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§ 12 Dnr 2018-000100  

Slutrapport: Stärka det småskaliga kustfisket 
från norra Uppland till Ö-vik. 
Kustfiskarelyftet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Projektet Kustfiskarelyftet har pågått sedan mars 2018 och kommer 

att avslutas i maj 2021. Syftet med projektet är att de småskaliga 

kustyrkesfiskarna ska bli fler, att de ska kunna bedriva ett lönsamt, 

hållbart, lokalt, småskaligt kustnära fiske. Man vill utveckla ett 

starkare nätverk mellan de småskaliga för samarbete som kan leda 

till bättre tillvaratagande av yrkesfiskarnas yrkeskunskaper, 

lönsamhets och förädlingsintressen. Man vill också utveckla 

samarbetet med besöksnäringen och marknadsföra det småskaliga 

fisket och kustsamhällenas attraktivitet.  

För att det kustnära yrkesfisket ska överleva och växa krävs bland 

annat samarbete i en stark organisation och uppmärksamhet, tillgång 

och fördelning av havets resurser, förvaltning för olika 

förutsättningar längs kusten 

Man måste värdesätta hållbart fiske och företagande, det har ett 

bredare samhällsvärde. Kunskap och erfarenhet behöver tillvaratas. 

Vid dagens sammanträde deltar projektledare Ingela Mästerbo och 

föredrar projektets slutredovisning. 

Resultatet är  

• 25 småskaliga aktiva kustfiskare från Öregrund till Husum i nytt 

PO 

• Entreprenörer med egna butiker, restauranger, campingar 

• Ökning av antal anställda med upp till 25 i samma företag  

• Levererar till egna och kunders butiker, restauranger och 

surströmmingsindustrin 

• Omsätter ca 30 miljoner 

• Investerat i vårt län ca 15 milj. 
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Forts. § 12 

 

• En ny fiskare  

• Flera fiskare som nysatsar 

• Många mediatimmar, mycket uppmärksamhet och inflytande 

• Direkta samarbeten med HaV och inflytande i strategier och 

handlingsplaner 

• Godkänd som producentorganisation av Havs och 

vattenmyndigheten och Jordbruksverket 

• Ekonomiskt stöd från nedlagda PO 

• Stöd från Jordbruksverket 

• 25 medlemmar  

• Projektledare börjar i mars                    

      

Beslutsunderlag 

1. Projekt Kustfiskarelyftet slutredovisning dok.nr. 125289. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 

redovisningen (kommunstyrelsens protokoll § 84, dok.nr. 

125438). 
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§ 13 Dnr 2021-000026  

Ledamöternas frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöternas frågestund förklaras för avslutad. 

      

Sammanfattning av ärendet 

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

styrelsen, utskott, fullmäktigeberedning eller ordföranden i 

kommunala bolag. 

Fråga 1 

Petra Modée (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) 

om kommunen var medveten om konsekvenserna av Region 

Gävleborgs beslut att under kommande sommar ställa in linjerna 33 

och 35 i busstrafiken för att ersättas med närtrafik? 

Ola Wigg (S) svarar att regionen har stora krav på att spara pengar 

och att detta är en konsekvens av detta. De turer som kör 

skolskjutsarna och de turer som har många åkande blir kvar, resten 

ska ersättas med närtrafik. Ola Wigg kommer att vidare undersöka 

vilka konsekvenser det får för resenärerna. 

 

Fråga 2 

Tor Tolander (M) fortsätter på frågan om Region Gävleborgs beslut 

att under kommande sommar ställa in linjerna 33 och 35 i 

busstrafiken och frågar kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) 

hur majoriteten kommer att arbeta för att ungdomar ska kunna 

förflytta sig i kommunen under sommarlovet. 

Ola Wigg ber att få återkomma i ärendet. 

 

Fråga 3 

Tor Tolander (M) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) 

om Kustvägen, ska vägen fortsättas att marknadsföras och skyltas när 

vägen är i så dåligt skick? 

Ola Wigg håller med om att vägen behöver förbättras och att arbetet 

för det pågår. 

Stig Eng (C) svarar att i kommande budget kommer majoriteten att 

lägga en pott för driftsbidrag för förbättringar av turistiska vägar. Det 

kommer även att finnas pengar att söka ur infrastrukturfonder. 
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Forts. § 13 

 

Fråga 4 

Stefan Bergh (NoP) frågar om fullmäktiges Klimat- och 

miljöberedning. Beredningen är tillfällig och ska lämna slutrapport 

till kommunfullmäktige i oktober 2021. På grund av coronapandemin 

har beredningens arbete varit svårare och nu har beredningen kommit 

med ett förslag om att den ska avslutas och att en Agenda 2030-

beredning istället ska inrättas för miljömålsarbetet. Kommer det att 

bli så? 

Fullmäktiges ordförande Carin Walldin (S) beklagar att beredningen 

slutrapport inte var klar innan det kom ett förslag att i förtid lägga 

ner Klimat- och miljöberedningen. En slutrapport håller på att 

skrivas och kommer att redovisas innan sommaren. 

 

Fråga 5 

Petter Bykvist (V) frågar om majoriteten kommer att föreslå en 

coronabonus till kommunens personal? Även Sandra Bjelkelöv (SD) 

ställer samma fråga. 

Ola Wigg svarar att ärendet kommer upp för beslut i 

kommunstyrelsen innan sommaren. 

 

Fråga 6  

Petter Bykvist (V) frågar Ola Wigg (S) om behovet av en sporthall i 

Bergsjö för att kunna uppfylla skollagens ändringar i antal 

idrottstimmar för skoleleverna. Det planerades för en tillfällig 

tältlösning och Petter Bykvist frågar varför förslaget har ändrats till 

att istället bygga en permanent idrottshall direkt. 

Ola Wigg svarar att det är stora kostnader för att bygga en tillfällig 

idrottshall och att bedömningen är att det är bättre att satsa pengarna 

på att bygga en stationär idrottshall så snart som möjligt istället. 

Beslut i ärendet bör komma inom kort. 

 

Fråga 7 

Eva Andersson (SD) frågar om Kustvägen, vad har den gett för 

positivt resultat? 

Ola Wigg svarar att kommunen ska skapa bra förutsättningar för 

kommunens invånare och att se på helheten. Skyltningen av 

Kustvägen har inte gjorts av kommunen utan genom ett projekt. 
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§ 14 Dnr 2021-000073  

Årsredovisning 2020 för Nordanstigs 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning samt sammanställd redovisning för 

Nordanstigs kommun 2020. 

2. Fastställa balanskravsöverskottet 2020 till 39,4 mnkr. 

3. Bevilja kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret 2020. 

4. Bevilja Byggnadsnämndens ledamöter och ersättare 

ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

5. Bevilja Sociala myndighetsnämndens ledamöter ansvarsfrihet 

för räkenskapsåret 2020. 

6. Bevilja Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd ansvarsfrihet för 

räkenskapsåret 2020. 

7. Bevilja Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i 

Överförmyndarnämnden Mitt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 

2020. 

8. Bevilja Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i 

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU-

Välfärd ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2020. 

Jäv 

Vid prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen är Carin 

Walldin (S) och Edvin Östlund-Qvist (C) beslutande. Övriga 

ledamöter anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Vid prövning av ansvarsfrihet för byggnadsnämnden anmäler Lars 

Hed (M) och Daniel Gunsth (S) jäv och deltar inte i beslutet. 

Vid prövning av ansvarsfrihet för sociala myndighetsnämnden 

anmäler Michael Wallin (M), Carina Ohlson (C), Anette Nybom (S), 

Sigbritt Persson (S) och Sandra Bjelkelöv (SD) jäv och deltar inte i 

beslutet. 

Vid prövning av ansvarsfrihet för Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd anmäler Carina Ohlson (C) jäv och deltar inte i 

beslutet. 
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Forts. § 14 

 

Vid prövning av ansvarsfrihet för Överförmyndarnämnden Mitt 

anmäler Mandy Eriksson Neu(S) jäv och deltar inte i beslutet. 

Vid prövning av ansvarsfrihet för Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd anmäler Stig Eng (C) 

och Anette Nybom (S) jäv och deltar inte i beslutet.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt bokslut samt årsredovisning för 

2020. 

