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§ 42 Dnr 2020-000320  

Utdelning ur Gunnar Greibers stipendiefond 
2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Enligt stadgarna för Gunnar Greibers stipendiefond ska stipendier 

delas ur årligen efter ansökan. Kommunstyrelsen har beslutat tilldela 

Gunnar Greiberstipendiet för 2021 enligt följande: 

Eva Q Månsson Experimentell ljudkonst 15 tkr 

Jöran Österman Ett Konstcentrum 45 tkr 

Helena Henning Bredemyr Bygga och bränna fullstora skulpturer av 

människor i lera 10 tkr 

På grund av coronapandemin kommer priserna att överlämnas vid ett 

senare tillfälle. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd tillkännager årets pristagare.                      

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen beslutar tilldela Gunnar Greiberstipendiet för 

2021 enligt följande: 

2. Eva Q Månsson Experimentell ljudkonst 15 tkr, Jöran Österman 

Ett Konstcentrum 45 tkr, Helena Henning Bredemyr Bygga och 

bränna fullstora skulpturer av människor i lera 10 tkr 

(kommunstyrelsens protokoll § 120/2021, dok.nr. 125964). 
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§ 43 Dnr 2021-000025  

Allmänhetens frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Allmänhetens frågestund förklaras för avslutad. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Till allmänhetens frågestund har en person lämnat in en fråga om 

ägarskapet för Nordanstigs Bostäder AB. Frågan är ställd till 

kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) och vem han anser är 

ägare till Nordanstigs Bostäder AB? 

Ola Wigg svarar enligt följande: Nordanstigs Bostäder är ett av 

Nordanstigs kommuns helägda bolag. Kommunstyrelsen har 

tillsynsansvaret över bolaget, ägarsamråd genomförs regelbundet 

tillsammans med tjänstepersoner och förtroendevalda både från 

bolaget och kommunen, och det är kommunfullmäktige som beslutar 

om bolagets årsredovisning och beviljar styrelsen ansvarsfrihet. Så 

det högsta beslutande organet är kommunfullmäktige. 
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§ 44 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 

Tor Tolander (M) frågar Ola Wigg (S) och Stig Eng (C), med 

anledning av målet att öka invånarantalet till 10 000 personer, hur 

ställer ni er till åtgärderna för ökat byggande och tillgängliga tomter i 

Nordanstig? 

Ola Wigg (S) svarar att det just nu byggs väldigt mycket i 

kommunens egen regi. Kommunen har även ökat möjligheterna för 

privat bostadsbyggande genom att öka resurserna för 

detaljplanearbetet. 

Stig Eng (C) svarar att 18 lägenheter är planerade att byggas i Gnarp 

i privat regi och åtta lägenheter i Nordanstigs Bostäders regi. Inom 

Nordanstigs Bostäders lägenhetsbestånd är det bostadskö till vissa 

områden och orter medans det i andra områden är överskott på 

lägenheter. Klara kommunala tomter finns för nybyggnation. 35 

platser inom ett trygghetsboende är planerat och vi inväntar att 

detaljplanearbetet ska bli klart så att byggnationen kan komma i 

gång. Det finns även LIS-områden som inte har godkänts och 

kommunens nya översiktsplan är inte klar. 

Fråga 2 

Erik Eriksson Neu (S) frågar hur det har gått med 

uppföljningen/utredningen kring Ola Wiggs delegationsbeslut om 

bidrag till föreningen Bergsjö Hassela Alpina. 

Ola Wigg (S) svarar att ärendet hantering har utretts av kommunens 

revision och rapporten visar på att delegationsbeslutet om bidrag har 

genomförts inom det regelverk som gäller. 
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§ 45 Dnr 2020-000115  

Lägesrapport: Coronaviruset, Covid-19. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om antalet konstaterade 

smittade av coronaviruset i länet som helhet och för Nordanstig. Just 

nu går antalet smitta ner i hela länet och den andra vågen börjar 

klinga av. 

De lokala regionala restriktioner som har gällt en tid kommer att 

avslutas från 1 juni 2021 och fler lättnader kommer från nationell 

nivå. 

Det har även gått bra med vaccinationerna i länet och Gävleborg är 

ett av landets län som har kommit längst med vaccinationerna. 
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§ 46 Dnr 2021-000143  

Årsredovisning 2020 för Hälsinglands 
Utbildningsförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2020 för Hälsinglands 

Utbildningsförbund. 

