att förbättra arbetsmiljön, minska klimatpåverkan 

och sänka driftskostnaderna. 

EPC är ett projekt där vi upphandlat en energibesparing med 

prestandagaranti, Caverion är det företag som vunnit upphandlingen. I 

projektet garanteras en viss energibesparing som motsvarar kostnaderna 

för investeringen. Om inte avtalad besparing uppnås blir Caverion 

återbetalningsskyldig till beställaren under garantitiden. Nordanstigs 

kommunkoncerns projekt omfattar ca 157 000 tkr varav 88 000 tkr 

belastar de kommunala fastigheterna. Garanterad besparing totalt i 

koncernen per normalår beräknas till ca 4 091 tkr varav kommunens 

energibesparing motsvarar 2 093 tkr. Projektets genomförandefas 

påbörjas under våren och löper under en 4-års period. 

Kommunfullmäktige beslutade i § 4/2020-02-24 att delta i projektet. 

Vid dagens sammanträde informerar Thomas Mattsson och Tim 

Readwin från Caverion om det pågående arbetet som just nu är inne i 

projektets fas 2.  
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§ 52 Dnr 2017-000078  

Ledamöternas frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöternas frågestund förklaras för avslutad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

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

styrelse, utskott, fullmäktigeberedning eller ordföranden i kommunala 

bolag. 

Fråga 1 

Eva Andersson (SD) har en fråga om vägbelysning och undrar när den 

nedmonterade belysningen i Vattrång och på en sträcka i Hånick 

kommer att återställas. De nedmonterade stolparna ägdes troligen av 

Hånicks byamän. Hur har kommunen tänkt kring detta? 

Ola Wigg (S) svarar att en belysningsstrategi håller på att arbetas fram 

med en plan för vart i kommunen vi ska ha belysning utifrån behov. En 

inventering har gjorts. När det gäller stolparna i Hånick så kommer 

ägarförhållandena att utredas. 

Fråga 2 

Petter Bykvist (V) frågar om Hemtjänsten. Det har nu gått två år sedan 

beslutet att förändra hemtjänststrukturen i kommunen till att hemtjänsten 

vissa områden endast bedrivs av privata utförare. Han frågar hur mycket 

vi har tjänat på detta de senaste sex månaderna? 

Ola Wigg (S) svarar att det är en besparing, men kan inte säga den 

exakta summan. Förändringen har medfört att vi nu har bättre kontroll 

över antalet hemtjänsttimmar och kostnaderna än tidigare. 

Fråga 3 

Petter Bykvist (V) frågar även kring arbetsförhållandena i ett av de 

privata utförarbolagen för hemtjänst. 

Carina Ohlsson (C) svara att hon inte fått några signaler om dåliga 

arbetsförhållanden, varken av fackliga företrädare eller brukare. 

Fråga 4 

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

Fullmäktigeberedningen för demokrati finns att läsa på kommunens 

webbplats. 

Ordföranden Carin Walldin (S) svarar att det på grund av 

coronapandemin inte har varit så många möten som det var planerat men 

att vi ska beakta hans synpunkter. 
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Forts. § 52 

 

Fråga 5 

Michael Wallin (M), Tor Tolander (M), Sandra Bjelkelöv (SD), Per-Ola 

Wadin (L), Johan Norrby (SD), Patric Jonsson (KD) och Eva Andersson 

(SD) har frågor kring beslutet att tillfälligt flytta över elever från Gnarps 

skola till Harmångers och Bergsjös skolor. 

Anette Nybom (S) och Lisa Bergsman Östman (C) informerar om det 

uppkomna läget och svarar på frågorna.  
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§ 53 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset och Covid-19. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen.  

Jäv 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om nuläget och åtgärder som har 

vidtagits med anledning av Coronaepidemin.  

Hösten har varit lugn och hela verksamheten har i stort sett fungerat som 

vanligt. 

