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§ 106 Dnr 2017-000323 

Delredovisning: Effektiviserings- och 
moderniseringsprojekt inom 
fastighetsbeståndet. EPC-projekt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna rapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

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 2020 och löper under en 

4-årsperiod. 

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

Vid dagens sammanträde informerar Tim Readwin från Caverion om 

det pågående arbetet som just nu är inne i projektets fas 2. 
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§ 107 Dnr 2021-000301 

Koldioxidbudget för Nordanstigs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen om koldioxidbudget för Nordanstigs 

kommun. 

Reservationer 

Petra Modée (V) och Sven-Erik Sjölund (S) reserverar sig mot 

beslutet till förmån för sina respektive yrkanden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har med hjälp av Uppsala universitet och 

Klimatsekretariatet tagit fram en koldioxidbudget. Den visar hur 

utsläppen från Nordanstig som geografiskt område ser ut idag och 

hur mycket som kan släppas ut totalt fram till 2045, för att 

Nordanstig ska bidra till att nå målet om en ökad medeltemperatur 

om max två grader Celsius, enligt Parisavtalet. Beräkningarna visar 

att utsläppen måste minska med 16 % årligen fram till 2045. I 

dagsläget förbrukar Nordanstig cirka 1/6 av den återstående budgeten 

varje år. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Carina Ohlson (C) och Tor Tolander (M), 

yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att godkänna 

informationen. 

Sven-Erik Sjölund (S) yrkar avslag på koldioxidbudgeten. 

Petra Modée (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs, Sven-Erik Sjölunds 

och Petra Modées yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 

2021-10-04, dok nr 127844. 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

godkänna informationen om koldioxidbudget för Nordanstigs 

kommun (ledningsutskottets protokoll § 216/2021, dok nr 

128261).    

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 107 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa 

koldioxidbudgeten som ett verktyg att nå klimatmålen enligt 

Agenda 2030 (kommunstyrelsens protokoll § 229/2021, dok nr 

128587). 
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§ 108 Dnr 2021-000026 

Ledamöternas frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Eva Anderssons (SD) fråga om så kallad grooming kommer att 

besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde. 

2. Ledamöternas frågestund förklaras i för avslutad. 

Sammanfattning av ärendet 

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

styrelsen, utskott, fullmäktigeberedning eller ordföranden i 

kommunala bolag. 

Fråga 1 

Eva Andersson (SD) frågar om utbildningsverksamheten arbetar för 

att informera och förebygga så kallad grooming, när vuxna tar 

sexuell kontakt med ett barn tex via sociala medier. 

Kommunchef Erik Hedlund meddelar att svar kommer att lämnas på 

fullmäktiges nästa sammanträde. 

Fråga 2 

Stefan Bergh (NoP) frågar om kommunens vattenvårdsprojekt. 

Kommer fullmäktige att få en aktuell redovisning av projektet 

framöver? 

Stig Eng (C) svara att en redovisning kommer att delges fullmäktige 

så småningom. 

Fråga 3 

Stefan Bergh (NoP) frågar om partistödet och stödet som partierna 

får för varje mandat de har i fullmäktige. Får partierna mandatstödet 

även om ledamöterna aldrig närvarar vid fullmäktiges 

sammanträden? 

Stig Eng (C) svarar att fullmäktige är direktvalt av medborgarna och 

att varje ledamot själv ansvarar för att sköta sitt uppdrag. 

Kommunsekreterare Eva Engström svarar att så länge 

ledamotplatserna är tillsatta av länsstyrelsen så kan inte mandatstödet 

dras in. 
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§ 109 Dnr 2021-000310 

Ny taxa inom livsmedelsområdet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta förslag till ny taxa för kommunens avgifter inom 

livsmedelsmedelsområdet. 

2. Den nya taxan gäller från 2022-01-01. 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med 2024 ska kostnaderna för kommunernas 

livsmedelskontroll debiteras full ut i efterhand. Nuvarande taxa 

bygger på att den som är föremål för livsmedelskontroll, betalar in en 

årlig avgift i förskott baserat på en riskklassning av verksamheten 

och det antal kontrolltimmar som följer av den. Vissa verksamheter 

är föremål för flera kontroller årligen medan vissa mindre 

verksamheter haft ett tillsynsintervall på upp till vart 3:e år.  

Förslaget till ny taxa är framtagen av SKR. Den tar höjd för att 

kommunerna under en övergångstid kommer behöva tillämpa en 

kombination av förskotts- och efterhandsdebitering för att det inte får 

finnas någon kontrollskuld kvar att hantera inför 2024. Den nya 

taxan ger också stöd för att kunna fakturera kostnader i samband med 

RASFF, behov av dolda köp mm som behövs för att säkerställa 

lagefterlevnaden. 

Taxan tar även höjd för att kunna fakturera tillsynen av material och 

produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel, även kallat 

FCM utifrån EU-förordningen 1935/2004. Detta tillsynsansvar har 

lagts på kommunerna från och med 1 juli 2021 och kopplats till 

livsmedelsområdet.   

Livsmedelskontrollen ska enlig lag finansieras till 100% genom 

taxor. SKR tillhandahåller ett underlag för beräkning av den faktiska 

timkostnaden för livsmedelskontroll. Den tar hänsyn till 

lönekostnader för livsmedelsinspektörerna, stödjande resurser, 

nämndskostnader, provtagning, skyddskläder, transporter samt alla 

de kostnader som följer av lokaler, förbrukningsvaror och 

verksamhetssystem. Vid sin revision av nämndens 

livsmedelskontroll i våras, ansåg länsstyrelsen att det var tveksamt 

om nämnden hade full kostnadstäckning och att denna behövde ses 

över.  

Remissyttranden, obefogade klagomål, allmän information och 

rådgivning, förvaltningsöverskridande samverkan och projekt samt 

övrig medverkan i samhällsutvecklingen är exempel på 

arbetsuppgifter som måste finansieras genom skattemedel.  
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Beräknad timkostnad 

Timkostnaden för tillsyn inom livsmedelsområdet blir enligt 

beräkningen 1173 kr. För uppföljande kontroll och annan offentlig 

kontroll där restiden ska läggas till separat blir timkostnaden 1114 kr.  

Precis som tidigare rekommenderar SKR att taxan indexregleras 

årligen utifrån PKV, med den procentsats som är publicerad på 

SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. Detta för 

att säkerställa finansieringen över tid. 

Miljökontorets bedömning 

En ny taxa för att kunna uppfylla kravet på efterhandsdebitering är 

nödvändig. Likaså att det blir en övergångstid för bytet från 

förhandsdebitering till efterhandsdebitering för att hinna släcka 

kontrollskulder som uppstått inte minst pga pandemin, men även 

vakant tjänst under 2020.  

Förändringarna kommer kräva stora informationsinsatser lokalt. 

Företag som inte varit föremål för årliga kontroller, kommer 

framöver att få betala hela summan direkt efter genomförd kontroll i 

stället för som idag, då avgiften fördelas över 2-3 år. 

Efterhandsdebitering innebär också en ökad administration. Varje 

enskild kontroll ska faktureras separat i anslutning till kontrollen i 

stället för årlig massdebitering av kommunernas drygt 500 

livsmedelsverksamheter vid en och samma tidpunkt. Tillräckligt med 

personal med rätt kompetens blir helt avgörande.  

Den nya timtaxan kommer nu att ligga i nivå med länets övriga 

kommuner.  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll 

§ 50/2021, dok nr 128173. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till ny taxa för kommunens avgifter inom 

livsmedelsmedelsområdet samt att taxan gäller från 2022-01-01 

(kommunstyrelsens protokoll § 234/2021, dok nr 128592). 
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§ 110 Dnr 2021-000048 

Biblioteksplan 2022-25 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa biblioteksplanen 2022-2025. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet har under innevarande år arbetat fram en 

biblioteksplan för åren 2022-25.     

Kommuner är skyldiga att upprätta en plan för sina folkbibliotek. 

Den nuvarande planen gäller för år 2021 och är en reviderad version 

av den föregående planen. Den ursprungliga planen var att arbeta 

fram en ny, långsiktig plan fr o m 2021. Så såg planen ut även på 

regionnivån. Svårigheten att samarbeta under stora geografiska 

områden på grund av pandemin gjorde att regionen sköt upp sitt 

arbete och avsåg utkomma med ny biblioteksplan 2022. Nordanstigs 

kommun beslutade då att följa regionens initiativ. 

Som det nu ser ut har regionen ännu en gång skjutit upp sitt 

planarbete och en ny kommer att finnas på plats först 2023. För 

Nordanstig kommun har det varit viktigt att få en ny plan på plats så 

att även biblioteket kan komma i gång med ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Utbildningsutskottet har därför valt att gå vidare med 

planarbetet så att en ny plan kan antas för att börja gälla 2022. 

En arbetsgrupp inom utskottet har arbetat fram förslaget som ligger 

med som bilaga i ärendet. 

Ekonomisk påverkan 

Förslaget påverkar biblioteksverksamhetens budget. Under 2023 

behövs investeringar för att införa s k ”meröppet”, d v s att 

kommunens medborgare får tillgång till biblioteken också utanför 

ordinarie öppettider. Teknik och ombyggnad av lokaler för detta 

uppgår till 1,5 mkr. Driftsbudgeten måste förstärkas med 80 tkr för 

årlig support och underhåll. 