Kommunen visar ett positivt resultat på 40,4 mnkr (miljoner kronor) 

och ett sammanställt resultat (koncernen) på 45,2 mnkr. 

Kommunens överskott efter balanskravsutredning är 39,4 mnkr. 

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i bokslutet mot budget: 

Verksamheter  

Stab     2,4 mnkr  

Tillväxt och service    5,0 mnkr 

Utbildning    -1,5 mnkr 

Vård och omsorg                        -12,8 mnkr 

Social omsorg                            1,8 mnkr 

Social myndighetsnämnd                        -10,3 mnkr 

 

Budgeterat resultat för kommunen är 13,4 mnkr. Årets resultat på 

40,4 mnkr avviker positivt mot budget med 27,0 mnkr. 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) och ekonomichef Björn 

Hylenius föredrar ärendet. 

Ordföranden för revisionen Pär Westberg (M) föredrar 

revisionsberättelsen och föreslår att ansvarsfrihet ska beviljas för 

ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och nämnder samt 

gemensamma nämnder. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med bifall av Stig Eng (C) och Carina Ohlson (C), 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på revisionens förslag om 

ansvarsfrihet för ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen och 

nämnderna samt kommunens ledamöter och ersättare i de 

gemensamma nämnderna och finner det antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2020 för Nordanstigs kommun, dok.nr. 124720. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning samt sammanställd redovisning för Nordanstigs 

kommun 2020, samt att fastställa balanskravsöverskottet 2020 

till 39,4 mnkr (Erik Hedlunds och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2021-03-02, dok.nr. 124607). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning samt sammanställd redovisning för Nordanstigs 

kommun 2020, samt att fastställa balanskravsöverskottet 2020 

till 39,4 mnkr (ledningsutskottets protokoll § 51/2021, dok.nr. 

125099). 

4. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige antar 

årsredovisningen för 2020 (utbildningsutskottets protokoll 

§ 22/2021, dok.nr. 124941).   

5. Revisorernas verksamhetsberättelse dok.nr. 125455. 

6. Revisorernas revisionsberättelse 2020, dok.nr. 125454. 

7. Revisorernas redogörelse 2020, dok.nr. 125456. 

8. Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att godkänna 

årsredovisning samt sammanställd redovisning för Nordanstigs 

kommun 2020, samt att fastställa balanskravsöverskottet 2020 

till 39,4 mnkr (kommunstyrelsens protokoll § 57, 

dok.nr. 125411). 
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§ 15 Dnr 2021-000070  

Årsredovisning 2020 för Fiberstaden AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2020 för Fiberstaden AB.    

2. Bevilja Nordanstigs kommuns representanter i styrelsen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Fiberstaden AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 6 140 778 kronor. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning 

till om verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta 

för fullmäktige. 

Kommunstyrelsens bedömning är att bolagets verksamhet har 

bedrivits enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna samt att 

årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 kan godkännas.                            

Beslutsunderlag 

1. Fiberstaden AB:s årsredovisning 2020 samt revisionens 

handlingar, dok.nr. 124139. 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa 

att Fiberstaden AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit 

verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt att 

fullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning 2020 för 

Fiberstaden AB (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2020-03-09, 

dok.nr. 124694). 
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Forts. § 15 

 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

fastställa att Fiberstaden AB, under verksamhetsåret 2020, har 

bedrivit verksamheten enligt det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt att fullmäktige beslutar att godkänna 

årsredovisning 2020 för Fiberstaden AB (ledningsutskottets 

protokoll § 52/2021, dok.nr. 125100).   

4. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att Fiberstaden AB, under 

verksamhetsåret 2020, har bedrivit verksamheten enligt det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Vidare föreslår kommunstyrelsen 

att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2020 för 

Fiberstaden AB (kommunstyrelsens protokoll § 58/2021, 

dok.nr. 125412). 
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§ 16 Dnr 2021-000100  

Årsredovisning 2020 för Nordanstig 
Vatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstig Vatten AB. 

2. Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

Carina Ohlson (C), Kent Hammarström (S) och Anette Nybom (S) 

anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett nollresultat. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning 

till om verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta 

för fullmäktige. 

Kommunstyrelsens bedömning är att bolagets verksamhet har 

bedrivits enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna samt att 

årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 kan godkännas.                           

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2020 för Nordanstig Vatten AB 2020 inklusive 

revisionsberättelse och granskningsrapport, dokumentnr 

124629.          

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

fastställa att Nordanstig Vatten AB, under verksamhetsåret 

2020, har bedrivit verksamheten enligt det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt att fullmäktige beslutar att 

godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstig Vatten AB (Erik 

Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-03-09, dok.nr. 124704). 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 16 

 

3. Ledningsutskottets föreslår att  kommunstyrelsen beslutar att 

fastställa att Nordanstig Vatten AB, under verksamhetsåret 

2020, har bedrivit verksamheten enligt det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt att fullmäktige beslutar att 

godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstig Vatten AB 

(ledningsutskottets protokoll § 54/2021, dok.nr. 125102).  

4. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att Nordanstig Vatten AB, 

under verksamhetsåret 2020, har bedrivit verksamheten enligt 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 

de kommunala befogenheterna. Vidare föreslår 

kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2020 för Nordanstig Vatten AB 

(kommunstyrelsens protokoll § 59, dok.nr. 125413). 
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§ 17 Dnr 2021-000104  

Årsredovisning 2020 för MittSverige Vatten & 
Avfall AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2020 för MittSverige Vatten & 

Avfall AB.      

2. Bevilja Nordanstigs kommuns representanter ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

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

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för MittSverige Vatten & Avfall AB har lämnat en 

årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett nollresultat. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning 

till om verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta 

för fullmäktige. 

Kommunstyrelsens bedömning är att bolagets verksamhet har 

bedrivits enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna samt att 

årsredovisningen för verksamhetsåret 2020 kan godkännas.                            

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2020 för MittSverige Vatten och Avfall AB 

inkl. revisionsrapporter dok.nr. 124635. 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa 

att MittSverige Vatten & Avfall AB, under verksamhetsåret 

2020, har bedrivit verksamheten enligt det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt att fullmäktige beslutar 

godkänna årsredovisning 2020 för MittSverige Vatten & Avfall 

AB (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-03-09, 

dok.nr. 124710). 
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Forts. § 17 

 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

fastställa att MittSverige Vatten & Avfall AB, under 

verksamhetsåret 2020, har bedrivit verksamheten enligt det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt att fullmäktige beslutar 

godkänna årsredovisning 2020 för MittSverige Vatten & Avfall 

AB (ledningsutskottets protokoll § 53/2021, dok.nr. 125101). 

4. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att MittSverige Vatten & 

Avfall AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit 

verksamheten enligt det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Vidare 

föreslår kommunstyrelsen att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2020 för MittSverige Vatten & Avfall AB 

(kommunstyrelsens protokoll § 60/2021, dok.nr. 125414). 
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§ 18 Dnr 2021-000042  

Rapport: Nordanstig kommuns 
Vattenvårdsprojekt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens fiskevårdsarbete utgår ifrån den fiskevårdsplan som 

kommunfullmäktige antog 2014 och sedan mitten av 2016 leds 

arbetet av en styrgrupp utsedd av kommunstyrelsen. 

För att uppnå de mål som projektet har satt upp arbetar styrgruppen 

med olika åtgärder. Dessa åtgärder kommer mer eller mindre att 

förändra vattenmiljön i flera av kommunens vattendrag. Medans 

vissa åtgärder, som t.ex. att ersätta fel lagda vägtrummor med 

valvbågar, kommer utgöra liten påverkan på omgivningen kan andra 

åtgärder, som t.ex. dammutrivningar, orsaka större påverka på 

intilliggande fastigheter och den lokala landskapsbilden. 

Projektet startade 2015 och pågår fortfarande. 

Vid ett flertal tillfällen har frågor kommit om vad detta projekt 

kostar. Verksamheten har därför sammanställt en ekonomisk 

redovisning för projektets bidrag och kostnader. 

Projektet har tidigare kallats för Fiskevårdsprojektet men har nu 

övergått till att kallas Vattenvårdsprojektet. 