Vi ser dock att det på vissa områden i Sverige har börjat öka igen. Under 

våren så var det en viss fördröjning innan samma förlopp nådde vår 

kommun och vårt län men vi är förberedda på att en andra våg även 

kommer till Nordanstig. 

Kostnadsmässigt har vi klarat oss bra och det är just nu ett stabilt läge. 
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§ 54 Dnr 2020-000264  

Delårsbokslut per 31 augusti 2020 för 
Nordanstigs kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna delårsbokslut per 2020-08-31 med sammanställd redovisning 

samt helårsprognos.         

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2020-08-31 med 

sammanställd redovisning (koncern) samt helårsprognos.  

Kommunstyrelsen och sociala myndighetsnämnden visar följande 

avvikelser i sin helårsprognos mot budget: 

Verksamheter  

Stab      1,9 mnkr  

Tillväxt och service     1,5 mnkr 

Utbildning         0 mnkr 

Vård och omsorg                        -11,9 mnkr 

Social omsorg                                                   1,0 mnkr 

Sociala myndighetsnämnden                                               -10,5 mnkr 

 

Kommunstyrelsens verksamheter visar ett prognostiserat underskott mot 

budget med -7,5 mnkr (miljoner kronor). 

Sociala myndighetsnämnden visar ett prognostiserat underskott mot 

budget med -10,5 mnkr. 

Kommunstyrelsens särskilda verksamheter visar ett prognostiserat 

överskott mot budget med 11,0 mnkr. 

Skatteintäkter, statsbidrag, slutavräkning samt finansnetto visar ett 

prognostiserat överskott om 21,7 mnkr. 

Budgeterat resultat för 2020 är 13,4 mnkr. 

Kommunens prognos 2020 visar ett beräknat resultat på 28,2 mnkr. 

Kommunkoncernens prognostiserade resultat för 2020 är 31,2 mnkr. 

Prognosen för investeringsbudgeten är att 39 mnkr av budgeterade 52 

mnkr kommer att användas. Inom EPC-projektet kommer de 

budgeterade 20 mnkr att användas. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet.  
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Yrkanden 

Ola Wigg (S), med bifall av Stig Eng (C) och Stefan Bergh (NoP) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige besluta att godkänna 

delårsbokslut per 2020-08-31 med sammanställd redovisning samt 

helårsprognos (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2020-09-24, dok.nr 122083). 

2. Delårsbokslut per 31 augusti 2020 dok.nr 122157.  

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

delårsbokslut per 2020-08-31 med sammanställd redovisning samt 

helårsprognos. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 

kommunchef Erik Hedlund att utreda hur överskottet mot budget 

kan användas samt redovisa en analys av kostnaderna för 

coronakrisen  (kommunstyrelsens protokoll § 152/2020, dok.nr. 

122470). 

4. Revisorernas granskningsrapport 2020-10-13, dok.nr. 122431.  
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§ 55 Dnr 2020-000239  

Välfärdsbokslut 2019 Nordanstigs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna Välfärdsbokslutet för 2019.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har sammanställt ett Välfärdsbokslut för 2019. 

Välfärdsbokslutet har redovisats för BRÅ- och folkhälsorådet och 

resultatet visar att det finns fem viktiga förbättringsområden att arbeta 

med. 

För att Välfärdsbokslutet ska kunna fungera som ett dokument som gör 

skillnad föreslås att de verksamheter som på något sätt kan beröras och 

involveras i nedanstående förbättringsförslag får ansvar att genomföra 

förslagen.  

• Att förbättra information om var ungdomarna kan vända sig för att 

få stöd om de skulle bli illa behandlade eller må dåligt.  

• Att arbeta med frågor kontinuerligt ur ett förebyggande perspektiv 

som förhindrar att ungdomar upplever sig orättvist behandlade och 

mår dåligt.  

• Att politiker besöker arenor där ungdomarna finns för dialog och 

väcka intresse för politik. 