I biblioteksplanen ligger också förslag om s k programverksamhet, 

d v s ett riktat utbud av aktiviteter och arrangemang till kommunens 

medborgare. Sådan verksamhet kan ha olika ambitionsnivå beroende 

på hur mycket pengar som tillförs driftbudgeten. Utskottet föreslår 

att driftsbudgeten förstärks med 150 tkr.   
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Forts. § 110 

 

Yrkanden 

Lisa Bergman-Östman (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lisa Bergman Östmans yrkande 

och finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Förslagslag till Biblioteksplan 2022-25 dok nr 127905. 

2. Erik Hedlunds och Thomas Larssons tjänsteutlåtande 

2021-10-05, dok nr 127895.  

3. Utbildningsutskottets protokoll § 92/2021, dok nr 128227. 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa 

biblioteksplanen 2022-2025 (kommunstyrelsens protokoll 

§ 232, dok nr 128590). 
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§ 111 Dnr 2021-000290 

Sociala myndighetsnämndens budget 2022 
och framåt samt ändring i sociala 
myndighetsnämndens och 
kommunstyrelsens reglementen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsens budgetram för år 2022 minskas med 

31 650 tkr för kostnader inom verksamhetsområdet Social 

omsorg. 

2. Sociala myndighetsnämndens budgetram utökas med 31 650 tkr 

från och med 2022 för kostnader inom verksamhetsområdet 

Social omsorg.  

3. Tekniska justeringar av budgetram får ske gällande 

kapitalkostnader och löneökningar utan beslut i 

kommunfullmäktige. 

4. Reglemente för kommunstyrelsen enligt bifogat förslag daterat 

28 september 2021, ska gälla från 1 januari 2022. 

5. Reglemente för sociala myndighetsnämnden enligt bifogat 

förslag daterat 28 september 2021, ska gälla från 1 januari 2022 

med ändringen att nämnden ska bestå av sju ledamöter. 

6. Uppmärksamma kommunstyrelsen respektive sociala 

myndighetsnämnden om att de snarast bör ändra sina 

delegationsordningar med anledning av beslut enligt punkt 4 

och 5. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala myndighetsnämnden (SMN) fattar beslut i samtliga 

individärenden inom verksamheten Social omsorg. 

Kommunstyrelsen (KS) har ansvar för övriga frågor inom Social 

omsorg samt verksamheten Vård och omsorg, där KS också fattar 

beslut i individärenden. 

Budgeten för verksamheten Social omsorg är fördelad mellan SMN 

och KS. SMN:s och KS ansvar är svåra att skilja från varandra. 

Uppdelningen har skapat otydlighet i kommunens styrning. 

Otydligheten finns hos alla parter såsom politiken, tjänstemän i 

verksamheten och kommunens ekonomifunktion. 
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Forts. § 111 

 

För att komma till rätta med problemen föreslår verksamheten att 

fullmäktige flyttar över hela KS budget för Social omsorg, inklusive 

personalkostnader, till SMN. Det skapar mer tydlighet och bättre 

förutsättningar för att få en budget i balans. SMN föreslås samtidigt 

få ansvar för all myndighetsutövning i individärenden. 

Förändringarna medför att KS och SMN:s reglementen behöver 

skrivas om. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 

2021-09-15, Sociala myndighetsnämndens budget 2022 och 

framåt, dokumentnr 127481. 

2. Förslag till reviderat reglemente för Sociala 

myndighetsnämnden dok.nr. 127808. 

3. Förslag till reviderat reglemente för Kommunstyrelsen dok.nr. 

127807. 

4. Ledningsutskottets protokoll § 208/2021, dok.nr. 128253. 

5. Kommunstyrelsens protokoll § 226/2021, dok nr 128584. 
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§ 112 Dnr 2021-000347 

Kompletterande val till utökad social 
myndighetsnämnd, alternativt återkallande av 
uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Komplettera sociala myndighetsnämnden med ytterligare två 

ledamöter.  

2. De två ledamotplatserna ska fördelas enligt proportionellt 

valsätt och ska fortsätta på samma fördelningskvot mellan de 

olika blocken som tillämpades när sociala myndighetsnämnden 

valdes inför 1 januari 2020. 

3. Valet sker i separat ärende. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Budgeten för verksamheten Social omsorg är idag fördelad mellan 

sociala myndighetsnämnden och kommunstyrelsen. Uppdelningen 

har skapat otydlighet i kommunens styrning, såsom för politiken, 

tjänstemän i verksamheten och för kommunens ekonomifunktion. 

För att komma till rätta med problemen har kommunstyrelsen 

föreslagit kommunfullmäktige att flytta över hela ansvaret för Social 

omsorg till sociala myndighetsnämnden, inklusive budget och 

personalkostnader.  

Kommunstyrelsen har även lämnat ett förslag att sociala 

myndighetsnämnden ska utökas från nuvarande fem ledamöter till 

sju ledamöter från och med 1 januari 2022. 

Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutat genomföra 

ovanstående ändringar ska kommunfullmäktige bemanna den nya 

nämnden. 

När en nämnds uppdrag förändras under pågående mandatperiod har 

fullmäktige möjlighet att ändra nämndens storlek. 

Om fullmäktige har beslutat att utöka sociala myndighetsnämnden 

från fem ledamöter till sju ledamöter finns det två vägar att gå när 

nämnden ska besättas. 
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Forts. § 112 

 

Alternativ 1 

Fullmäktige behåller den nuvarande nämnden med fem ledamöter 

och genomför ett kompletteringsval med ytterligare två ledamöter. 

Då sociala myndighetsnämnden valdes vid införandet 1 januari 2020 

så fördelades ledamöterna mellan de olika blocken enligt 

proportionellt valsätt. Utifrån denna fördelning som då genomfördes 

kan fullmäktige fördela ytterligare två ledamöter genom att fortsätta 

fördela platser enligt samma fördelningskvot. Dock förutsätter detta 

att maktbalansen fortfarande är densamma och att samtliga 

grupperingar är överens om att kompletteringsvalet ska ske på detta 

sätt. 

Alternativ 2 

Fullmäktige återkallar uppdragen för den gamla sociala 

myndighetsnämnden och väljer en ny nämnd med sju ledamöter. 

Enligt kommunallagens 4 kap 10 § får fullmäktige återkalla 

uppdragen för samtliga förtroendevalda i en nämnd vid förändringar 

i nämndsorganisationen. Ett sådant återkallande ska beredas av 

kommunstyrelsen.  

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 komplettera 

sociala myndighetsnämnden med ytterligare två ledamöter.  De två 

ledamotplatserna ska fördelas enligt proportionellt valsätt och ska 

fortsätta på samma fördelningskvot mellan de olika blocken som 

tillämpades när sociala myndighetsnämnden valdes inför 1 januari 

2020. Valet sker i separat ärende (kommunstyrelsens protokoll 

§ 245/2021). 
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§ 113 Dnr 2021-000341 

Val av ledamöter till utökad nämnd,  
Sociala myndighetsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Andreas Högdahl (NoP) och Ulrika Sandberg (V) som 

nya ledamöter i sociala myndighetsnämnden. 

2. Valet gäller från och med 1 januari 2022 till och med 

31 december 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige har beslutat att från och med 1 januari 2022 utöka 

sociala myndighetsnämnden till sju ledamöter i stället för nuvarande 

fem. 

Detta beslut antogs i samband med att sociala myndighetsnämnden 

fick ett utökat uppdrag för hela verksamheten Social omsorg. 

Fullmäktige har i föregående ärende beslutat att behålla den 

nuvarande nämnden på fem ledamöter och komplettera nämnden 

med ytterligare två ledamöter. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) föreslår Andreas Högdahl (NoP) som ny ledamot. 

Göran Thybäck (V) föreslår Ulrika Sandberg (V) som ny ledamot. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Göran Thybäcks 

yrkanden och finner dem antagna. 
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§ 114 Dnr 2021-000340 

Fiberutbyggnad accessnät Kvarnmon, Hårte, 
Bäling samt Hällan och Håcksta - Beslut om 
investeringsmedel 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bygga och driftsätta område Kvarnmon-Hårte-Bäling som 

kommunen sökt bidrag för och som har beviljats. 

2. Bygga och driftsätta område Hällan-Håcksta som kommunen 

sökt bidrag för men som ej har beviljats. 

3. Den totala investeringskostnaden får maximalt uppgå till 

13 587 990 kr. 

4. Finansieringen sker inom den avsatta investeringsram om 

38 000 000 kr som beslutats i kommunfullmäktige,  

KF 2018 § 5. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun ansökte under sommaren 2021 om bidrag till 

att bygga fiber i tre områden efter att Post- och telestyrelsen (PTS) 

släppt en pott med pengar som blivit över då beviljade bidrag inte 

betalts ut när projekt inte blivit av. 

Dessa områden täckte in Älvsta, Tensätter, Dvästa, Hällan, 

Kvarnmon, Hårte och Bäling. 

Bidrag beviljades för området Kvarnmon-Hårte-Bäling medan de två 

områden som täckte in övriga inte beviljades på grund av att IP Only 

sökt på delar av dessa två områden och beviljats bidrag. 