2. Bevilja Nordanstigs kommuns representanter i styrelsen för 

Hälsinglands Utbildningsförbund ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

Michael Wallin(M), Lisa Bergman-Östman(C), Lars-Ove 

Gradin (C), Per-Ola Wadin (L) och Magnus Willing (S) anmäler jäv 

och deltar inte i beslutet. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands Utbildningsförbund har lämnat en årsredovisning för 

2020 års verksamhetsår. 

Utbildningsförbundet visar ett negativt resultat med 10 170 tkr.    

Hälsinglands Utbildningsförbund är ett kommunalförbund som 

bildats av Bollnäs, Nordanstigs och Söderhamns kommuner. 

Förbundets uppdrag är att i samverkan skapa en gemensamt 

organiserad och fritt sökbar gymnasie- och vuxenutbildning i 

Hälsingland, med goda möjligheter till distansstudier oberoende av 

tid och rum. 

Förbundsdirektör Thomas Winqvist och chefsekonom Xiv Modig 

från Hälsinglands Utbildningsförbund föredrar ärendet. 

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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Forts. § 46 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2020 för Hälsinglands Utbildningsförbund (Erik 

Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-03-31, dokumentnr 125162). 

2. Hälsinglands Utbildningsförbund: Bokslut med 

verksamhetsberättelse 2020, dokumentnr 124325. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner 

årsredovisning 2020 för Hälsinglands Utbildningsförbund 

(ledningsutskottets protokoll § 81/2021, dokumentnr 125504). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner 

redovisning 2020 för Hälsinglands Utbildningsförbund 

(kommunstyrelsens protokoll § 99/2021, dok. nummer 125943). 

5. Revisionsberättelse dokumentnr. 125045. 
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§ 47 Dnr 2021-000099  

Årsredovisning 2020 för Nordanstigs 
Bostäder AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs Bostäder AB. 

2. Bevilja i styrelsen i Nordanstigs Bostäder AB ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

Johan Norrby (SD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Reservationer 

Stefan Bergh (NoP) reserverar sig mot beslutet att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet. 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har lämnat en årsredovisning 

för verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 1 981 679 kronor. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning 

till om verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta 

för fullmäktige. 

Förvaltningens bedömning är att bolagets verksamhet har bedrivits 

enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna samt att årsredovisningen för 

verksamhetsåret 2020 kan godkännas.   

Tillförordnad VD Richard Brännström föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med bifall av Tor Tolander (M), Lars Hed (M) och 

Stefan Bergh (NoP), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att 

godkänna årsredovisningen. 

Stefan Bergh (NoP) yrkar att bolagsstyrelsen inte ska beviljas 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 
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Forts. § 47 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande om att 

godkänna årsredovisningen och finner det antaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Stefan Bergs yrkande att 

styrelsen inte ska beviljas ansvarsfrihet. Propositionen ställs genom 

omröstning. 

Den som stöder revisonens förslag att bevilja ansvarsfrihet röstar Ja. 

Den som stöder Stefan Berghs yrkande att inte bevilja ansvarsfrihet 

röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med 26 Ja-röster för ansvarsfrihet mot två Nej-röster för inte 

ansvarsfrihet beslutar fullmäktige att bevilja styrelsen ansvarsfrihet. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M) X    

Lars Hed (M)  X    

Daniel Arenholm (M) X 

Michael Wallin (M) X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Edvin Östlund-Qvist (C) X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Per-Ola Wadin (L) X    

Magdalena Fagerhov (KD) X 

Patric Jonsson (KD) X    

Kent Hammarström (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Erik Eriksson Neu (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Magnus Willing (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Daniel Gunsth (S) X     

Petra Modée (V) X    

Hanna Tolander (V) X 
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Forts. § 47 

 

Göran Thybäck (V)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD) X   

Eva Andersson (SD) X 

Stefan Bergh (NoP)  X 

Summa  26 2    

 

       

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att Nordanstigs Bostäder 

AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit verksamheten 

enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen 

föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2020 

för Nordanstigs Bostäder AB (kommunstyrelsens protokoll 

§ 101/2021, dok. nummer 125945). 

2. Revisionen föreslår att styrelsen beviljas ansvarsfrihet 

(revisionsberättelsen 2021-04-29). 
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§ 48 Dnr 2021-000098  

Årsredovisning 2020 för Nordanstigs 
Fjärrvärme AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fjärrvärme AB. 

2. Bevilja i styrelsen i Nordanstigs Fjärrvärme AB ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

Stig Eng (C), Kent Hammarström (S) och Johan Norrby (SD) 

anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har lämnat en 

årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 428 kronor. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning 

till om verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta 

för fullmäktige. 

Förvaltningens bedömning är att bolagets verksamhet har bedrivits 

enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna samt att årsredovisningen för 

verksamhetsåret 2020 kan godkännas.         