• Att fortsätta arbetet med att fler får möjlighet att vara med i 

skolans elevråd samt information om att ungdomsfullmäktige 

finns för dem som är intresserade. 

• Att öka samverkan med föreningslivet och att sprida utbudet av 

aktiviteter på skolorna.                         

      

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget att 

berörda verksamheter i kommunen ansvarar för genomförandet av 

förbättringsområden som framkommit i Välfärdsbokslutet 2019 

(Erik Hedlunds och Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2020-09-09, 

Välfärdsbokslut 2019, dokumentnr 121822). 

2. Ledningsutskottet föreslår att ärendet sänds vidare till 

kommunstyrelsen med tillhörande dragning av Välfärdsbokslutet 

(ledningsutskottets protokoll § 138/2020, dok.nr 122218).  
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Forts. § 55 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 

Välfärdsbokslutet för 2019. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till 

verksamheten att arbeta utifrån de fem förbättringsområdena 

(kommunstyrelsens protokoll § 153/2020, dok.nr. 122471).  
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§ 56 Dnr 2020-000227  

Årsredovisning 2019 för Visit Hälsingland 
Gästrikland AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna Visit Hälsingland Gästrikland AB:s årsredovisning  

för 2019.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Visit Hälsingland Gästrikland AB har lämnat årsredovisning för 

verksamheten under 2019. 

Summering av resultaträkning (hela kronor) 2019-12-31  2018-12-31 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 3 030 533 2 167 459  

Resultat efter finansiella poster 207 476 143 409  

Resultat före skatt 155 476 143 409  

Skatt på årets resultat -34 107 -8 074 

Årets resultat   121 369 135 335  

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.           

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2019 för Visit Hälsingland Gästrikland, dokumentnr 

121140. 

2. Granskningsrapport för år 2019, Visit Hälsingland Gästrikland, 

dokumentnr 120855. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner 

årsredovisningen (ledningsutskottets protokoll § 117/2020).   

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen (kommunstyrelsens protokoll § 136/2020, dok.nr. 

122027).  
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§ 57 Dnr 2020-000188  

Ansökan om utökad checkkredit, Nordanstig 
Vatten AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja utökad checkkredit på 10 mnkr, vilket medför att 

checkkrediten på internkontot hos Nordanstigs kommun kommer att 

uppgå till 25 mnkr. 

2. Checkkrediten på 25 mnkr ska gälla fram till och med att ansökan 

om checkkredit för 2021 har antagits av Nordanstigs kommun.     

      

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstig Vatten AB ansöker om en utökad checkkredit med 10 mnkr 

vilket medför att checkkrediten hos ägaren, Nordanstigs kommun, 

kommer att uppgå till 25 mnkr. 

Utifrån rådande situation i samhället med covid-19 finns en utökad risk 

för att Nordanstig Vattens kunder kan få betalningssvårigheter.  

Det kan innebära att fler kunder än normalt begär uppskjuten betaltid 

eller avbetalningsplan, samt att bolaget kan få fler befarade eller 

konstaterade kundförluster. 

Ovanstående medför en ökad risk att Nordanstig Vattens nuvarande 

checkkredit på internkontot inte är tillräcklig och att bolaget inte kommer 

ha nödvändig likviditet för sina betalningar. 

Som en försiktighetsåtgärd har styrelsen i Nordanstig Vatten beslutat om 

att snarast begära en utökning av nuvarande checkkredit på internkontot 

med 10 mnkr.  

Utökningen kommer enbart användas om det uppstår behov och ska gälla 

fram till och med ny låneram antas för år 2021.                              