Detta resulterar i att mellan kommunens beviljade område och IP 

Onlys beviljade område finns 29 fastigheter som är möjliga att 

ansluta i Hällan och Håcksta och därför har kostnaden för att ansluta 

dessa tagits fram för att om beslut tas erbjuda även dessa fiber i 

samband med att området som beviljats bidrag byggs. 

Kommunens styrgrupp för bredband föreslår att ett accessområde, 

alltså ett område med fiberanslutning, genomförs för de ca 250 

fastigheter som finns inom området Kvarnmon-Hårte-Bäling där 

kommunen sökt och beviljats bidrag oberoende av anslutningsgrad. 

Kostnaden för området har beräknats till 10 587 990 kronor, varav 

beviljat stöd utgör 4 700 000 kronor och egen investering 

5 887 990 kronor. 
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Forts. § 114 

 

Kommunens styrgrupp för bredband föreslår även att ett 

accessområde genomförs för de 29 fastigheter som finns inom 

området Hällan-Håcksta där bidrag sökts men inte beviljats på grund 

av att IP Only sökt och fått bidrag för delar av de områden som 

kommunen sökt för där området ingick. 

Kostnaden för området beräknas till 3 000 000 kronor som bekostas 

av kommunens investeringsmedel. 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

bygga och driftsätta område Kvarnmon Hårte Bäling som sökt 

bidrag beviljats för, att Bygga och driftsätta område Hällan 

Håcksta som sökt bidrag ej beviljats för, att den totala 

investeringskostnaden maximalt får uppgå till 13 587 990 kr 

samt att finansieringen sker inom den avsatta investeringsram 

om 38 000 000 kr som beslutats i kommunfullmäktige, KF 2018 

§ 5 (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 

2021-11-25, dok nr 128764). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

Bygga och driftsätta område Kvarnmon Hårte Bäling som sökt 

bidrag beviljats för, att bygga och driftsätta område Hällan 

Håcksta som sökt bidrag ej beviljats för, att den totala 

investeringskostnaden maximalt får uppgå till 13 587 990 kr 

samt att finansieringen sker inom den avsatta investeringsram 

om 38 000 000 kr som beslutats i kommunfullmäktige, KF 2018 

§ 5 (ledningsutskottets protokoll § 239/2021, dok nr 128832). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

bygga och driftsätta område Kvarnmon Hårte Bäling som sökt 

bidrag beviljats för, att Bygga och driftsätta område Hällan 

Håcksta som sökt bidrag ej beviljats för, att den totala 

investeringskostnaden maximalt får uppgå till 13 587 990 kr 

samt att finansieringen sker inom den avsatta investeringsram 

om 38 000 000 kr som beslutats i kommunfullmäktige, KF 2018 

§ 5 (kommunstyrelsens protokoll § 244/2021, dok nr 128843). 
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§ 115 Dnr 2021-000339 

Fiberutbyggnad accessnät Bergsjö/Jättendal 
- Beslut om investeringsmedel 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bygga och driftsätta ett accessnät i området mellan Bergsjö och 

Jättendal, trots att den tidigare beslutade anslutningsgraden inte 

uppfyllts. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har under 2021 byggt ett transportnät mellan 

Bergsjö och Jättendal. Detta transportnät möjliggör för ett accessnät i 

samma område. Den fiberleverantör som har haft området i sin 

”portfölj” har valt att inte bygga detta område, vilket innebär att ca 

230 fastigheter inte fick möjlighet till fiberanslutning. Därför 

beslutade styrgruppen för bredband i november att ansöka om bidrag 

för att genomföra detta område. Bidragsansökan beviljades 

2020-12-21 med ett investeringsstöd om 7 509 242 kr. Kravet var att 

61 procent av fastigheter med folkbokförda personer ska ansluta sig 

för att bidraget ska betalas ut.  

Kommunfullmäktige beslutade 2021-04-26 att anslutningsgraden för 

fastigheter med folkbokförda personer skulle uppgå till 80 procent av 

de fastigheter med folkbokförda personer för att projektet skulle 

genomföras i kommunal regi. Då intresset varit lågt har endast 63 % 

av ägarna av fastigheterna med folkbokförda personer valt att teckna 

avtal. 

Investeringen är bedömd till ca 15 500 000 kr varav bidraget uppgår 

till 7 509 242 kr. Det innebär att nettokostnaden för kommunen 

uppgår till ca 8 000 000 kr och finansieringen sker inom den avsatta 

investeringsram om 38 000 000 kr som beslutats i 

kommunfullmäktige, KF 2018 § 5. 

Kommunens styrgrupp för bredband föreslår att ett accessområde, 

alltså ett område med fiberanslutning, genomförs för de drygt 100 

fastighetsägare som tecknat avtal för fiberanslutning i den kampanj 

som nådde ca 230 fastigheter i området mellan Bergsjö och Jättendal. 

Detta innebär att det i vissa områden inte kommer att förberedas 

fram till tomtgräns då det finns områden där det inte finns något 

intresse, det dimensioneras dock för att kunna byggas ut i framtiden 

om det skulle bli aktuellt. Den totala investeringskostnaden får 

maximalt uppgå till 15 500 000 kr.  
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  Forts. § 115 

 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att trots att den tidigare beslutade 

anslutningsgraden inte uppfyllts, bygga och driftsätta ett 

accessnät i området mellan Bergsjö och Jättendal (Erik 

Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-11-25, 

dok nr 128752). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

trots att den tidigare beslutade anslutningsgraden inte uppfyllts, 

bygga och driftsätta ett accessnät i området mellan Bergsjö och 

Jättendal (ledningsutskottets protokoll § 238/2021) dok nr 

128831).     

3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

trots att den tidigare beslutade anslutningsgraden inte uppfyllts, 

bygga och driftsätta ett accessnät i området mellan Bergsjö och 

Jättendal (kommunstyrelsens protokoll § 243/2021) dok nr 

128842).     
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§ 116 Dnr 2021-000222 

Investeringsbudget 2022 för Nordanstigs 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga budget för de 

investeringsprojekt på totalt 20 500 tkr som ingår i politikens 

satsning nedan.  

Projektbenämning Budget 2022 

Utredning elevunderlag och behovsanalys skola 500 

Nytt SÄBO 10 000 

Bergsjö centrumplan, exploatering 1 000 

Stocka hamn, GC och exploatering 1 500 

Exploateringsområde Sörfjärden del 1 1 000 

Industriområdet Knoget 2 000 

Vägbelysning 4 000 

Kustvägen 500 

Summa beslut kommunfullmäktige 20 500 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i Mål och budget för 2022 beslutat om en 

investeringsram på 20 000 tkr för kommunstyrelsen att fördela till 

verksamheterna år 2022. Sedan tidigare finns ett 

kommunfullmäktigebeslut på tilläggsinvesteringar på 7 500 tkr år 

2022. Dessutom finns ett tidigare beslut om EPC-projekt där 

19 416 tkr avser 2022. 

Kommunfullmäktige beslutade också om en ram på 80 000 tkr för 

politiska satsningar där kommunfullmäktige behöver fatta separata 

politiska beslut för varje projekt. Investeringsförslag på projekt till en 

summa av 20 500 tkr finns nu framtagna.   

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget. 
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Forts. § 116 

 

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottets protokoll § 203/2021, dok.nr. 128248. 

2. Erik Hedlunds och Kalle Olssons tjänsteutlåtande 2021-10-22, 

dok.nr. 128182. 

3. Förslag investeringsbudget 2022, dok.nr. 128188. 

4. Förslag fullmäktiges investeringar 2022, dok.nr. 128189. 
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§ 117 Dnr 2021-000187 

Begäran om utökad budget, sociala 
myndighetsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna det prognostiserade underskottet mot budget 2021 för 

sociala myndighetsnämnden. En del av orsakerna till underskotten är 

ökade kostnader på grund av coronapandemin. 

Kommunstyrelsen ser dock allvarligt på överdraget. För 2022 

kommer det att ställas större krav på att hålla budgeten. 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala myndighetsnämnden har idag en total budget på 19 121 tkr 

och har en prognos på 29 971 tkr. De största kostnaderna ligger på: 

(riktmärke april 33.3 %) 

• Institutionsvård vuxna, förbrukat 95 % av budget i april. 

• Institutionsvård barn, förbrukat 51 % i april 

• Familjehemsvård, förbrukat 61 % i april 

• Försörjningsstöd, förbrukat 44 % i april 

 

Med anledning av detta har sociala myndighetsnämnden inkommit 

med en begäran hos fullmäktige om få en utökad budget för 2021 

med prognosticerade 10 850 tkr. 

Kommunstyrelsen följer sociala myndighetsnämndens utveckling 

och beslutade vid sitt sammanträde 8 juni 2021 att återremittera 

ärendet till sociala myndighetsnämnden för komplettering 

innehållande tydliga tidsplanerade åtgärder som leder till minskade 

kostnader på både kort (2021) och lång sikt (2022-23), en ny 

kompletterad begäran ska redovisas till kommunstyrelsens 

sammanträde 7 september 2021 samt att sociala myndighetsnämnden 

även ska minska kostnaderna under tiden fram till kommunstyrelsens 

sammanträde 7 september 2021.   

Vid kommunstyrelsens sammanträde i september beslutades åter att 

återremittera ärendet till sociala myndighetsnämnden då 

handlingarna till ärendet inte var klara. 