De kostnader som redovisas är till och med 31 december 2020 och 

fördelas mellan kostnader för allmänna åtgärder utom kraftverk, 

kostnader för kraftverk och dess fastighet, kostnader för politikers 

arvoden samt bedömd tid för tjänstepersoners arbete. 

Kostnad delprojekt 

Kommunens kostnad för avlägsnande av vandringshinder är 554 tkr 

vilket är 22 % av den totala kostnaden. 78 % är medfinansiering från 

andra instanser. 

Kostnad ägande av kraftverk 

Kommunens kostnad för ägande av kraftverk är 1 819 tkr vilket är 

58 % av den totala kostnaden. 42 % är medfinansiering från andra 

instanser. 
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Forts. § 18 

 

Kostnad politiska arvoden 

Kostnaden för politiska arvoden är sammantaget 159 tkr. 

Heltidsarvoderad förtroendevald såsom kommunstyrelsens 

ordförande ingår inte i sammanställningen då det ingår i dennes 

uppdrag att delta i kommunens projektstyrgrupper. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar den ekonomiska 

redovisningen.   

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.        

Beslutsunderlag 

1. Hans-Åke Oxelhöjds sammanställning av nedlagda kostnader i 

Vattenvårdsprojektet dok.nr. 125066. 

2. Ledningsutskottet beslutar godkänna informationen och 

överlämna den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

(ledningsutskottets protokoll § 66/2021, dok.nr. 125114). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 

informationen (kommunstyrelsens protokoll § 82/2021, 

dok.nr. 125436). 
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§ 19 Dnr 2021-000027  

Justering av ägardirektiv, bolagsordning och 
aktieägaravtal för Fiberstaden AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta förslag till ny bolagsordning, ägardirektiv och 

aktieägaravtal för Fiberstaden AB.  

2. Uppdra till firmatecknarna att underteckna aktieägaravtalet.  

3. Uppdra till bolagsstämman att anta den nya bolagsordningen, 

ägardirektivet samt aktieägaravtalet.            

Sammanfattning av ärendet 

Fiberstaden AB ansvarar enligt ägardirektivet för utbyggnad och drift 

av kommunens stadsnät. Kommunen äger stadsnätet. För att nyttja 

nätet betalar Fiberstaden hyra till Nordanstigs kommun enligt 

särskild överenskommelse. Kommunen avsätter årligen 

investeringsmedel för utbyggnaden. 

Kommunstyrelsen beslutade i februari 2021, § 18 att teckna en 

överenskommelse att gälla till dess kommunfullmäktige tagit 

ställning till en justering av ägardirektivet. Vid beredningen visar det 

sig att även bolagsordningen och aktieägaravtalet berörs av 

ändringen.                             

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till 

ny bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för 

Fiberstaden AB. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 

aktieägaravtalet. Uppdra till bolagsstämman att anta den nya 

bolagsordningen, ägardirektivet samt aktieägaravtalet (Erik 

Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-03-26, dok.nr. 125034).  

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till ny bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal för 

Fiberstaden AB. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 

aktieägaravtalet. Uppdra till bolagsstämman att anta den nya 

bolagsordningen, ägardirektivet samt aktieägaravtalet 

(kommunstyrelsens protokoll § 65, dok.nr. 125419). 

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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§ 20 Dnr 2021-000130  

Avveckling Visit Hälsingland Gästrikland AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Nordanstigs kommun är positiv till att Visit Hälsingland 

Gästrikland likvideras, dvs avvecklas och upplöses. 

2. Nordanstigs kommun för egen del - och under förutsättning att 

övriga delägare visat att de är positiva till avveckling av Visit 

Hälsingland AB - uppdrar till bolaget att i enlighet med lag och 

gällande bolagsordning samt aktieägaravtal genomföra 

avvecklingen. 

3. Uppdra till kommunstyrelsen att hantera frågor som kan 

uppkomma under avvecklingen och återrapportera till 

kommunfullmäktige när bolaget slutligt har avvecklats. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Visit Hälsingland Gästrikland AB bildades 2014 som ett gemensamt 

utvecklingsbolag i syfte att utveckla Gävleborgs och respektive 

tilltänkt parts besöksnäring.  

Nordanstigs kommunfullmäktige beslutade i § 122/2014-12-01 att gå 

in som delägare i bolaget. Bolaget har idag fyra delägare. 

Bolaget har under en följd av år haft såväl verksamhetsmässiga som 

ekonomiska problem. 

Vid ägarsamråd den 25 november 2020 konstaterades bl.a. att 

Region Gävleborg inte längre kommer att finansiera en fortsättning 

av projektarbetet inom bolaget, att förutsättningarna för fortsatt 

verksamhet och inriktning förändrats och att det inte längre finns 

behov av ett fortsatt gemensamt ägande av bolaget. 

Förslaget är därmed att bolaget likvideras. 

Stig Eng (C) föredrar ärendet.   

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. 

      

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(54) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 20 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att Nordanstigs 

kommun är positiv till att Visit Hälsingland Gästrikland 

likvideras, dvs avvecklas och upplöses. Nordanstigs kommun 

för egen del - och under förutsättning att övriga delägare visat 

att de är positiva till avveckling av Visit Hälsingland AB - 

uppdrar till bolaget att i enlighet med lag och gällande 

bolagsordning samt aktieägaravtal genomföra avvecklingen. 

Uppdra till kommunstyrelsen att hantera frågor som kan 

uppkomma under avvecklingen och återrapportera till 

kommunfullmäktige när bolaget slutligt har avvecklats. 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till verksamheten att följa 

arbetet med avveckling av bolaget och hantera 

verkställighetsfrågor/samverkansfrågor som därvid kan 

uppkomma (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-03-26, 

dok.nr. 125031). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att 

Nordanstigs kommun är positiv till att Visit Hälsingland 

Gästrikland likvideras, dvs avvecklas och upplöses. Nordanstigs 

kommun för egen del - och under förutsättning att övriga 

delägare visat att de är positiva till avveckling av Visit 

Hälsingland AB - uppdrar till bolaget att i enlighet med lag och 

gällande bolagsordning samt aktieägaravtal genomföra 

avvecklingen. Uppdra till kommunstyrelsen att hantera frågor 

som kan uppkomma under avvecklingen och återrapportera till 

kommunfullmäktige när bolaget slutligt har avvecklats. 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till verksamheten att följa 

arbetet med avveckling av bolaget och hantera 

verkställighetsfrågor/samverkansfrågor som därvid kan 

uppkomma (kommunstyrelsens protokoll § 63/2021, 

dok.nr. 125417). 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(54) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 21 Dnr 2021-000053  

Avveckling Nordanstigs Fastighets AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Avveckla Nordanstigs Fastighets Aktiebolag genom likvidation. 

2. Uppdra till styrelsen för Nordanstigs Fastighets Aktiebolag att 

skyndsamt påbörja avvecklingen. 

3. De medel som finns kvar i bolaget ska användas till största 

möjliga samhällsnytta i Nordanstigs kommun.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs Fastighets Aktiebolag är ett helägt (100%) bolag till 

Nordanstigs kommun. Bolaget har sedan 2015 varit vilande och 

ingen verksamhet har bedrivits. Bolagets tillgångar består av 

banktillgångar om cirka 2,3 mnkr. 

Då bolaget inte inom närmaste framtid planerar att bedriva någon 

verksamhet, föreslår därför kommunstyrelsen att bolaget avvecklas, 

detta genom likvidation. 

Överskott efter kostnader för avveckling överförs till ägaren, 

Nordanstigs kommun.      

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med bifall av Stefan Bergh (NoP), Tor Tolander (M), 

Stig Eng (C) och Petter Bykvist (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Sven-Erik Sjölund (S) yrkar ändra kommunstyrelsens förslag till att 

de medel som finns i bolaget ska avsättas till "Ilsbobygdens 

främjande" i stället för "till största möjliga samhällsnytta i 

Nordanstigs kommun". 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs och Sven-Erik 

Sjölunds yrkanden genom omröstning. 

Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Sven-Erik Sjölunds yrkande röstar Nej. 
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Forts. § 21 

 

Omröstningsresultat 

Med 24 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot en Nej-röst för 

Sven-Erik Sjölunds yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens 

förslag. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M) X    

Lars Hed (M)  X    

Tua Eurén (M) X 

Michael Wallin (M) X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Edvin Östlund-Qvist (C) X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Per-Ola Wadin (L) X    

Patric Jonsson (KD) X    

Kent Hammarström (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Daniel Gunsth (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Mandy Eriksson Neu (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)  X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Petra Modée (V) X    

Petter Bykvist (V) X 

Sandra Bjelkelöv (SD) X   

Eva Andersson (SD) X   

Stefan Bergh (NoP) X 

Summa  24 1   

 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att avveckla 

Nordanstigs Fastighets Aktiebolag genom likvidation, samt, att 

uppdra till styrelsen för Nordanstigs Fastighets Aktiebolag att 

skyndsamt påbörja avvecklingen (Erik Hedlunds och Björn 

Hylenius tjänsteutlåtande 2021-02-03, dok.nr. 124156). 
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Forts. § 21 

 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att bolaget 

avvecklas genom likvidation (ledningsutskottets protokoll 

§ 29/2021, dok.nr. 124482).   

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar avveckla 

Nordanstigs Fastighets Aktiebolag genom likvidation. Uppdra 

till styrelsen för Nordanstigs Fastighets Aktiebolag att 

skyndsamt påbörja avvecklingen. De medel som finns kvar i 

bolaget ska användas till största möjliga samhällsnytta i 

Nordanstigs kommun (kommunstyrelsens protokoll § 30/2021, 

dok.nr. 124881). 
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§ 22 Dnr 2021-000093  

Ansökan från Älvkarleby kommun om att få 
ingå i Inköp Mitt 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja Älvkarleby kommuns ansökan om att bli en del av 

samverkan i Inköp Mitt.  

2. Justera samverkansavtalet gällande Inköp Mitt genom att lägga 

till Älvkarleby kommun i ”§ 2 Parter”.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Hälsingekommunerna samverkar i inköpsfrågor inklusive 

gemensamma upphandlingar. Samarbetet benämns ”Inköp Mitt” och 

regleras i ett avtal som antagits av varje kommuns 

kommunfullmäktige. I det avtalet anges i § 5 Externa parter och 

utökat samarbete att det är möjligt för ytterligare kommuner att 

stadigvarande ingå i samarbetet. Det går till så att den kommun som 

önskar ingå ansöker om det. Styrgruppen, bestående av 

ekonomicheferna, behandlar frågan och avger förslag till 

kommunfullmäktige i respektive kommun som för närvarande ingår i 

Inköp Mitt. Ny part har inträtt i samverkan när samtliga befintliga 

parter lämnat sitt godkännande och ny part har undertecknat avtalet. 

Älvkarleby kommun, med vilken kommunerna i Gävleborg 

samverkat i kommunalförbundet Inköp Gävleborg, har nu inkommit 

med en ansökan om att stadigvarande få ingå i nätverket Inköp Mitt. 

Beviljas de att delta möjliggör det ett större underlag vid 

gemensamma upphandlingar. Det blir också fler parter som kan dela 

på arbetet med nätverket. Styrgruppen föreslår därför att Älvkarleby 

kommun beviljas ingå i samverkan Inköp Mitt.    

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.         
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Beslutsunderlag 

1. Ansökan från Älvkarleby kommun dok.nr. 124045. 

2. Justerat avtalsförslag dok.nr. 124436 

3. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

Älvkarleby kommuns ansökan om att bli en del av samverkan i 

Inköp Mitt. Justera samverkansavtalet gällande Inköp Mitt 

genom att lägga till Älvkarleby kommun i ”§ 2 Parter”. (Erik 

Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-03-04, dok.nr. 124632.) 

4. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

Älvkarleby kommuns ansökan om att bli en del av samverkan i 

Inköp Mitt. Justera samverkansavtalet gällande Inköp Mitt 

genom att lägga till Älvkarleby kommun i ”§ 2 Parter”. 

(Ledningsutskottets protokoll § 57/2021, dok.nr. 125105.) 

5. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

Älvkarleby kommuns ansökan om att bli en del av samverkan i 

Inköp Mitt. Justera samverkansavtalet gällande Inköp Mitt 

genom att lägga till Älvkarleby kommun i ”§ 2 Parter” 

(kommunstyrelsens protokoll § 64/2021, dok.nr. 125418). 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
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2021-04-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 23 Dnr 2021-000081  

Justering av taxa för korttidsvård 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till avgiftsförändring från 135 kronor per dygn till 310 

kronor per dygn för personer som tackar nej till erbjuden plats i 

särskilt boende och befinner sig inom korttidsvården. 

Jäv  

Tua Eurén (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Personer som befinner sig inom korttidsvården och blivit beviljad 

särskilt boenden väljer ibland att avböja erbjuden boendeplats, utan 

möjlighet att återgå till sitt ordinära boende. Detta kan innebära att 

personer blir kvar inom korttidsvården av fel anledning och med fel 

beslut. 

Personen i fråga kan ha önskemål om ett specifikt särskilt boende 

och väljer att avvakta eller tacka nej till erbjuden plats. I perioder kan 

flödet av in- och utskrivningar försvåras av denna orsak. 

Effekten kan bli att korttidsverksamheten inte kan ta emot 

färdigbehandlade patienter från slutenvården eller erbjuda 

akutplatser. Förslaget är att den enskilde som tackar nej till erbjuden 

boendeplats får betala en subventionerad kostnad som kan jämföras 

med kostnaden för särskilt boende per dygn, 310 kronor per dygn. 

Ekonomisk påverkan 

I dagsläget förekommer ökade kostnader för köpta platser från 

slutenvården, då man har patienter kvar inom korttidsvården som inte 

flyttar till erbjuden boendeplats 

Även ökade kostnader för hemtjänstinsatser förekommer, då mani ej 

kan ta emot personer från ordinärt boende med behov av akutplats. 

Carina Ohlson (C) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget.   

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(54) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 23 

      

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår en avgiftsförändring till 310 kronor per 

dygn för personer som tackar nej till erbjuden plats i särskilt 

boende och befinner sig inom korttidsvården (Karin 

Henningsson och Tua Euréns tjänsteutlåtande, 2021-02-23, 

dok.nr. 124457). 

2. Omsorgsutskottet föreslår en avgiftsförändring till 310 kronor 

per dygn för personer som tackar nej till erbjuden plats i särskilt 

boende och befinner sig inom korttidsvården (omsorgsutskottets 

protokoll § 47/2021, dok.nr. 124976). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till avgiftsförändring från 135 kronor per dygn till 310 kronor 

per dygn för personer som tackar nej till erbjuden plats i särskilt 

boende och befinner sig inom korttidsvården 

(kommunstyrelsens protokoll § 75/2021, dok.nr. 125429). 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
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2021-04-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 24 Dnr 2021-000062  

Taxa för matkostnad på Korttidsboendet 
Koalan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa matkostnad för Korttidsboendet Koalan till 120 kronor per 

dygn och 60 kronor för halvt dygn.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har startat en ny verksamhet, korttidsboendet 

Koalan. Verksamheten erbjuder avlastning med en till flera dygn per 

månad till familjer med barn eller ungdom med ett funktionshinder.  

På boendet kommer man att servera alla dagens måltider. 

Förslaget är att ett helt dygn innefattande frukost, lunch, middag och 

mellanmål ska kosta 120 kr samt att ett halvt dygn innefattande en 

måltid och mellanmål ska kosta 60 kr.  

Carina Ohlson (C) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att fastställa 

matkostnad för Korttidsboendet Koalan till 120 kronor per dygn 

och 60 kronor för halvt dygn (Sigrun Mårtensson och Karin 

Henningssons tjänsteutlåtande daterat 2021-02-02, 

Kostnadsförslag matpeng, dok. nr 124146). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att fastställa 

matkostnad för Korttidsboendet Koalan till 120 kronor per dygn 

och 60 kronor för halvt dygn (omsorgsutskottets protokoll 

§ 25/2021, dok.nr. 124347). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa 

matkostnad för Korttidsboendet Koalan till 120 kronor per dygn 

och 60 kronor för halvt dygn (kommunstyrelsens protokoll 

§ 34/2021 dok.nr. 124885). 