Beslutsunderlag 

1. Nordanstig Vatten AB:s ansökan om utökad checkkredit, dokument 

nr 120166. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja utökad 

checkkredit på 10 mnkr, vilket medför att checkkrediten på 

internkontot hos Nordanstigs kommun kommer att uppgå till 

25 mnkr, samt att checkkrediten på 25 mnkr ska gälla fram till och 

med att ansökan om checkkredit för 2021 har antagits av 

Nordanstigs kommun (Erik Hedlunds och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2020-05-14, dokument nr 1200223). 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja utökad 

checkkredit på 10 mnkr, vilket medför att checkkrediten på 

internkontot hos Nordanstigs kommun kommer att uppgå till 

25 mnkr, samt att checkkrediten på 25 mnkr ska gälla fram till och 

med att ansökan om checkkredit för 2021 har antagits av 

Nordanstigs kommun (Ledningsutskottets protokoll § 95/2020).    

4. Kommunstyrelsen föreslåratt fullmäktige beslutar att bevilja utökad 

checkkredit på 10 mnkr, vilket medför att checkkrediten på 

internkontot hos Nordanstigs kommun kommer att uppgå till 

25 mnkr, samt att checkkrediten på 25 mnkr ska gälla fram till och 

med att ansökan om checkkredit för 2021 har antagits av 

Nordanstigs kommun (kommunstyrelsens protokoll § 138/2020, 

dok.nr. 122029).  
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§ 58 Dnr 2020-000159  

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot 
olyckor. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Samverkan har skett mellan Hudiksvalls kommun och Nordanstigs 

kommun sedan 2003 i den gemensamma nämnden för räddningstjänst 

och miljö- och hälsoskydd, Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd. 

Norrhälsinge räddningstjänst har upprättat ett förslag till 

handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor för Hudiksvalls och 

Nordanstigs kommuner. 

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska en kommun ha ett 

handlingsprogram som beskriver målen för kommunernas förebyggande 

verksamhet för de risker som kan leda till räddningsinsats. Det ska också 

finnas ett handlingsprogram för kommunernas förmåga att utföra 

räddningsinsatser såväl i fredstid som under höjd beredskap.                           

Beslutsunderlag 

1. Förslag till Handlingsprogram skydd mot olyckor, dokument nr 

119917. 

2. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, arbetsutskottets 

protokoll § 5/2020, dokument nr 120038. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige fastställer 

handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 

(ledningsutskottets protokoll § 91/2020). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa 

Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 

(kommunstyrelsens protokoll § 137/2020, dok.nr. 122028).  
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§ 59 Dnr 2020-000230  

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om 
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests 
motpartsexponeringar avseende derivat 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Nordanstigs kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av 

den 7 november 2006 (”Borgensförbindelsen”), vari Nordanstigs 

kommun åtagit sig solidariskt borgensansvar såsom för egen skuld 

för Kommuninvest i Sveriges AB:s (publ) (”Kommuninvest”) 

förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger företräda 

Nordanstigs kommun genom att företa samtliga nödvändiga 

åtgärder för ingående och vidmakthållande av borgen enligt 

Borgensförbindelsen i förhållande till Kommuninvests nuvarande 

och blivande borgenärer. 

2. Nordanstigs kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av 

Nordanstigs kommun den 18 oktober 2011, vari det inbördes 

ansvaret mellan Kommuninvests medlemmar regleras för det fall 

Kommuninvests borgenärer skulle framställa anspråk gentemot 

någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen, 

alltjämt gäller. 

3. Nordanstigs kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av 

Nordanstigs kommun den 17 oktober 2011, vari Nordanstigs 

kommuns ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar 

avseende derivat regleras, alltjämt gäller. 

4. Uppdra till firmatecknare att för Nordanstigs kommuns räkning 

underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då 

åtagandet ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet 

bekräftats genom beslut av fullmäktige. 

Även Regressavtalet och Garantiavtalet riskerar, mot bakgrund av 

reglerna om preskription, att bli ogiltiga efter tio år. 

Giltighetstiden för Nordanstigs kommuns Regressavtal och Garantiavtal 

riskerar således inom kort att löpa ut. 