En åtgärdsplan har under hösten tagits fram. 
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Forts. § 117 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att nämnden 

(individ- och familjeomsorgen) får en utökad budget med 

prognosticerade 10 850 tkr (Erik Hedlunds och Kristina 

Norbergs tjänstutlåtande 2021-05-10, dokumentnr. 125791). 

2. Sociala myndighetsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att 

nämnden (individ- och familjeomsorgen) får en utökad budget 

med prognosticerade 10 850 tkr (Sociala myndighetsnämndens 

protokoll § 81/2021, dokumentnr. 126040). 

3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till sociala 

myndighetsnämnden för komplettering innehållande tydliga 

tidsplanerade åtgärder som leder till minskade kostnader på 

både kort (2021) och lång sikt (2022-23). En ny kompletterad 

begäran redovisas till kommunstyrelsens sammanträde 7 

september 2021. Sociala myndighetsnämnden ska även minska 

kostnaderna under tiden fram till kommunstyrelsens 

sammanträde 7 september 2021 (kommunstyrelsens protokoll 

§ 132/2021, dok.nr. 126511).  

4. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till sociala 

myndighetsnämnden med följande motivering: 

Kommunstyrelsen har begärt in handlingar från sociala 

myndighetsnämnden och det är anmärkningsvärt att 

handlingarna inte är klara. Kommunstyrelsen ställer sig kritisk 

till handläggningen av ärendet (kommunstyrelsens protokoll 

§ 163/2021, dok.nr. 127606). 

5. Sociala myndighetsnämnden föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar godkänna ett prognostiserat underskott 2021 om 

10 050 tkr för sociala myndighetsnämnden. samt godkänna 

Åtgärdsplan till en budget i balans för sociala 

myndighetsnämnden, daterad 2021-09-24 (sociala 

myndighetsnämndens protokoll § 137/2021, dok.nr. 128135). 
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Forts. § 117 

 

6. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna det 

prognostiserade underskottet mot budget 2021 för sociala 

myndighetsnämnden. En del av orsakerna till underskotten är 

ökade kostnader på grund av coronapandemin. 

Kommunstyrelsen ser dock allvarligt på överdraget. För 2022 

kommer det att ställas större krav på att hålla budgeten 

(kommunstyrelsens protokoll § 221/2021, dok nr 128579). 
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§ 118 Dnr 2020-000327 

Flytt av verksamhet Kulturskolan till 
verksamhet Tillväxt och service 

Kommunfullmäktiges beslut 

Flytta budget för kulturskolan, 700 tkr, från år 2022 från den 

gemensamma finansen till kommunstyrelsen. Detta innebär att 

kommunstyrelsens totala ram ökas med 700 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturskolan bör höra till kulturverksamheten som idag finns under 

Tillväxt och service.  

Kulturskolan var längre tillbaka budgeterad under utbildnings-

verksamheten men har nu under flera års tid varit budgeterad under 

den gemensamma finansen. 

Kulturskolan med en budget på 700 tkr bör därför flyttas från den 

gemensamma finansen till Tillväxt och service från och med år 2022. 

Detta innebär en ökning av kommunstyrelsens totala ram med 700 

tkr samt en minskning av gemensam finans med motsvarande 

summa. 

Kommunstyrelsens totala ram ökas med 700 tkr. Gemensam finans 

minskas med motsvarande summa. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 

2021-09-29, Flytt av budget för kulturskolan från år 2022, 

dokumentnr 127769. 

2. Ledningsutskottets protokoll § 207/2021, dok nr 128252. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar flytta 

budget för kulturskolan, 700 tkr, från år 2022 från gemensam 

finans till kommunstyrelsen. Detta innebär att 

kommunstyrelsens totala ram ökas med 700 tkr 

(kommunstyrelsens protokoll § 241/2021, dok nr 128599). 
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§ 119 Dnr 2021-000129 

Budgetförutsättningar 2022 för Hälsinglands 
Utbildningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bevilja Hälsinglands Utbildningsförbund en uppräkningsfaktor på 

2,8 % inkluderande kompensation för ökande pensionskostnader 

samt ett tillfälligt tilläggsbelopp med 500 tkr i budget för 2022. 

Jäv 

Magnus Willing (S) och Per-Ola Wadin (L) anmäler jäv och deltar 

inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har tillsammans med Söderhamns och Bollnäs 

kommuner en gemensam organisation för gymnasieutbildningar och 

vuxenutbildning genom Hälsinglands Utbildningsförbund. 

Inför varje år behöver medlemskommunerna underlag från förbundet 

för att vet om stora ändringar har skett i verksamheten och hur man i 

så fall löst dessa ändringar, i första hand inom sin egen budgetram. 

Direktionen för utbildningsförbundet har lämnat ett förslag till en 

uppräkningsfaktor med 2,8 % samt ett tillfälligt tilläggsbelopp för 

2022 på 500 tkr. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Hälsinglands Utbildningsförbund: Budget 2022, med bilagor, 

dok.nr. 124326. 

2. Ledningsutskottets protokoll § 204/2021, dok.nr. 128249. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

Hälsinglands Utbildningsförbund en uppräkningsfaktor på 

2,8 % inkluderande kompensation för ökande pensionskostnader 

samt ett tillfälligt tilläggsbelopp med 500 tkr i budget för 2022 

(kommunstyrelsens protokoll § 227/2021, dok nr 128585). 
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§ 120 Dnr 2021-000153 

Finanspolicy för Nordanstigs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till Finanspolicy för Nordanstigs kommun. 

 

Sammanfattning av ärendet 

All form av ekonomisk verksamhet innebär oundvikligen ett visst 

mått av finansiellt risktagande. Finanspolicyn anger ramar och 

riktlinjer för hur finansförvaltningen inom kommunen ska bedrivas. 

Genom kommunens finansförvaltning hanteras kommunens 

finansiella risker med beaktande av den kostnad som det medför att 

minska eller eliminera risker. 

Kommunkoncernens finansiella risker utgörs främst av: 

• Likviditetsrisk 

• Ränterisk och finansieringsrisk förknippade med upplåning 

• Marknadsrisker förknippande med placeringar 

• Motpartsrisker 

 

Vidare hanterar policyn även ett regelverk för hållbara investeringar, 

placeringar, borgen och garantier samt uppföljning. 

Kommunens helägda bolag skall följa denna policy i tillämpliga 

delar. Respektive styrelse har ett självständigt ansvar för bolagets 

finansiella verksamhet och risker. 

Finanspolicyn utgör ett regelverk för skuld- och medelsförvaltning 

inom Nordanstigs kommun. 

Kommunfullmäktige fastställer finanspolicyn och ansvarar även för 

att finansförvaltningen sker i överensstämmelse med 

kommunallagen. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Petra Modée (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 120 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

fastställa Finanspolicy för Nordanstigs kommun (Erik Hedlunds 

och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2021-08-30, dok.nr. 

127230). 

2. Förslag till Finanspolicy för Nordanstigs kommun (dok.nr. 

127233). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till 

Finanspolicy för Nordanstigs kommun (ledningsutskottets 

protokoll § 175/2021, dok.nr. 127699). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till Finanspolicy för Nordanstigs kommun (kommunstyrelsens 

protokoll § 191/2021, dok nr 127989). 
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§ 121 Dnr 2021-000282 

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning 

(GEH) i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom 

andra juridiska personer. 

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning 

för kommunen. Om kommunen har en resultatutjämningsreserv 

(RUR) ska riktlinjerna även omfatta hanteringen av den.  

Syftet med kommunal verksamhet är inte att få ekonomisk 

avkastning på skattebetalarnas pengar, utan att bedriva den 

verksamhet man politiskt har beslutat att genomföra. God ekonomisk 

hushållning handlar om att styra ekonomi och verksamhet både i ett 

kortare och i ett längre tidsperspektiv. 

Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion 

för verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten 

behövs för att visa hur mycket av de olika verksamheterna som ryms 

inom de finansiella målen, det vill säga koppling mellan ekonomi 

och verksamhet. 

I samband med budget anges de finansiella målen för ekonomi som 

är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp 

i förvaltningsberättelsen i årsredovisningen och delårsbokslutet. 

God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går 

ihop på ett ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att 

pengarna används till rätt saker och att de utnyttjas på ett effektivt 

sätt. Verksamhetsperspektivet tar sikte på förmågan att bedriva 

verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

Syftet med resultatutjämningsreserven är enligt förarbetena till 

lagtexten att ge en möjlighet för kommuner att utjämna intäkter över 

en konjunkturcykel. RUR ska vara ett sätt att kunna arbeta med mer 

långsiktiga mål än balanskravets fokus på ett kalenderår i taget. 
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Forts. § 121 

 

Om den finansiella analysen i budget pekar på vikande intäkter i 

form av skatter och statsbidrag i så pass hög grad att kommunen 

behöver lägga en budget där det inte råder balans mellan intäkter och 

kostnader finns möjlighet att utnyttja de medel som reserverats i 

resultatutjämningsreserv. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv, dok.nr. 127242. 

2. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2021-08-31, 

dok.nr. 127250. 