   



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(54) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 25 Dnr 2019-000332  

Finansiering av bredband, Bergsjö och 
Jättendal 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Under förutsättning att anslutningsgraden uppfylls, bygga och 

driftsätta ett accessnät i området mellan Bergsjö och Jättendal. 

2. Den totala investeringskostnaden får maximalt uppgå till 

15 500 000 kronor. 

3. Finansieringen sker inom den avsatta investeringsram om 

38 000 000 kronor som beslutats i kommunfullmäktige, 

KF 2018 § 5.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun kommer att under 2021 bygga 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 får 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 är att 

61 procent av fastigheter med folkbokförda personer ska ansluta sig 

för att bidraget ska betalas ut. Styrgruppen har beslutat att 

anslutningsgraden ska uppgå till 80 procent för att projektet ska 

genomföras i kommunal regi. 

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. 

Kommunens styrgrupp för bredband föreslår att ett accessområde, 

alltså ett område med fiberanslutning, genomförs för ca 230 

fastigheter i området mellan Bergsjö och Jättendal. Den totala 

investeringskostnaden får maximalt uppgå till 15 500 000 kr.   

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(54) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 25 

      

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att under förutsättning att 

anslutningsgraden uppfylls, bygga och driftsätta ett accessnät i 

området mellan Bergsjö och Jättendal, att den totala 

investeringskostnaden maximalt får uppgå till  15 500 000 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 

2021-02-03, dok.nr. 24164). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar under 

förutsättning att anslutningsgraden uppfylls, bygga och driftsätta 

ett accessnät i området mellan Bergsjö och Jättendal, den totala 

investeringskostnaden maximalt får uppgå till 15 500 000 kr, 

samt finansieringen sker inom den avsatta investeringsram om 

38 000 000 kr som beslutats i kommunfullmäktige, KF 2018 § 5 

(ledningsutskottets protokoll § 30/2020, dok.nr. 124483).   

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att under 

förutsättning att anslutningsgraden uppfylls, bygga och driftsätta 

ett accessnät i området mellan Bergsjö och Jättendal. Den totala 

investeringskostnaden får maximalt uppgå till 15 500 000 kr. 

Finansieringen sker inom den avsatta investeringsram om 

38 000 000 kronor som beslutats i kommunfullmäktige, 

KF 2018 § 5 (kommunstyrelsens protokoll § 33/2021, 

dok.nr. 124884). 
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Kommunfullmäktige 
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2021-04-26 
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§ 26 Dnr 2021-000007  

Inköp Gävleborg - godkännande av 
budgetunderskott p.g.a. synnerliga skäl 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna budget för 2021 för Inköp Gävleborg. 

2. Godkänna att förbundet under avvecklingen få driva 

verksamheten med befintliga medel i det egna kapitalet. 

3. Godkänna ett underskott i bokslutet samt budget under 

avvecklingen. 

4. Åberopa synnerliga skäl för att inte återställa underskottet med 

hänvisning till att förbundet är under avveckling.    

      

Sammanfattning av ärendet 

I februari 2020 beslutade direktionen för Inköp Gävleborg att 

revidera den tidigare antagna budgeten för 2020 då helt nya 

förutsättningar förelåg. 

Det nya beslutet innebar bl.a. att inga medlemsavgifter skulle tas ut 

av medlemmarna utan att kostnaderna skulle täckas från det egna 

kapitalet. 

I och med att inga medlemsavgifter skulle tas ut så uppkommer ett 

negativt resultat för förbundet 2020. 

Antagen budget för 2021 visar också ett underskott för förbundet. 

Ola Wigg (S) föredrar ärendet.    

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.       

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse och protokoll från Inköp Gävleborg om de 

ekonomiska förutsättningarna för Inköp Gävleborg 

dok.nr. 123733. 

2. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2021-01-08, 

dok.nr. 123814. 
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2021-04-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 26 

 

3. Budget 2021 samt underskott förkommunalförbundet Inköp 

Gävleborg dok.nr. 124199. 

4. Ledningsutskottet beslutar återremittera ärendet för 

komplettering av underlaget (ledningsutskottets protokoll 

§ 6/2020, dok.nr. 124073). 

5. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna 

budget för 2021, godkänna att förbundet att under avvecklingen 

få driva verksamheten med befintliga medel i det egna kapitalet, 

godkänna ett underskott i bokslutet samt budget under 

avvecklingen samt åberopa synnerliga skäl för att inte återställa 

underskottet med hänvisning till att förbundet är under 

avveckling (ledningsutskottets protokoll § 24/2021, 

dok.nr. 124477). 

6. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

budget för 2021 för Inköp Gävleborg. Godkänna förbundet att 

under avvecklingen få driva verksamheten med befintliga medel 

i det egna kapitalet. Godkänna ett underskott i bokslutet samt 

budget under avvecklingen. Åberopa synnerliga skäl för att inte 

återställa underskottet med hänvisning till att förbundet är under 

avveckling (kommunstyrelsens protokoll § 32/2021, 

dok.nr. 124883). 
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§ 27 Dnr 2020-000307  

Motion för effektivisering i hanteringen av 
inkomna motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja motionen. 

2. Uppdra till Fullmäktigeberedningen för demokrati att utarbeta 

ett förslag till riktlinjer för motioner och motionssvar.    

      

Sammanfattning av ärendet 

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.                            

Beslutsunderlag 

1. Motion för effektivisering i hanteringen av inkomna motioner, 

dokumentnr 122799.  

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen 

samt uppdra till Fullmäktigeberedningen för demokrati att 

utarbeta ett förslag till riktlinjer för motioner och motionssvar 

(Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-01-04, 

dok.nr. 123761). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

motionen. Uppdra till Fullmäktigeberedningen för demokrati att 

utarbeta ett förslag till riktlinjer för motioner och motionssvar 

(ledningsutskottets protokoll § 18/2021, dok.nr. 124085). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

motionen samt uppdra till Fullmäktigeberedningen för 

demokrati att utarbeta ett förslag till riktlinjer för motioner och 

motionssvar (kommunstyrelsens protokoll § 39/2021, 

dok.nr. 124890). 
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§ 28 Dnr 2020-000266  

Motion om att göra motioner tillgängliga på 
kommunens hemsida. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. En tidigare inlämnad motion, med ett i stort sett lika förslag som 

i denna motion, har under 2020 beslutats i kommunfullmäktige 

och därefter hanterats av Fullmäktigeberedningen för demokrati. 

Utfallet av den hanteringen är att samtliga motioner som idag är 

öppna, så snart som möjligt, kommer att läggas ut på 

kommunens webbplats och motionernas behandling och status 

ska kunna följas. 

2. Motionen anses besvarad.    

      

Sammanfattning av ärendet 

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.                            

 

Beslutsunderlag 

1. Motion om att göra motioner tillgängliga på kommunens 

hemsida., dokumentnr 121987. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar: En tidigare 

inlämnad motion, med ett i stort sett lika förslag som i denna 

motion, har under 2020 beslutats i kommunfullmäktige och 

därefter hanterats av Fullmäktigeberedningen för demokrati. 

Utfallet av den hanteringen är att samtliga motioner som idag är 

öppna, så snart som möjligt, kommer att läggas ut på 

kommunens webbplats och motionernas behandling och status 

ska kunna följas. Motionen kan därmed anses besvarad (Erik 

Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-01-04, 

dok.nr. 123746). 

  



 

Nordanstigs kommun 
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Forts. § 28 

 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: En tidigare 

inlämnad motion, med ett i stort sett lika förslag som i denna 

motion, har under 2020 beslutats i kommunfullmäktige och 

därefter hanterats av Fullmäktigeberedningen för demokrati. 

Utfallet av den hanteringen är att samtliga motioner som idag är 

öppna, så snart som möjligt, kommer att läggas ut på 

kommunens webbplats och motionernas behandling och status 

ska kunna följas. Motionen kan därmed anses besvarad 

(ledningsutskottets protokoll § 19/2021, dok.nr. 124086). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar: En tidigare 

inlämnad motion, med ett i stort sett lika förslag som i denna 

motion, har under 2020 beslutats i kommunfullmäktige och 

därefter hanterats av Fullmäktigeberedningen för demokrati. 