Med hänsyn till att dessa utgör ett av villkoren för medlemskap i 

Föreningen och den betydelse avtalen har för Kommuninvests 

verksamhet är det av mycket stor vikt att Nordanstigs kommun innan  
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avtalens giltighetstid löper ut fattar ett beslut i fullmäktige, på det sätt 

som anges ovan, som bekräftar att avtalen alltjämt är gällande, samt 

därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av avtalen.   

För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett 

gemensamt förfarande för samtliga bekräftelser och att 

borgensförbindelsen således ska bekräftas i samband med avtalen. När 

detta har skett har såväl borgensförbindelsen som avtalen förlängts 

ytterligare en tioårsperiod.  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottets förslag till fullmäktige § 127/2020, dok.nr. 

122207. 

2. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-07-16 

Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmars ansvar 

för motpartsexponeringar avseende derivat, dokumentnr 121268.    

3. Borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas 

ansvar för motpartsexponeringar avseende derivat, dokumentnr 

119978 

4. Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige § 158/2020, dok.nr. 

122476).  
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§ 60 Dnr 2019-000342  

Revidering av Informationssäkerhetspolicy för 
Nordanstigs kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förlänga giltighetstiden på kommunens informationssäkerhetspolicy 

till 2023 12 31. 

2. Uppdra till kommunens bolag, stiftelser och föreningar att vid 

respektive bolags-, stiftelse- och föreningsstämma fastställa policyn.           

Sammanfattning av ärendet 

Informationssäkerhet innebär att säkerställa alla kommunens 

informationstillgångars: 

Tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. 

Kommunens informationssäkerhetspolicy och riktlinje för 

informationssäkerhet som beslutades 2019-12-16 med giltighetstid till 

2020-12-31 behöver förlängas till 2023-12-31. 

Vidare så behöver det följas upp att kommunens bolag, stiftelser och 

föreningar blivit informerad om att följa denna 

informationssäkerhetspolicy. 

Inga ändringar är gjorda i dokumenten utan det är bara en förlängning av 

dokumentens giltighetstid som behöver beslutas.  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige antar att förlänga 

giltighetstiden på kommunens informationssäkerhetspolicy till 

2023-12-31, att kommunfullmäktige antar att förlänga 

giltighetstiden på kommunens riktlinjer för informationssäkerhet till 

2023-12-31 sant att följa upp att kommunfullmäktige gett direktiv 

till bolag, stiftelser och föreningar vid respektive bolags-, stiftelse- 

och föreningsstämma om att följa kommunens 

informationssäkerhetspolicy (ledningsutskottets protokoll 

§ 134/2020, dok.nr 122214). 
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2. Erik Hedlunds och Morgan Norells tjänsteutlåtande 2020-08-17, 

Revidering av informationssäkerhetspolicy, med bilagor, 

dokumentnr 121515.  

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige antar att förlänga 

giltighetstiden på kommunens informationssäkerhetspolicy till 

2023-12-31, samt uppdra till kommunens bolag, stiftelser och 

föreningar att vid respektive bolags-, stiftelse- och föreningsstämma 

fastställa policyn. Kommunstyrelsen beslutar att förlänga 

giltighetstiden på kommunens riktlinjer för informationssäkerhet till 

2023-12-31 (kommunstyrelsens protokoll § 161/2020, dok.nr. 

122479). 
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§ 61 Dnr 2020-000251  

Redovisning ej avslutade ärenden i fullmäktige. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen av ej avslutade ärenden i fullmäktige samt 

godkänna förslag till avskrivning av vissa ärenden enligt förslaget.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Staben har sammanställt de ärenden som beslutats i kommunstyrelsen 

och i kommunfullmäktige och som inte är avslutade. 

Sammanställningen innehåller de beslut som fattas från 1 januari 2019 

till 31 december 2019.    

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) yrkar att beslutet om att införa möjligheten till 

självstyrande grupper ska vara kvar samt att ärendet åter ska utredas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer förts proposition på kommunstyrelsens förslag i 

redovisningen av de övriga ärendena och finner den godkänd. 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag att 

avsluta beslutet om självstyrande grupper och Petter Bykvists förslag att 

det ska vara kvar och finner kommunstyrelsens förslag antaget. 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Petter Bykvists yrkande röstar Nej.  