3. Ledningsutskottets protokoll § 202/2021, dok.nr. 128247. 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa  

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv (kommunstyrelsens protokoll 

§ 231/2021, dok nr 128589). 
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§ 122 Dnr 2021-000229 

Rutiner för distansdeltagande vid politiska 
sammanträden efter pandemins slut. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till justering i Rutiner för distansdeltagande vid 

politiska sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati har diskuterat vad som ska 

gälla för de politiska sammanträdena och ledamöters och ersättares 

deltagande på distans efter att Coronapandemin är över. 

I diskussionerna har inriktningen varit att kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen ska som grund hållas med fysiskt deltagande men 

att utskott och andra beredningar kan vara mer positiv till 

distansdeltagande. Respektive ordförande avgör om sammanträdet 

ska genomföras på distans eller genom att fysiskt träffas. 

Vidare är inriktningen är att ledamöter och ersättare ska delta på 

samma sätt. Detta för att uppnå Kommunallagens krav att alla ska 

delta på lika villkor. Däremot kan externa gäster och tjänstemän delta 

på distans även fast ett utskott sammanträder genom fysisk närvaro. 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till justering 

i Rutiner för distansdeltagande (Erik Hedlunds och Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2021 09-06, dok.nr. 127333).    

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till justering i Rutiner för distansdeltagande vid politiska 

sammanträde (ledningsutskottets protokoll § 188/2021, dok.nr. 

127712). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till justering i Rutiner för distansdeltagande (kommunstyrelsens 

protokoll § 193/2021, dok nr 127991). 
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§ 123 Dnr 2021-000263 

Riktlinjer för E-förslag i Nordanstigs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till Riktlinjer för E-förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare behandlat Sandra Bjelkelövs (SD) 

motion där hon föreslår att fullmäktige beslutar att E-petitioner införs 

som en del av Nordanstigs kommuns demokratiska process så att 

kommunen på detta vis ska öka kommuninvånarnas inflytande. 

Fullmäktige beslutade i § 122/2019-09-30 att uppdra till 

Fullmäktigeberedningen för demokrati att diskutera hur kommunen 

ska arbeta för att öka delaktigheten och dialogen med medborgarna. 

Fullmäktigeberedningen har utarbetat ett förslag till riktlinjer för hur 

E-förslag ska kunna hanteras i Nordanstig. 

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs yrkande och 

finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeberedningen för demokrati föreslår att fullmäktige 

antar förslag till riktlinjer för E-förslag 

(fullmäktigeberedningens för demokratis protokoll § 6/2021, 

dok.nr. 126759). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till Riktlinjer för E-förslag (ledningsutskottets protokoll 

§ 189/2021, dok.nr. 127713). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till Riktlinjer för E-förslag (kommunstyrelsens protokoll 

§ 194/2021, dok nr 127992). 
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§ 124 Dnr 2021-000249 

Motion Byggboom Nordanstig 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås med följande motivering: 

Den politiska ledningen är positivt inställd till någon form av 

reglering avseende försäljning av tomtmark. Och är positivt inställd 

till motionens inriktning i stort. Däremot är förslaget i att-satserna 

alltför konkret utformat för att kunna antas utan utredning och 

konsekvensanalys. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Wallin (M), Lars Hed (M) och Tor Tolander (M) har lämnat 

en motion om rabatterade priser på kommunala tomter. De yrkar att 

försäljning av kommunägd tomtmark sker med en direktbetalning om 

10 % av köpeskillingen. De resterade 90 % av köpeskillingen betalas 

efter 5 år om inte ett slutbesked på genomförd byggnation finns. Om 

fastigheten har bebyggts inom 5 år efterskänks hela den resterade 

köpeskillingen. 

Yttrande över motionen 

Den politiska ledningen ställer sig positiv till motionens syfte och 

mål. Det är den politiska majoritetens vilja att reglera just 

försäljningar av tomter, detta för att tomterna skall i högre grad 

bebyggas. Detta skapar ett tillskott i antalet bostäder i kommunen, 

vilket bör vara våra medborgare till gagn. Det är också en viktig 

parameter till att kunna växa som kommun.  

Dock är motionens förslag alltför konkreta för att de ska kunna 

beviljas utan utredning. Det finns alltför många aspekter att ta 

hänsyn till om kommunen skulle genomföra motionens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Den politiska ledningen är positivt inställd till någon form av 

reglering avseende försäljning av tomtmark. Och är positivt 

inställd till motionens inriktning i stort. Däremot är förslaget i 

att-satserna alltför konkret utformat för att kunna antas utan 

utredning och konsekvensanalys. Motionen bör därför avslås 

(Ola Wiggs tjänsteutlåtande 2021-09-28, dok.nr. 127742). 

2. Motion från Moderaterna dok.nr. 126174. 
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Forts. § 124 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: Den 

politiska ledningen är positivt inställd till någon form av 

reglering avseende försäljning av tomtmark. Och är positivt 

inställd till motionens inriktning i stort. Däremot är förslaget i 

att-satserna alltför konkret utformat för att kunna antas utan 

utredning och konsekvensanalys. Motionen bör därför avslås 

(kommunstyrelsens protokoll § 197/2021, dok nr 127995). 
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§ 125 Dnr 2021-000252 

Motion Inga marknadshyror i allmännyttan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ett kommunalt bostadsbolag är enligt lag skyldig att bedriva sin 

verksamhet enligt affärsmässiga principer och varje enhet måste 

bära sina egna kostnader. Hyressättningen av en hyreslägenhet 

genomförs genom förhandling mellan bostadsbolaget och 

hyresgästföreningen. Dessa principer för hyressättning inom 

allmännyttan går med nuvarande lagstiftning inte att ändra. 

2. Motionen är därmed besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

föreslår att kommunen vid en kommande revidering av 

ägardirektiven för Nordanstigs Bostäder AB, skriver in att nuvarande 

principer för hyressättning ska gälla oavsett om lagstiftningen 

angående så kallade marknadshyror förändras eller inte. 

Yttrande över motionen 

När det gäller marknadshyror så är det egentligen inget begrepp som 

finns reglerat. Hyressättningen genomförs genom förhandling mellan 

de båda parterna fastighetsägaren och hyresgästföreningen. Detta 

innebär att hyresmarknaden regleras mellan dessa parter och ny 

förhandling genomförs årligen.  

Dessa principer för hyressättning inom allmännyttan går med 

nuvarande lagstiftning inte att ändra. På så vis kan man säga att 

motionens förslag redan tillgodoses. 

Yrkanden 

Petra Modée (V) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petra Modées yrkande och 

kommunstyrelsens förslag och finner kommunstyrelsens förslag 

antaget. 

Omröstning begärs. Fullmäktige antar följande propositionsordning: 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Petra Modées yrkande röstar Nej. 
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Forts. § 125 

 

Omröstningsresultat 

Med 22 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot två Nej-röster 

för Petra Modées yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M) X    

Lars Hed (M)  X    

Michael Wallin (M) X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Anders Broberg (C) X     

Sven-Åke Eriksson (C) X     

Per-Ola Wadin (L) X    

Patric Jonsson (KD) X    

Kent Hammarström (S) X     

Daniel Gunsth (S) X     

Stefan Nybom (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Magnus Willing (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Petra Modée (V)  X    

Göran Thybäck (V)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD) X   

Johan Norrby (SD) X 

Eva Andersson (SD) X 

Stefan Bergh (NoP) X 

Summa  22 2    

 

Beslutsunderlag 

1. Politiska ledningen föreslår att fullmäktige beslutar följande: Ett 

kommunalt bostadsbolag är enligt lag skyldig att bedriva sin 

verksamhet enligt affärsmässiga principer och varje enhet måste 

bära sina egna kostnader. Hyressättningen av en hyreslägenhet 

genomförs genom förhandling mellan bostadsbolaget och 

hyresgästföreningen. Dessa principer för hyressättning inom 

allmännyttan går med nuvarande lagstiftning inte att ändra. 

Motionen kan därmed anses besvarad (Ola Wiggs 

tjänsteutlåtande 2021-09-28, dok.nr. 127752). 
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Forts. § 125 

 

2. Motion från Vänsterpartiet dok.nr. 126693. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: Ett 

kommunalt bostadsbolag är enligt lag skyldig att bedriva sin 

verksamhet enligt affärsmässiga principer och varje enhet måste 

bära sina egna kostnader. Hyressättningen av en hyreslägenhet 

genomförs genom förhandling mellan bostadsbolaget och 

hyresgästföreningen. Dessa principer för hyressättning inom 

allmännyttan går med nuvarande lagstiftning inte att ändra. 

Motionen anses därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll 

§ 198/2021, dok nr 127996). 
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§ 126 Dnr 2019-000504 

Motion om ett operativt aktivitetshus för alla. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fullmäktige har tidigare beslutat att Bergsjögården ska ingå i 

det energibesparande EPC-projektet. Beslut finns även om att 

efter att Bergsjögårdens ventilation  är åtgärdad ska fastigheten 

läggas ut till försäljning. Biblioteket i Bergsjö bör ligga i direkt 

anslutning till Bergsjö skola för att uppfylla Skollagens krav på 

skolbibliotek.  

2. Yrkandet om att flytta huvudbiblioteket i Bergsjö till 

Bergsjögården avslås därför. 