Utfallet av den hanteringen är att samtliga motioner som idag är 

öppna, så snart som möjligt, kommer att läggas ut på 

kommunens webbplats och motionernas behandling och status 

ska kunna följas. Motionen anses besvarad (kommunstyrelsens 

protokoll § 40/2021, dok.nr. 124891). 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(54) 
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§ 29 Dnr 2019-000298  

Motion minnesgåva inom daglig verksamhet. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Bevilja motionen med justeringen att uppvaktning sker efter 10 

år med en konstcheck värd 1 500 kronor och efter 15 år med 

konstcheck värd 2 500 kronor. 

2. Kostnaden ska belasta verksamhet 1110 Kommunfullmäktige, 

som även står kostnaden för uppvaktningar av anställda och 

förtroendevalda.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Petter Bykvist (V) har inkommit med en motion om minnesgåva 

inom daglig verksamhet där han föreslår att alla som deltagit inom 

daglig verksamhet i Nordanstigs kommun ska erbjudas en 

minnesgåva efter 25 år, på liknande villkor som kommunens 

anställda.      

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) med bifall av Petter Bykvist (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Motion om minnesgåva inom daglig verksamhet 

dok.nr. 113985. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja 

motionen med justeringen att uppvaktning sker efter 15 år med 

konstcheck värd 2 500 kronor, alternativt efter 10 år med en 

konstcheck värd 1 500 kronor. Kostnaden kan belasta 

verksamhet 1110 Kommunfullmäktige, som även står kostnaden 

för uppvaktningar av anställda och förtroendevalda (Erik 

Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-01-05, 

dok.nr. 123770). 
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Forts. § 29 

 

3. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

motionen med justeringen att uppvaktning sker efter 15 år med 

konstcheck värd 2 500 kronor, alternativt efter 10 år med en 

konstcheck värd 1 500 kronor. Kostnaden kan belasta 

verksamhet 1110 Kommunfullmäktige, som även står kostnaden 

för uppvaktningar av anställda och förtroendevalda 

(omsorgsutskottets protokoll § 14, dok.nr. 124120). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

motionen med justeringen att uppvaktning sker efter 10 år med 

en konstcheck värd 1 500 kronor och efter 15 år med 

konstcheck värd 2 500 kronor. Kostnaden ska belasta 

verksamhet 1110 Kommunfullmäktige, som även står kostnaden 

för uppvaktningar av anställda och förtroendevalda 

(kommunstyrelsens protokoll § 41/2021, dok.nr. 124892). 
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§ 30 Dnr 2020-000306  

Motion om ökade resurser till skolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Verksamheten bedömer att det i nuläget inte krävs fler fysiskt 

närvarande personal för att förbättra arbetsmiljösituationen vid 

Gnarps skola. Det är i stället viktigare att arbeta för att höja den 

befintliga personalens kompetens, arbeta med strukturer och 

stärka ledarskapet i klassrummet.  

En tillförordnad rektor vid Gnarps skola är redan tillsatt.  

Utbildningschefen har redan mandat att söka statliga stöd. 

2. Motionen anses därmed besvarad. 

      

Sammanfattning av ärendet 

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

skolan initialt får en riktad miljon kronor i ett år för fysiskt 

närvarande resurser i skolan, att skolchefen ges möjlighet 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. 

Yrkanden 

Anette Nybom (S) med bifall av Tor Tolander (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms yrkande och 

finner det antaget.        

Beslutsunderlag 

1. Motion om ökade resurser till skolan dok.nr. 122798. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar: Verksamheten 

bedömer att det i nuläget inte krävs fler fysiskt närvarande 

personal för att förbättra arbetsmiljösituationen vid Gnarps 

skola. Det är i stället viktigare att arbeta för att höja den 

befintliga personalens kompetens, arbeta med strukturer och 

stärka ledarskapet i klassrummet. En tillförordnad rektor vid 

Gnarps skola är redan tillsatt. Utbildningschefen har redan 

mandat att söka statliga stöd. Motionen kan därmed anses 

besvarad (Erik Hedlunds och Thomas Larssons tjänsteutlåtande 

2021-01-08, dok.nr. 123800). 
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Forts. § 30 

 

3. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: 

Verksamheten bedömer att det i nuläget inte krävs fler fysiskt 

närvarande personal för att förbättra arbetsmiljösituationen vid 

Gnarps skola. Det är i stället viktigare att arbeta för att höja den 

befintliga personalens kompetens, arbeta med strukturer och 

stärka ledarskapet i klassrummet. En tillförordnad rektor vid 

Gnarps skola är redan tillsatt. Utbildningschefen har redan 

mandat att söka statliga stöd. Motionen kan därmed anses 

besvarad (utbildningsutskottets protokoll § 13/2021, 

dok.nr. 124399). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar: 

Verksamheten bedömer att det i nuläget inte krävs fler fysiskt 

närvarande personal för att förbättra arbetsmiljösituationen vid 

Gnarps skola. Det är i stället viktigare att arbeta för att höja den 

befintliga personalens kompetens, arbeta med strukturer och 

stärka ledarskapet i klassrummet.  En tillförordnad rektor vid 

Gnarps skola är redan tillsatt.  Utbildningschefen har redan 

mandat att söka statliga stöd. Motionen anses därmed besvarad 

(kommunstyrelsens protokoll § 42/2021, dok.nr. 124893). 
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§ 31 Dnr 2019-000457  

Motion om möjlighet att låna konst på 
bibliotek. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunens biblioteksverksamhet har i dagsläget inte resurser 

för att driva igenom ett projekt för utlåning av konst.  

2. Motionen avslås därmed.    

      

Sammanfattning av ärendet 

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

Nordanstigs kommun ska erbjuda allmänheten möjlighet att låna 

konst på biblioteket. 

Kommunens biblioteksverksamhet har idag inte resurser för att driva 

igenom ett projekt för utlåning av konst. Därför anser verksamheten 

att motionen bör avslås.  

Idén är i grunden bra. Kanske de lokala konstföreningarna skulle 

kunna genomföra ett sådant projekt och erbjuda olika konstverk för 

utlåning till det allmänna.                       

Beslutsunderlag 

1. Motion från Vänsterpartiet om att låna konst på bibliotek 

dok.nr. 116061. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att kommunens 

biblioteksverksamhet har i dagsläget inte resurser för att driva 

igenom ett projekt för utlåning av konst. Motionen bör därmed 

avslås (Erik Hedlunds och Thomas Larssons tjänsteutlåtande 

2021-01-11, dok.nr. 121942). 

3. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: 

Kommunens biblioteksverksamhet har i dagsläget inte resurser 

för att driva igenom ett projekt för utlåning av konst. Motionen 

bör därmed avslås (utbildningsutskottets protokoll § 14/2020, 

dok.nr. 124400). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar: Kommunens 

biblioteksverksamhet har i dagsläget inte resurser för att driva 

igenom ett projekt för utlåning av konst. Därmed avslås 

motionen (kommunstyrelsens protokoll § 43/2021, 

dok.nr. 124894). 
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§ 32 Dnr 2019-000238  

Motion om skolans uppdrag i Nordanstigs 
kommun. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen med följande motivering:  

Moderaterna föreslår i sin motion att ansvaret för kommunens 

skolstruktur ska läggas över på professionen, d.v.s. att beslut om var 

skolverksamhet ska förläggas och /eller om antalet årskurser ska 

förändras, ska beslutas av pedagog/rektor/utbildningschef. För 

majoriteten är det självklart att en för kommunen så viktig, strategisk 

fråga ska politiken ta ansvar för. Alla kommundelar där vi idag har 

skolor ska fortsättningsvis ha det för årskurs F-6 (i Ilsbo har vi pga. 

platsbrist inte kunnat flytta tillbaka årskurs 6 ännu). Det gick vi till 

val på och det tänker vi kämpa för att bibehålla. Med den lagstiftning 

som idag gäller har utbildningschef och rektor stort mandat att fatta 

beslut för sina verksamheter utifrån elevernas och pedagogernas 

bästa och för att säkra inlärning och god arbetsmiljö.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har lämnat en motion om skolans uppdrag i Nordanstigs 

kommun där de föreslår följande: 

• Skolverksamhet årskurs F-3 ska bedrivas på samtliga nu 

befintliga skolorter. 