Omröstningsresultat 

Med 15 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot 13 Nej-röster för 

Petter Bykvists yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens förslag. En 

ledamot avstod från att rösta. 
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Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M) X    

Lars Hed (M)  X    

Daniel Arenholm (M) X 

Michael Wallin (M) X 

Lisa Bergman Östman (C)  X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Anders Broberg (C) X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Per-Ola Wadin (L)  X    

Victor Gbadegbe (KD)  X 

Patric Jonsson (KD)  X    

Kent Hammarström (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S)  X 

Sigbritt Persson (S)  X     

Mandy Eriksson Neu (S)  X 

Sven-Erik Sjölund (S)   X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S)  X     

Lana Gradin (-)  X     

Petra Modée (V)  X    

Petter Bykvist (V)  X 

Göran Thybäck (V)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD) X   

Johan Norrby (SD) X 

Göran Persson (SD) X   

Eva Andersson (SD) X 

Stefan Bergh (NoP)  X 

Summa  15 13 1   

 

 

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att godkänna redovisningen samt att 

uppdra kommunchef Erik Hedlund att följa upp redovisade ärenden 

(ledningsutskottets protokoll § 131/2020, dok.nr. 122211). 

2. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2020-08-31, 

Sammanställning av ej avslutade ärenden i kommunstyrelsen och 

fullmäktige, dokumentnr121687. 
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3. Redovisning av öppna ärenden i fullmäktige, dokumentnr 121686. 

4. Redovisning av öppna ärenden i kommunstyrelsen, dokumentnr 

121685.   

5. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

redovisningen av ej avslutade ärenden i fullmäktige samt godkänna 

förslag till avskrivning av vissa ärenden enligt förslaget. 

Kommunstyrelsen beslutat att godkänna redovisningen av ej 

avslutade ärenden i kommunstyrelsen samt godkänna förslag till 

avskrivning av vissa ärenden enligt förslaget samt godkänna 

föreslagna redaktionella ändringar (kommunstyrelsens protokoll 

§ 163/2020, dok.nr. 122481). 
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§ 62 Dnr 2020-000280  

Val av huvudman i Hälsinglands Sparbank 

Kommunfullmäktiges beslut 

Återremittera ärendet för att behandlas vid fullmäktiges nästa 

sammanträde.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands Sparbank ändrade under 2019 stadgarna till att utöka sitt 

verksamhetsområde, utöver Hudiksvalls, Ljusdals och Sundsvalls 

kommuner till att även omfatta Nordanstigs kommun. 

Sparbank som företagsform innebär att de inte har några aktieägare. 

Deras ägare är insättarna i banken som representeras av huvudmän.  

Det högsta beslutande organet i varje sparbank är sparbanksstämman 

som består av huvudmännen. Hälsinglands Sparbank har 30 huvudmän 

varav hälften ska väljas av kommunfullmäktige i de kommuner där 

sparbanken är verksam. Hudiksvalls kommun har elva huvudmän, 

Ljusdals kommun två, Sundsvalls kommun en och Nordanstigs kommun 

en huvudman. Återstoden utses av huvudmännen själva bland insättarna 

i sparbanken. 

Huvudmannen utses för en tid av fyra år räknat från ordinarie 

sparbanksstämma.    

Yrkanden 

Carin Ohlson (C) föreslår Lisa Bergman-Östman (C). 

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

Tor Tolander (M) med stöd av Stefan Bergh (NoP) yrkar återremiss.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens 

sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska 

återremitteras.  
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§ 63 Dnr 2020-000236  

Avsägelse av politiskt uppdrag,  
Ulrika Jonsäll (V). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Ulrika Jonsälls (V) avsägelse. 