3. Motionen anses i övrigt besvarad. 

 

Reservationer 

Tor Tolander (M), Michael Wallin (M) och Lars Hed (M) reserverar 

sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har genom Daniel Arenholm (M), Tor Tolander (M), 

Lars Hed (M) och Michael Wallin (M) lämnat in en motion om ett 

operativt aktivitetshus för alla. 

De föreslår att fullmäktige beslutar att skyndsamt genomföra 

ombyggnationer och förflyttning av vissa verksamheter till 

Bergsjögården, att utreda försäljning eller ombyggnation av 

bibliotekets nuvarande lokaler i syfte att finansiera flytten och 

åtgärder på Bergsjögården, att kommunen lägger till Bergsjögården 

till det pågående EPC-projektet, att utreda vilka personalresurser i 

bibliotekets och övrig verksamhet som i den nya lokalerna kan ges 

ansvar för de uppgifter som idag hanteras av föreningen 

Bergsjögården samt att undersöka ansökan om relevanta medel för 

ändamålet. 

Yttrande över motionen 

Efter att föreningen Bergsjögården sade ifrån sig driften av 

verksamheten i Bergsjögården har kommunen tagit över den 

uppgiften. En person är anställd för att sköta uthyrning m.m. 

Lokalerna har inte varit tillgängliga för uthyrning under 

coronapandemin men har nu åter öppnats för uthyrning. Det har vid 

ett flertal tillfällen från politiken framförts olika alternativ på hur 

Bergsjögården ska användas och vem som ska äga den. Samlat kan 

vi konstatera att det finns ett behov av en samlingslokal i Bergsjö 

både för kommunens verksamheter och för kommunens medborgare. 
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Det har en längre tid varit känt att ventilationen i Bergsjögården har 

varit otillräcklig och i samband med att fullmäktige beslutade att 

genomföra det energibesparande EPC-projektet lades därför 

Bergsjögården till som objekt. Det finns även ett politiskt beslut som 

styr att efter att Bergsjögårdens ventilation är åtgärdad ska 

fastigheten läggas ut till försäljning. 

Enligt Skollagen ska kommunen ha skolbibliotek till varje skola och 

idag uppfyller vi detta på de skolor där vi har biblioteksfilialer. I 

Bergsjö däremot ligger biblioteket egentligen för långt ifrån skolan. 

Om biblioteket i Bergsjö ska flyttas bör det därför flyttas för att ligga 

i direkt anslutning till skolan och inte flyttas till Bergsjögården. En 

utredning pågår redan om huvudbiblioteket kan vara en möjlig del i 

en ny skolbyggnad i Bergsjö.  

Yrkandet om att flytta huvudbiblioteket i Bergsjö till Bergsjögården 

bör därför avslås. 

Motionen kan i övrigt anses besvarad. 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och 

kommunstyrelsens förslag och finner kommunstyrelsens förslag 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Fullmäktige har tidigare beslutat att Bergsjögården ska ingå i 

det energibesparande EPC-projektet. Beslut finns även om att 

efter att Bergsjögårdens ventilation  är åtgärdad ska fastigheten 

läggas ut till försäljning. Biblioteket i Bergsjö bör ligga i direkt 

anslutning till Bergsjö skola för att uppfylla Skollagens krav på 

skolbibliotek.  Yrkandet om att flytta huvudbiblioteket i Bergsjö 

till Bergsjögården bör därför avslås. Motionen kan i övrigt anses 

besvarad (ledningsutskottets protokoll § 190/2021, dok.nr. 

127714). 
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2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Fullmäktige har tidigare beslutat att Bergsjögården ska ingå i 

det energibesparande EPC-projektet. Beslut finns även om att 

efter att Bergsjögårdens ventilation  är åtgärdad ska fastigheten 

läggas ut till försäljning. Biblioteket i Bergsjö bör ligga i direkt 

anslutning till Bergsjö skola för att uppfylla Skollagens krav på 

skolbibliotek.  Yrkandet om att flytta huvudbiblioteket i Bergsjö 

till Bergsjögården bör därför avslås. Motionen kan i övrigt anses 

besvarad (Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2021-09-02, dok.nr. 125773). 

3. Motion från Moderaterna dok.nr. 117122. 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Fullmäktige har tidigare beslutat att Bergsjögården ska ingå i 

det energibesparande EPC-projektet. Beslut finns även om att 

efter att Bergsjögårdens ventilation  är åtgärdad ska fastigheten 

läggas ut till försäljning. Biblioteket i Bergsjö bör ligga i direkt 

anslutning till Bergsjö skola för att uppfylla Skollagens krav på 

skolbibliotek. Yrkandet om att flytta huvudbiblioteket i Bergsjö 

till Bergsjögården bör därför avslås. Motionen kan i övrigt anses 

besvarad (kommunstyrelsens protokoll § 199/2021, dok nr 

127997). 
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§ 127 Dnr 2019-000523 

Motion om fjärrvärme som strategisk 
miljösatsning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Nordanstigs Fjärrvärme är positiv till utbyggnad av 

fjärrvärmenätet men den höga kostnaden för att ansluta fler till 

nätet konkurreras ut av andra uppvärmningsalternativ. Till 

skillnad från fiberutbyggnad finns inga statliga medel att söka. 

Bolaget kommer dock att fortsätta arbeta för att utveckla 

bolagets verksamhet. 

2. Motionen är därmed besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M), Michael Wallin (M) och Lars Hed (M) har lämnat 

en motion om fjärrvärme som strategisk miljösatsning. 

De föreslår att  

• Det befintliga fjärrvärmenätet tillsammans med en utredning av 

vilka möjliga anslutningar och utbyggnationer som kan göras 

inom det nuvarande effektläget bereds och presenteras. 

• Ett förslag till fast anslutnings- och driftstaxa under en fastställd 

avtalstid tas fram. 

• Möjligheterna till kommunal medfinansiering av 

investeringskostnaderna liknande dom som nu finns för 

fibertutbyggnad utreds och konstadssätts. 

• Miljöeffekterna av ovanstående förslag utreds och presenteras 

enligt riktlinjerna för Agenda 2030:s mål 7, 11, 12 och 13. 

Verksamhetens yttrande 

Nordanstigs Fjärrvärme arbetar redan för att se om utbyggnad av 

fjärrvärmenätet kan genomföras på de orter där 

fjärrvärmeanläggningarna är placerade. Flera kontakter har tagits för 

att se om det går att ansluta olika verksamheter och företag. Bolaget 

har bl.a. utrett anslutning av skolan i Gnarp, särskilda boendet 

Bergesta och en del privata bostäder, i Ilsbo av privatbostäder och 

företagare, i Harmånger har beräkningar genomförts för 

Hagängsgården och badet. Även södra delen av Bergsjö har utretts. 

Dock visar beräkningarna att anslutningskostnaderna för att ansluta 

sig till fjärrvärmenätet är så höga att det inte går att konkurrera mot 

andra uppvärmningsalternativ.  
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Framåt kommer bolaget att ha en överproduktion av värme. En av 

anledningarna till detta är en följd av det pågående 

energibesparingsarbetet som pågår i EPC-projektet och som gör att 

flera av de nu anslutna fastigheterna kommer att värmas upp mer 

effektivt.  

Nordanstigs Fjärrvärme är positiv till utbyggnad av fjärrvärmenätet 

och kommer att fortsätta arbeta för att se om utbyggnad är möjligt. 

Beslutsunderlag 

1. Motion om fjärrvärme som strategisk miljösatsning, dok.nr. 

117718. 

2. Yttrande över motion om fjärrvärme som strategisk 

miljösatsning, dok.nr.127415. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Nordanstigs 

Fjärrvärme är positiv till utbyggnad av fjärrvärmenätet men den 

höga kostnaden för att ansluta fler till nätet konkurreras ut av 

andra uppvärmningsalternativ. Till skillnad från fiberutbyggnad 

finns inga statliga medel att söka. Bolaget kommer dock att 

fortsätta arbeta för att utveckla bolagets verksamhet. Motionen 

kan därmed anses besvarad (ledningsutskottets protokoll 

§ 191/2021, dok.nr. 127715). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Nordanstigs Fjärrvärme är positiv till utbyggnad av 

fjärrvärmenätet men den höga kostnaden för att ansluta fler till 

nätet konkurreras ut av andra uppvärmningsalternativ. Till 

skillnad från fiberutbyggnad finns inga statliga medel att söka. 

Bolaget kommer dock att fortsätta arbeta för att utveckla 

bolagets verksamhet. Motionen kan därmed anses besvarad 

(kommunstyrelsens protokoll § 203/2021, dok nr 128001). 

   

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 128 Dnr 2019-000455 

Motion om bilpool för Nordanstigs 
föreningsliv. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen med följande motivering: 

Bilarna i kommunens bilpool har under pandemin minskat i antal för 

att anpassas till det nuvarande behovet. De bilar som används av 

tjänstepersoner under veckodagar står som reserver för 

hemtjänstpersonalen under helgerna. Vidare får inte en kommun 

bedriva hyrbilsverksamhet om det kan konkurrera med privata 

biluthyrare. 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) och Daniel Arenholm (M) har lämnat en motion 

om bilpool för Nordanstigs föreningsliv. Tanken med förslaget är att 

underlätta för engagerade föräldrar och föreningar att samåka till 

aktiviteter samt att komplettera kommunens föreningsbidrag och 

medverka till ett klimatsmart alternativ. De föreslår därför att 

fullmäktige beslutar möjliggöra för föreningar att ingå i kommunens 

bilpool samt att kommunen vid införskaffning eller hyra av nya 

fordon ha denna målgrupps behov i åtanke. 