• Skolverksamhet årskurs 4-6 ska bedrivas på alla orter där det är 

pedagogiskt lämpligt och ekonomiskt möjligt. 

• Skolverksamhet årskurs 7-9 ska bedrivas på den/de orter där det 

är pedagogiskt lämpligt och ekonomiskt möjligt.    

Yrkanden 

Anette Nybom (S), med bifall av Ola Wigg (S), Stefan Bergh (NoP) 

och Mandy Eriksson Neu (S), yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms yrkande och 

finner det antaget. 
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Fors. § 32 

      

Beslutsunderlag 

1. Motion från Moderaterna i Nordanstig dok.nr. 112848. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att med den 

lagstiftning som idag gäller har utbildningschef och rektor stort 

mandat att fatta beslut för sina verksamheter utifrån elevernas 

och lärarnas bästa för att säkra god inlärning och god 

arbetsmiljö samt att motionen kan därmed anses besvarad 

(Anette Nyboms och Thomas Larssons tjänsteutlåtande 

2021-02-23, dok.nr.121940). 

3. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att med 

den lagstiftning som idag gäller har utbildningschef och rektor 

stort mandat att fatta beslut för sina verksamheter utifrån 

elevernas och lärarnas bästa för att säkra god inlärning och god 

arbetsmiljö. Att detta tas bort i tjänsteutlåtandet: Ekonomisk 

påverkan: Om skolverksamheten ska decentraliseras kommer 

kostnaderna för utbildningsverksamheten att öka. Att motionen 

därmed kan anses besvarad (utbildningsutskottets protokoll 

§ 28/2021, dok.nr. 124947). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar Avslå 

motionen med följande motivering: Moderaterna föreslår i sin 

motion att ansvaret för kommunens skolstruktur ska läggas över 

på professionen, d.v.s. att beslut om var skolverksamhet ska 

förläggas och /eller om antalet årskurser ska förändras, ska 

beslutas av pedagog/rektor/utbildningschef. För majoriteten är 

det självklart att en för kommunen så viktig, strategisk fråga ska 

politiken ta ansvar för. Alla kommundelar där vi idag har skolor 

ska fortsättningsvis ha det för årskurs F-6 (i Ilsbo har vi pga. 

platsbrist inte kunnat flytta tillbaka årskurs 6 ännu). Det gick vi 

till val på och det tänker vi kämpa för att bibehålla. Med den 

lagstiftning som idag gäller har utbildningschef och rektor stort 

mandat att fatta beslut för sina verksamheter utifrån elevernas 

och pedagogernas bästa och för att säkra inlärning och god 

arbetsmiljö (kommunstyrelsens protokoll § 76/2021, 

dok.nr. 125430). 
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§ 33 Dnr 2019-000314  

Motion om alternativ finansiering av 
nödvändiga investeringar 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunstyrelsen har tillsatt en beredning för att arbeta med 

kommunens framtida fastighetsinvesteringar utifrån 

Lokalresursplanen. Kommunfullmäktige har beslutat ingå avtal 

om energibesparande åtgärder i EPC-projektet. 

Fastighetsinvesteringar och EPC-projektet finansieras via 

sparade medel eller läggs in i ordinarie investeringsbudget. 

Kommunen har även möjlighet att uppta lån.   

2. I och med detta kan motionens punkt 1 och 2 anses besvarade 

och punkt 3 avslås.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har genom Tor Tolander, Daniel Arenholm, Michael 

Wallin och Lars Hed lämnat en motion om alternativ finansiering av 

nödvändiga investeringar. 

I motionen lämnar de följande yrkanden: 

• Att Lokalresursplanen och EPC-rapporten under hösten 2019 

sammanställs till en enhetlig projektplan för byggnation och 

renovering av nödvändiga lokaler som motsvarar kommunens 

behov. 

• Att finansiering av sagda projektplan säkras i samband med att 

den tas fram så att alla planerade projekt kan genomföras under 

mandatperioden. 

• Att den bifogade finansieringsplanen ligger till grund för 

finansieringsarbetet i syfte att minska kommunens lånebehov, 

öka tempot i projekten samt säkra nyttan för kommuninvånarna.    

Yrkanden 

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

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 
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Forts. § 33 

      

Beslutsunderlag 

1. Motion från Tor Tolander (M) m.fl. dok.nr. 124427. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar: 

Kommunstyrelsen har tillsatt en beredning för att arbeta med 

kommunens framtida fastighetsinvesteringar utifrån 

Lokalresursplanen. Kommunfullmäktige har beslutat ingå avtal 

om energibesparande åtgärder i EPC-projektet. 

Fastighetsinvesteringar och EPC-projektet finansieras via 

sparade medel eller läggs in i ordinarie investeringsbudget. 

Kommunen har även möjlighet att uppta lån.  I och med detta 

kan motionens punkt 1 och 2 anses besvarade och punkt 3 

avslås (Ola Wiggs (S) tjänsteutlåtande 2021-02-23, dok.nr. 

124456). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: 

Kommunstyrelsen har tillsatt en beredning för att arbeta med 

kommunens framtida fastighetsinvesteringar utifrån 

Lokalresursplanen. Kommunfullmäktige har beslutat ingå avtal 

om energibesparande åtgärder i EPC-projektet. 

Fastighetsinvesteringar och EPC-projektet finansieras via 

sparade medel eller läggs in i ordinarie investeringsbudget. 

Kommunen har även möjlighet att uppta lån.  I och med detta 

kan motionens punkt 1 och 2 anses besvarade och punkt 3 

avslås (ledningsutskottets protokoll § 72/2021, dok.nr. 125120). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar: 

Kommunstyrelsen har tillsatt en beredning för att arbeta med 

kommunens framtida fastighetsinvesteringar utifrån 

Lokalresursplanen. Kommunfullmäktige har beslutat ingå avtal 

om energibesparande åtgärder i EPC-projektet. 

Fastighetsinvesteringar och EPC-projektet finansieras via 

sparade medel eller läggs in i ordinarie investeringsbudget. 

Kommunen har även möjlighet att uppta lån. I och med detta 

kan motionens punkt 1 och 2 anses besvarade och punkt 3 

avslås (kommunstyrelsens protokoll § 77/2021, dok.nr. 125431). 
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§ 34 Dnr 2021-000085  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Lars-Erik Trapp  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Lars-Erik Trapps avsägelse från och med nästa 

ordinarie bolagsstämma.  

2. Välja Lars Hed (M) som ny ledamot i styrelsen för Nordanstigs 

Bostäder AB.  

3. Valet avser perioden direkt efter nästa ordinarie bolagsstämma 

och  återstoden av mandatperioden 2018-2022 som stäcker sig 

fram till slutet av bolagets ordinarie bolagsstämma som följer 

efter nästa val till kommunfullmäktige. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Erik Trapp har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrelsen 

för Nordanstigs Bostäder AB. Han avsäger sig uppdraget från och 

med nästa ordinarie bolagsstämma. 

Fullmäktige har att godkänna Lars-Erik Trapps avsägelse samt välja 

ny ledamot i styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB. 

Valet avser perioden direkt efter nästa ordinarie bolagsstämma och  

återstoden av mandatperioden 2018-2022 som stäcker sig fram till 

slutet av bolagets ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val 

till kommunfullmäktige.      

Yrkanden 

Tor Tolander (M) föreslår Lars Hed (M) 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders förslag och finner 

det antaget.        

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Lars-Erik 

Trapps avsägelse från och med nästa ordinarie bolagsstämma. Välja 

ny ledamot i styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB. Valet avser 

perioden direkt efter nästa ordinarie bolagsstämma och  återstoden av 

mandatperioden 2018-2022 som stäcker sig fram till slutet av 

bolagets ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige (Erik Hedlunds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2021-04-16, dok.nr. 125389).     
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§ 35 Dnr 2021-000094  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Lillemor Ersson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Lillemor Erssons (SD) avsägelse. 

2. Hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 

2018-2022.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Lillemor Ersson (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna Lillemor Erssons avsägelse samt hos 

Länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna 

för återstoden av mandatperioden 2018-2022.                          

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Lillemor 

Erssons (SD) avsägelse. Hos Länsstyrelsen begära ny 

sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av 

mandatperioden 2018-2022 (Erik Hedlunds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2021-04-16, dok.nr. 125392). 
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§ 36 Dnr 2021-000126  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Peter Åström (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Peter Åströms (L) avsägelse. 

2. Ny ersättare till styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB 

behandlas vid fullmäktiges nästa sammanträde.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Peter Åströms (L) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i 

styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB. 

Fullmäktige har att godkänna Peter Åströms avsägelse samt välja ny 

ersättare i styrelsen för återstoden av mandatperioden 2018-2022 

som sträcker sig fram till slutet av bolagets ordinarie bolagsstämma 

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.   

Yrkanden 

Per-Ola Wadin (L) föreslår att val av ny ersättare i styrelsen i 

Nordanstigs Bostäder AB  behandlas på fullmäktiges nästa 

sammanträde. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Per-Ola Wadins förslag och finner 

det antaget.        

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Peter 

Åströms (L) avsägelse. Välja ny ersättare till styrelsen för 

Nordanstigs Bostäder AB. Valet avser återstoden av mandatperioden 

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

bolagsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige 

(Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-04-16, 

dok.nr. 125393). 
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§ 37 Dnr 2021-000078  

Avsägelse från politiska uppdrag,  
Elisabet Westrin (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Elisabet Westrins (M) avsägelse. 

2. Val av ny ledamot i Valnämnden och ny ledamot i Godemän 

tätort behandlas på fullmäktiges nästa sammanträde.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Elisabet Westrin (M) har avsagt sig sina politiska uppdrag i 

Nordanstigs kommun. Hon är ledamot i Valnämnden och ledamot i 

Godemän tätort.  

Fullmäktige har att godkänna Elisabet Westrins (M) avsägelse samt 

välja nya ledamöter i Valnämnden och Godemän tätort.    

Yrkanden 

Tor Tolander (M) föreslår att val av ny ledamot i valnämnden och ny 

ledamot i Godemän tätort behandlas på fullmäktiges nästa 

sammanträde. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders förslag och finner 

det antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Elisabet Westrins (M) avsägelse. 

2. Välja ny ledamot i Valnämnden. Välja ny ledamot i Godemän 

tätort. Valen avser återstoden av mandatperioden 2018-2022 

(Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-04-16, 

dok.nr. 125388). 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 51(54) 

Sammanträdesdatum 

2021-04-26 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 38 Dnr 2021-000168  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Johan Norrby (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Johan Norrbys (SD) avsägelse. 

2. Val av ny ledamot till styrelsen för Nordanstig Bostäder AB 

behandlas vid fullmäktiges nästa sammanträde.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Johan Norrby (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB.  

Fullmäktige har att godkänna Johan Norrbys avsägelse samt välja ny 

ledamot i styrelsen för återstoden av mandatperioden som sträcker 

sig fram till slutet av bolagets ordinarie bolagsstämma som följer 

efter nästa val till kommunfullmäktige.    

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) föreslår att val av ny ledamot till styrelsen för 

Nordanstigs Bostäder AB behandlas på fullmäktiges nästa 

sammanträde. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs förslag och 

finner det antaget.        

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Johan 

Norrbys (SD) avsägelse. 

2. Välja ny ledamot till styrelsen för Nordanstig Bostäder AB. 

Valet avser återstoden av mandatperioden 2018-2022 som 

sträcker sig fram till slutet av bolagets ordinarie bolagsstämma 

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige (Erik 

Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-04-15, 

dok.nr. 125367). 
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§ 39 Dnr 2020-000236  

Avsägelse av politiskt uppdrag,  
Ulrika Jonsäll (V). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Ulrika Jonsälls (V) avsägelse. 

2. Avvakta med att välja ny ersättare i Klimat- och 

miljöberedningen. 

3. Välja Ulrika Sandberg (V), Gnarp som ny ersättare i 

kommunstyrelsen. 

4. Valet avser återstoden av mandatperioden 2018-2022. 

5. Hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Vänsterpartiet 

för återstoden av mandatperioden 2018-2022.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Jonsäll (V) har avsagt sig sina politiska uppdrag i Nordanstigs 

kommun. Hon är ledamot i kommunfullmäktige, ersättare i 

kommunstyrelsen samt ersättare i Klimat- och miljöberedning. 

Fullmäktige har att godkänna Ulrika Jonsälls (V) avsägelse samt 

välja ny ersättare i kommunstyrelsen och i Klimat- och 

miljöberedningen samt hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning 

för Vänsterpartiet för återstoden av mandatperioden 2018-2022.   

Yrkanden 

Petra Modée (V) föreslår Ulrika Sandberg (V), Gnarp som ny 

ersättare i kommunstyrelsen samt att de vill avvakta med att tillsätta 

en ny ersättare i Klimat- och miljöberedningen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petra Modées förslag och finner 

det antaget.         

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Ulrika 

Jonsälls (V) avsägelse. Välja ny ersättare i Klimat- och 

miljöberedningen. Välja ny ersättare i kommunstyrelsen. Valen avser 

återstoden av mandatperioden 2018-2022. Hos Länsstyrelsen begära 

ny sammanräkning för Vänsterpartiet för återstoden av 

mandatperioden 2018-2022 (Erik Hedlunds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2021-04-15, dok.nr. 125368). 
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§ 40 Dnr 2020-000185  

Sammanställning av icke verkställda beslut 
enligt SoL och LSS  

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen. 

      

Sammanfattning av ärendet 

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

är verksamheten skyldiga att rapportera till kommunfullmäktige när 

gynnande beslut enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre 

månader. Med gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats. 

Sociala myndighetsnämnden kvartal 3/2020: 

Tre gynnande beslut om kontaktfamilj för barn som inte verkställts 

inom tre månader från beslutsdatum. För samtliga beror detta på 

resursbrist, dvs att lämplig uppdragstagare saknas. 

Två gynnande beslut annat bistånd för barn som inte verkställts inom 

tre månader från beslutsdatum. För samtliga beror detta på 

resursbrist, dvs att barngrupperna varit fyllda och barnen står i kö. 

Omsorgsutskottet kvartal 4/2020 

Ett gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum finns gällande SoL ÄO, äldreomsorg. 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 

tre månader från datum för avbrott? Svar: Nej.                         

Beslutsunderlag 

1. Sociala myndighetsnämndens protokoll § 123/2020, 

dok.nr. 123285. 

2. Omsorgsutskottets protokoll § 22/2021, dok.nr. 124344. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

redovisningen (kommunstyrelsens protokoll § 46/2021, 

dok.nr. 124897). 
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§ 41 Dnr 2019-000280  

Inkomna motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Följande två motioner har inkommit till kommunfullmäktige under 

kvällens sammanträde: 

Motion om sommarbuss för en helare kommun. 

Moderaterna har genom Tor Tolander (M), Lars Hed (M), Michael 

Wallin (M) och Tua Eurén (M) lämnat en motion om en sommarbuss 

där de föreslår att möjligheten att införa en sommarbuss i kommunen 

utreds och upphandling av utförare inleds omgående, att beslutsrätten 

i frågan omedelbart delegeras till kommunstyrelsens ordförande och 

berörd verksamhetschef för att genomförandet ska möjliggöras, att 

medel för detta tas från budgetöverskottet 2021 och att kostnaden 

inte får överstiga 2 mnkr, samt att buss-8:an utvärderas efter 

sommaren så att en eventuell fortsättning kan föras in i budgeten för 

2022 (extra budgettillägg) och därefter som ordinarie rad i budgeten. 

Motion om Kustvägens framtid 

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

Tolander (M) lämnat en motion om Kustvägens framtid där de 

föreslår att en plan för Kustvägens dragning, skick och 

upplevelsenatur snarast tas fram samt att planen tids- och budgetsätts 

så att Kustvägen blir verklighet i realiteten. 

 

      

      

      

      

 

 