2. Välja Petter Bykvist (V) som ny ledamot i kommunstyrelsen. 

3. Välja Ulrika Jonsäll (V) som ny ersättare i kommunstyrelsen efter 

Petter Bykvist (V). 

4. Valen avser återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

5. Vall av ny 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ny ledamot i 

styrelsen för Nordanstigs Kommunfastigheter AB behandlas på 

fullmäktiges nästa sammanträde.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Jonsäll (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen samt därtill hörande uppdrag. Ulrika Jonsäll är även 

2:e vice ordförande i kommunstyrelsen och ledamot i styrelsen för 

Nordanstigs Kommunfastigheter AB.  

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) föreslår sig själv som ny ledamot i kommunstyrelsen 

och Ulrika Jonsäll (V) som ny ersättare efter honom. Återstoden av 

uppdrag föreslår han ska behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvist förslag och finner det 

antaget.  
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§ 64 Dnr 2020-000238  

Avsägelse från politiska uppdrag,  
Kristoffer Norberg (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Kristoffer Norbergs (V) avsägelse. 

2. Välja Ulla Nilsson (V) som ny ersättare i Byggnadsnämnden. 

3. Välja Marie Bengtsson (V) som ny ersättare i Norrhälsinglands 

miljö- och räddningsnämnd. 

4. Valen avser återstoden av mandatperioden 2018-2022.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Kristoffer Norberg (V) har avsagt sig sina uppdrag som ersättare i 

Byggnadsnämnden och ersättare i Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd.    

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) föreslår Ulla Nilsson (V) som ny ersättare i 

Byggnadsnämnden och Marie Bengtsson (V) som ny ersättare i 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvist förslag och finner det 

antaget.  
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§ 65 Dnr 2020-000272  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Katarina Lennare (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Katarina Lennares (V) avsägelse. 

2. Välja Anders Gillgren (V) som ny revisor.  

3. Välja Barbro Walldin (C) som ny revisor i Hälsinglands 

Utbildningsförbund med Anders Gillgren (V) som ersättare. 

4. Välja Anders Gillgren (V) som revisor i Överförmyndarnämnden 

Mitt. 

5. Välja Pär Westberg (M) som revisor i Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd med Anders 

Gillgren (V) som ersättare. 

6. Välja Anders Gillgren (V) som ny ersättare för lekmannarevisorn i 

Nordanstig Vatten AB, MittSverige Vatten & Avfall AB samt 

Fiberstaden AB.  

7. Valen avser återstoden av mandatperioden 2019-2022 tills dess att 

2022 års verksamhet är granskad.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Katarina Lennare (V) har avsagt sig sitt uppdrag som revisor. Katarina 

Lennare var även vald som lekmannarevisor i Hälsinglands 

Utbildningsförbund, Överförmyndarnämnden Mitt och Gemensam 

nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd. Revisorsersättare 

i Nordanstig Vatten AB, MittSverige Vatten & Avfall AB samt 

Fiberstaden AB.   

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) föreslår Anders Gillgren (V) som ny revisor.  

Revisionen har inom sig föreslagit att fördela de vakanta uppdragen 

enligt följande: 

Välja Barbro Walldin (C) som ny revisor i Hälsinglands 

Utbildningsförbund med Anders Gillgren (V) som ersättare. 

Välja Anders Gillgren (V) som revisor i Överförmyndarnämnden Mitt. 

Välja Pär Westberg (M) som revisor i Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd med Anders Gillgren (V) 

som ersättare. 
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Välja Anders Gillgren (V) som ny ersättare för lekmannarevisorn i 

Nordanstig Vatten AB, MittSverige Vatten & Avfall AB samt 

Fiberstaden AB.    

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvist förslag på ny revisor 

och finner det antaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på hur de vakanta 

revisionsuppdragen ska fördelas och finner förslagen antagna.  
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§ 66 Dnr 2019-000434  

Avsägelse politiska uppdrag, Emil Thyr (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Emil Thyrs (S) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden 2018-2022.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Emil Thyr (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige.   
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§ 67 Dnr 2020-000185  

Sammanställning av ej verkställda beslut enligt 
SoL och LSS 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna kvartalsrapport 1, 2020 gällande ej verkställda beslut enligt 

SoL och LSS.  