Verksamhetens yttrande 

Bilarna i kommunens bilpool har under pandemin minskat i antal för 

att anpassas till det nuvarande behovet. De bilar som används av 

tjänstepersoner under veckodagar står som reserver för bl.a. 

hemtjänstens personal under kvällar och helger. Hemtjänsten har 

många bilar i sin organisation och alltid är det någon bil som behöver 

in på service eller har gått sönder så det är bra att ha några bilar inom 

kommunens organisation som med kort varsel kan tas i in drift.   

Vidare får inte en kommun bedriva hyrbilsverksamhet om det kan 

konkurrera med privata biluthyrare. En sådan verksamhet ingår så att 

säga inte i den kommunala kompetensen och är därmed högst 

olämplig. 

Beslutsunderlag 

1. Motion om bilpool för Nordanstigs föreningsliv dok.nr. 116672. 

2. Yttrande över motion om bilpool för Nordanstigs föreningsliv 

dok.nr. 127210. 
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3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Bilarna i 

kommunens bilpool har under pandemin minskat i antal för att 

anpassas till det nuvarande behovet. De bilar som används av 

tjänstepersoner under veckodagar står som reserver för 

hemtjänstpersonalen under helgerna. Vidare får inte en kommun 

bedriva hyrbilsverksamhet om det kan konkurrera med privata 

biluthyrare. Motionen kan därmed anses besvarad 

(ledningsutskottets protokoll § 192/2021, dok.nr. 127716). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar avslå 

motionen med följande motivering: Bilarna i kommunens 

bilpool har under pandemin minskat i antal för att anpassas till 

det nuvarande behovet. De bilar som används av tjänstepersoner 

under veckodagar står som reserver för hemtjänstpersonalen 

under helgerna. Vidare får inte en kommun bedriva 

hyrbilsverksamhet om det kan konkurrera med privata 

biluthyrare (kommunstyrelsens protokoll § 204/2021, dok nr 

128002). 
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§ 129 Dnr 2019-000461 

Motion om att införa habiliteringsersättning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fullmäktige beslutar 

1. Nordanstigs kommun införde år 2020 habiliteringsersättning till 

dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. 

2. Motionen anses därmed besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Jonsäll (V), Petter Bykvist (V) och Petra Modée (V) har 

lämnat en motion där de föreslår att Nordanstigs kommun inför 

habiliteringsersättning till dem som deltar i daglig verksamhet enligt 

LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). 

Verksamhetens yttrande 

Nordanstigs kommun införde, strax efter att motionen skrevs, 

habiliteringsersättning för dem som deltar i den dagliga 

verksamheten enligt LSS. Ersättningen infördes från och med 2020 

och finansieras genom statsbidrag.  

Under pandemin har den dagliga verksamheten varit stängd men 

ersättning har ändå betalats ut. 

Med detta anser verksamheten att motionen kan anses besvarad. 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Motion om att införa habiliteringsersättning, dok nr 116058. 

2. Yttrande över motion om att införa habiliteringsersättning, 

dok nr 127276. 

3. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Nordanstigs 

kommun införde år 2020 habiliteringsersättning till dem som 

deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Motionen kan därmed 

anses besvarad (omsorgsutskottets protokoll § 101/2021, dok.nr. 

127692). 
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4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Nordanstigs kommun införde år 2020 habiliteringsersättning till 

dem som deltar i daglig verksamhet enligt LSS. Motionen anses 

därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll § 205/2021, 

dok nr 128003). 
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§ 130 Dnr 2019-000509 

Motion om framtida biblioteksstrukturer. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Biblioteksfilialerna bör vara kvar för att även fungera som 

skolbibliotek.  

2. Bergsjö bibliotek borde hellre anslutas till Bergsjö skola än att 

flyttas till Bergsjögården, detta för att även bli skolbibliotek. Ett 

projekt i samverkan har inletts om en Bokbil. 

Biblioteksverksamheten får en ny biblioteksplan inför 2022-

2025. 

3. Motionens förslag om att organisera verksamheten med en 

central biblioteksfilial i Bergsjö (Bergsjögården) avslås.  

4. I övrigt anses motionen besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har genom Daniel Arenholm, Tor Tolander, Lars Hed 

och Michael Wallin lämnat in en motion om framtida 

biblioteksstruktur.  

De föreslår att fullmäktige beslutar att organisera 

biblioteksverksamheten i Nordanstig med en central biblioteksenhet i 

Bergsjö (Bergsjögården) och en ambulerande kulturbuss som servar 

övriga orter, att initiera samverkan med Hudiksvall i syfte att hyra 

deras kulturbuss och med det friställa medel till verksamhet inom 

biblioteksområdet i Nordanstig, att använda friställda medel till 

förbättringar av biblioteksverksamheten, inte till förstärkning av 

kommunens resultat samt att undersöka ansökan om relevanta medel 

för ändamålet. 

Verksamhetens yttrande 

Enligt Skollagen ska kommunen ha skolbibliotek till varje skola och 

idag uppfyller vi detta på de skolor där vi har biblioteksfilialer. I 

Bergsjö ligger biblioteket egentligen för långt ifrån skolan. Om 

biblioteket i Bergsjö ska flyttas bör det därför flyttas för att ligga i 

direkt anslutning till skolan. En utredning pågår om huvudbiblioteket 

kan vara en möjlig del i en ny skolbyggnad i Bergsjö.  

Verksamheten avstår från att vidare yttra sig över förslaget att 

förlägga bibliotekets verksamhet i Kulturhuset Bergsjögården då 

polititiken har fattat ett beslut om att efter installation av ny 

ventilation lägga ut Bergsjögården till försäljning.  
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Därför bör motionens förslag om en central biblioteksverksamhet i 

Bergsjö (Bergsjögården) och avveckling av filialerna avslås. 

När det gäller förslaget om att hyra Hudiksvalls kommuns kulturbuss 

så har de tidigare meddelat att den redan är fullt uppbokad i deras 

egen verksamhet. Däremot har Nordanstig inlett ett samarbete 

tillsammans med Hudiksvalls och Ljusdals kommuner om en Bokbil. 

Bokbilen är till storleken mindre än en buss men större än en bil. 

Projektet finansieras med statliga medel och kommer i gång under 

2022. 

Yrkanden 

Lisa Bergman Östman (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lisa Bergman Östmans yrkande 

och finner det antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Moderaterna dok.nr. 117121). 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att 

biblioteksfilialerna bör vara kvar för att även fungera som 

skolbibliotek. Bergsjö bibliotek borde hellre anslutas till Bergsjö 

skola än att flyttas till Bergsjögården, detta för att även bli 

skolbibliotek. Ett projekt i samverkan har inletts om en Bokbil. 

Biblioteksverksamheten får en ny biblioteksplan inför 2022-

2025. Motionens förslag om att organisera verksamheten med 

en central biblioteksfilial i Bergsjö (Bergsjögården) bör avslås. 

I övrigt kan motionen anses besvarad. (Erik Hedlund och Eva 

Engströms utlåtande 2021-09-02 dok nummer 121983). 

3. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: 

Biblioteksfilialerna bör vara kvar för att även fungera som 

skolbibliotek. Bergsjö bibliotek borde hellre anslutas till Bergsjö 

skola än att flyttas till Bergsjögården, detta för att även bli 

skolbibliotek. Ett projekt i samverkan har inletts om en Bokbil. 

Biblioteksverksamheten får en ny biblioteksplan inför 2022-

2025. Motionens förslag om att organisera verksamheten med 

en central biblioteksfilial i Bergsjö (Bergsjögården) bör avslås.  

I övrigt kan motionen anses besvarad (utbildningsutskottets 

protokoll § 79/2021, dok.nr. 127764). 
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4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Biblioteksfilialerna bör vara kvar för att även fungera som 

skolbibliotek. Bergsjö bibliotek borde hellre anslutas till Bergsjö 

skola än att flyttas till Bergsjögården, detta för att även bli 

skolbibliotek. Ett projekt i samverkan har inletts om en Bokbil. 

Biblioteksverksamheten får en ny biblioteksplan inför 2022-

2025. Motionens förslag om att organisera verksamheten med 

en central biblioteksfilial i Bergsjö (Bergsjögården) avslås. 

I övrigt anses motionen besvarad (kommunstyrelsens protokoll 

§ 206/2021, dok nr 128004). 
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§ 131 Dnr 2019-000460 

Motion för främjande av skolträdgårdar. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motionen avslås med följande motivering: 

Inom utbildningsverksamheten pågår flera projekt för att öka 

inlärningen och studieresultaten för eleverna och bedömningen är att 

det är olämpligt att lägga fler projekt på skolan just nu. Arbetet med 

att värna vår miljö säkerställs via läroplanen. 

Reservationer 

Petra Modée (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att 

Nordanstigs kommun aktivt arbetar för att införande av 

skolträdgårdar samt att kommunen avsätter ekonomiska resurser för 

arbetet.  

Ärendet återremitterades i kommunfullmäktige § 81/2020-11-23 för 

att se över möjligheterna att genomföra motionen utifrån de 

premisser som angetts i motionen. 

Verksamhetens yttrande 

Enligt läroplanen ska skolan, fritidsverksamheten och förskolan inom 

flera ämnen och teman, arbeta med vår miljö. Detta för att 

medvetandegöra barn och elever om miljöproblem och om hur vi kan 

bidra till att skydda miljön. Många lärare initierar då olika projekt i 

klass/barngrupp i samband ned denna undervisning. 

Utbildningsverksamheten arbetar just nu med flera projekt som syftar 

till att utveckla undervisningen såsom att öka tillgängligheten i 

undervisningen och ledarskapet samt utveckla heldagslärandet. För 

att klara av att utveckla dessa arbetssätt behöver rektorer och lärare 

lägga mycket tid på förändrade arbetssätt.  

Verksamheten bedömer därför fortfarande att det är olämpligt att 

lägga fler projekt på skolan just nu. 

Motionen bör därmed avslås. 

Däremot finns det ett starkt engagemang hos många föräldrar för 

närodling och som är positiva till att skolträdgårdar införs. Om det 

finns föräldragrupper som vill bedriva en sådan trädgårdsverksamhet 

i direkt anslutning till kommunens skolor så ser kommunen positivt 

på detta. 
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Forts. § 131 

 

Yrkanden 

Lisa Bergman Östman (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Petra Modée (V) yrka bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lisa Bergman Östmans och Petra 

Modées yrkanden och finner Lisa Bergman Östmans yrkande 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Vänsterpartiet dok.nr. 116059. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att inom 

utbildningsverksamheten pågår flera projekt för att öka 

inlärningen och studieresultaten för eleverna och bedömningen 

är att det är olämpligt att lägga fler projekt på skolan just nu. 

Dessutom ingår, genom läroplanen, undervisning för att värna 

miljön samt ändra våra vanor i nästan alla ämnen. Vilka projekt 

dessa kunskapsområden leder till varierar från skola till skola 

och lärare till lärare. Motionen bör därför avslås. (Erik Hedlund 

och Eva Engström tjänsteutlåtande 2021-09-02 dok nummer 

127280)   

3. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Inom 

utbildningsverksamheten pågår flera projekt för att öka 

inlärningen och studieresultaten för eleverna och bedömningen 

är att det är olämpligt att lägga fler projekt på skolan just nu. 

Motionen bör därför avslås (utbildningsutskottets protokoll 

§ 80/2021, dok.nr. 127765). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att motionen 

avslås med följande motivering: Inom utbildningsverksamheten 

pågår flera projekt för att öka inlärningen och studieresultaten 

för eleverna och bedömningen är att det är olämpligt att lägga 

fler projekt på skolan just nu. Arbetet med att värna vår miljö 

säkerställs via läroplanen (kommunstyrelsens protokoll 

§ 207/2021, dok nr 128005). 
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§ 132 Dnr 2021-000235 

Motion om att återinföra musikskolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Nordanstigs kommun erbjuder redan musik- och 

kulturundervisning för kommunens barn- och ungdomar genom 

en upphandlad aktör. 

2. Motionen kan därmed anses besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunen återinför den kommunala musikskolan med betoning på 

att eleverna erbjuds möjlighet att lära sig spela ett instrument.   

Yttrande över motionen 

Nordanstigs kommun bedrev kommunal musikskola tills för 15 år 

sedan då fullmäktige beslutade att lägga ner verksamheten.  

Efter det inleddes ett samarbete kring musikskoleundervisning med 

studieförbundet Bilda. Det samarbetet har fortsatt sedan dess även 

om det idag sker genom upphandling av verksamheten. Utbudet på 

olika musik- och kulturverksamheter har med detta samarbete 

utvecklats. Vi får idag mer verksamhet till en mycket lägre kostnad. 

Med den organisation vi har idag för musik- och kulturundervisning 

ger det eleverna i Nordanstig en möjlighet att lära sig spela 

instrument men även att spela teater, sjunga, skapa egen musik via 

sin dator, dansa och lära sig cirkusaktiviteter. Dessutom sker 

undervisningen på flera av kommunens orter. 

Vidare sker musik- och kulturundervisningen efter skoltid vilket 

innebär att eleverna inte missar några lektioner i skolan. 

Som svar på motionen så ger redan kommunen möjlighet till musik- 

och kulturundervisning för kommunens barn- och ungdomar. 

Motionen kan därmed anses besvarad.   

Yrkanden 

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

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 55(61) 

Sammanträdesdatum 

2021-12-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 132 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion om att återinföra kommunala musikskolan, dok nr 

126016.  

2. Yttrande över motion om att återinföra musikskolan, dok nr 

127781. 

3. Ledningsutskottets protokoll § 217/2021, dok nr 128262. 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Nordanstigs kommun erbjuder redan musik- och 

kulturundervisning för kommunens barn- och ungdomar genom 

en upphandlad aktör. Motionen kan därmed anses besvarad 

(kommunstyrelsens protokoll § 235/2021, dok nr 128593). 
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§ 133 Dnr 2021-000320 

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Marie Bengtsson (V) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Marie Bengtssons (V) avsägelse. 

2. Välja Torbjörn Thunström (V) som ny ersättare i 

norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Marie Bengtsson (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i den 

gemensamma nämnden norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd. 

Fullmäktige har att godkänna Marie Bengtssons (V) avsägelse samt 

välja ny ersättare i norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

Yrkanden 

Göran Thybäck (V) föreslår Torbjörn Thunström (V) som ny 

ersättare. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Göran Thybäcks förslag och 

finner det antaget. 
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§ 134 Dnr 2021-000321 

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Edvin Östlund Qvist (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Edvin Östlund-Qvists (C) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Centerpartiet 

för återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Edvin Östlund-Qvist (C)  har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

fullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna Edvin Östlund-Qvists avsägelse samt 

hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Centerpartiet för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022. 
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§ 135 Dnr 2021-000324 

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Göran Persson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Göran Perssons (SD) avsägelse. 

2. Välja Ann-Sofie Lindh (SD) som ny ersättare i 

kommunstyrelsen för återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Göran Persson (SD) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som 

ersättare i kommunstyrelsen. 

Fullmäktige har att godkänna Göran Perssons (SD) avsägelse samt 

välja ny ersättare i kommunstyrelsen för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022. 

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) föreslår Ann-Sofie Lindh (SD) som ny 

ersättare i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs förslag och 

finner det antaget. 
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§ 136 Dnr 2021-000352 

Avsägelse från politiska uppdrag,  
Lars-Ove Gradin (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Lars-Ove Gradins (C) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Centerpartiet 

för återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

3. Val av ny 1:e vice ordförande i fullmäktige, ny ledamot och 1:e 

vice ordförande i fullmäktigeberedningen för demokrati, ny 

ersättare i Hälsinglands Utbildningsförbund och ny ersättare i 

kommunstyrelsen behandlas på fullmäktiges nästa 

sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Ove Gradin (C) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag i 

kommunen. Lars-Ove Gradin var ledamot och 1:e vice ordförande i 

fullmäktige, ledamot och 1:e vice ordförande i 

fullmäktigeberedningen för demokrati, ersättare i Hälsinglands 

Utbildningsförbund samt ersättare i kommunstyrelsen. 

Lars-Ove Gradin hade även fler uppdrag som väljs av 

kommunstyrelsen. 

Fullmäktige har att godkänna Lars-Ove Gradins (C) avsägelse samt 

hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Centerpartiet för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

Fullmäktige ska även välja ny 1:e vice ordförande i fullmäktige, ny 

ledamot och 1:e vice ordförande i fullmäktigeberedningen för 

demokrati, ny ersättare i Hälsinglands Utbildningsförbund och ny 

ersättare i kommunstyrelsen.  

Valen avser återstoden av mandatperioden 2019-2022. 
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§ 137 Dnr 2021-000145 

Sammanställning av icke verkställda beslut 
enligt SoL och LSS 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna kvartalsrapport 3, 2021 gällande ej verkställda beslut 

enligt SoL och LSS. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS) är kommunen skyldig att rapportera 

till fullmäktige när gynnande beslut enligt SoL och LSS inte är 

verkställda inom tre månader. Med gynnande beslut avses ett beslut 

om en beviljad insats.  

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

verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2021. 

Redovisningen omfattar SoL äldreomsorg (ÄO); SoL omsorg om 

personer med funktionsnedsättning (OF); och LSS OF. 

Det finns inga gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader 

från beslutsdatum. 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av icke verkställda beslut, dok nr 127856. 

2. Omsorgsutskottets protokoll § 110/2021, dok nr 128202. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 

kvartalsrapport 3, 2021 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS (kommunstyrelsens protokoll § 236/2021, dok nr 

128594). 
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§ 138 Dnr 2021-000300 

Sammanträdesplan 2022 för 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 

under 2022 samt uppdra till fullmäktiges presidium att planera 

arbetet för sammanträdesåret: 

28 februari 

28 mars 

25 april 

23 maj 

27 juni 

26 september 

24 oktober 

28 november  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige ska fastställas för år 

2022. Kommunstyrelsen har lämnat förslag till datum.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamhetens förslag till sammanträdesdatum 2022, dok nr 

128177. 

2. Kommunstyrelsens protokoll § 237, dok nr 128595. 

 

 