      

Sammanfattning av ärendet 

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

verksamheten skyldig att rapportera till fullmäktige när gynnande beslut 

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

besluta avses ett beslut om en beviljad insats. 

Följande redovisning föredras: 

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

verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2020 

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. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna 

kvartalsrapport 1, 2020 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och 

LSS (omsorgsutskottets protokoll § 78/2020, dok.nr. 121724).  

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 1, 2020 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och 

LSS (kommunstyrelsens protokoll § 140/2020, dok.nr. 122031).  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 68 Dnr 2020-000263  

Sammanträdesdatum 2021. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 

2021 samt uppdra till fullmäktiges presidium att planera arbetet för 

sammanträdesåret:  

22 februari 

26 april 

31 maj 

28 juni 

27 september 

25 oktober 

20 december 

      

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska 

fastställas för år 2021. Staben har lämnat förslag till datum.       

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.         

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa följande 

sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2021 samt uppdra till 

fullmäktiges presidium att planera arbetet för sammanträdesåret: 

22 februari, 26 april, 31 maj, 28 juni, 27 september, 25 oktober 

20 december (kommunstyrelsens protokoll § 164/2020, dok.nr. 122482). 

    

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(32) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 69 Dnr 2019-000280  

Inkomna motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Följande motioner har inkommit till fullmäktige: 

Motion om att återkommunalisera hemtjänsten. 

Petra Modée (V) m.fl. har lämnat en motion där de föreslår att 

Nordanstigs kommun omedelbart återkommunaliserar hemtjänsten, d.v.s. 

driver den i egen regi med egen personal, alternativt att Nordanstigs 

kommun återinför kommunalt driven hemtjänst inom hela kommunens 

geografiska område samt att pengar för att utveckla äldreomsorgen 

avsätts i budget.  

Motion om att avskaffa ofrivilliga delade turer. 

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

föreslår att Nordanstigs kommun tar bort alla ofrivilliga delade turer 

inom äldreomsorgen samt att Nordanstigs kommun även ställer krav på 

de privata hemtjänstförarna att göra likaledes. 

Motion om ökade resurser till skolan. 

Tor Tolander (M) med flera har lämnat en motion där de föreslår att 

initialt rikta en miljon kronor i ett år för fysiskt närvarande resurser, att 

på egen begäran i första hand efterfråga statliga personella resurser 

och/eller i andra hand snarast också tillsätta en tillförordnad rektor i 

Gnarp samt att motionen behandlas skyndsamt. 

Motion för effektivisering i hanteringen av inkomna motioner. 

Tor Tolander (M) m.fl. har lämnat en motion där de föreslår att 

förvaltningen får i uppdrag att ta fram en policy för motionshantering i 

enlighet med motionens argumentation samt att motionen behandlas 

skyndsamt. 

Motion om Policy för att motverka "social dumpning". 

Tor Tolander (M) m.fl. har lämnat en motion där de föreslår att 

kommunen ska definiera och kartlägga förekomsten av social dumpning 

i kommunen samt att en policy och systematiskt arbete inleds för 

motverkande av så kallad social dumpning. 
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Forts. § 69 

 

Motion om att göra motioner tillgängliga för allmänheten via ett 

register på kommunens hemsida. 

Sandra Bjelkelöv (SD), Tor Tolander (M), Per-Ola Wadin(L), Patric 

Jonsson (KD) och Andreas Högdahl (NoP) har lämnat en motion där de 

föreslår att inkomna motioner, motioner som är under handling och 

besvarade motioner görs lättillgängliga för medborgarna på Nordanstigs 

kommuns webbplats samt att motionerna görs tillgängliga för 

nedladdning.  

      

      

      

      

 

 