Stig Eng (C) föredrar årsredovisningen. 

Yrkanden 

Ordföranden Carin Walldin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det 

antaget. 
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Forts. § 48 

      

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa 

att Nordanstigs Fjärrvärme AB, under verksamhetsåret 2020, 

har bedrivit verksamheten enligt det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna, samt att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fjärrvärme AB (Erik 

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

2. Årsredovisning 2020 Nordanstigs Fjärrvärme AB inklusive 

revisionsberättelse, dokumentnr 125229. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

fastställa att Nordanstigs Fjärrvärme AB, under verksamhetsåret 

2020, har bedrivit verksamheten enligt det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna, samt att fullmäktige beslutar 

godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fjärrvärme AB 

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

4. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att Nordanstigs Fjärrvärme 

AB, under verksamhetsåret 2020, har bedrivit verksamheten 

enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen 

föreslår att fullmäktige beslutar  

5. godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fjärrvärme AB 

(kommunstyrelsens protokoll § 96/2021, dok.nr. 125940).  
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§ 49 Dnr 2021-000097  

Årsredovisning 2020 för Nordanstigs 
Fastighets AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs Fastighets AB. 

2. Bevilja i styrelsen i Nordanstigs Fastighets AB ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

Lars Hed (M), Stig Eng (C) och Daniel Gunsth (S) anmäler jäv och 

deltar inte i beslutet. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har lämnat en 

årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett negativt resultat med 25 125 kronor. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning 

till om verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta 

för fullmäktige. 

Ingen verksamhet har bedrivits i bolaget under verksamhetsåret 

2020. Ett förslag är ställt till kommunfullmäktige om att bolaget ska 

likvideras och att 2021 ska vara det sista verksamhetsåret.  

I övrigt föreslår förvaltningen att årsredovisningen för 

verksamhetsåret 2020 kan godkännas. 

Yrkanden 

Ordföranden Carin Walldin (S) med bifall av Carina Ohlson (C) 

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det 

antaget. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(47) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 49 

      

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Ingen 

verksamhet har bedrivits i bolaget under verksamhetsåret 2020. 

Det är därmed inte aktuellt att ta ställning till om bolaget har 

bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 

2020 för Nordanstigs Fastighets AB (Erik Hedlunds och Eva 

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

2. Årsredovisning 2020 Nordanstigs Fastighets AB inklusive 

revisionsberättelse, dokumentnr 125228. 

3. Ledningsutskottets föreslår att kommunstyrelsen beslutar: Ingen 

verksamhet har bedrivits i bolaget under verksamhetsåret 2020. 

Det är därmed inte aktuellt att ta ställning till om bolaget har 

bedrivit sin verksamhet enligt det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 

2020 för Nordanstigs Fastighets AB (ledningsutskottets 

protokoll § 79/2021, dok.nr. 125502). 

4. Kommunstyrelsen beslutar att då ingen verksamhet har bedrivits 

i bolaget under verksamhetsåret 2020, är det inte aktuellt att ta 

ställning till om bolaget har bedrivit sin verksamhet enligt det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår att 

fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2020 för 

Nordanstigs Fastighets AB (kommunstyrelsens protokoll 

§ 97/2021, dok.nr. 125941). 
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§ 50 Dnr 2021-000096  

Årsredovisning 2020 för Nordanstigs 
Kommunfastigheter AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs 

Kommunfastigheter AB. 

2. Bevilja i styrelsen i Nordanstigs Kommunfastigheter AB 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

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

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Kommunfastigheter AB har lämnat en 

årsredovisning för verksamhetsåret 2020. 

Bolaget visar ett negativt resultat med 11 tkr. 

Enligt kommunallagens 6 kap 9 § ska kommunstyrelsen ta ställning 

till om verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts 

inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta 

för fullmäktige. 

Förvaltningens bedömning är att bolagets verksamhet har bedrivits 

enligt det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 

för de kommunala befogenheterna samt att årsredovisningen för 

verksamhetsåret 2020 kan godkännas. 

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 19(47) 
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2021-05-31 
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Forts. § 50 

      

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2020 för Nordanstigs Kommunfastigheter AB 

inklusive revisionsberättelse dok.nr. 124693. 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa 

att Nordanstigs Kommunfastigheter AB, under verksamhetsåret 

2020, har bedrivit verksamheten enligt det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt att fullmäktige beslutar 

godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs 

Kommunfastigheter AB (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-

03-09, dok.nr. 124707). 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

fastställa att Nordanstigs Kommunfastigheter AB, under 

verksamhetsåret 2020, har bedrivit verksamheten enligt det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt att fullmäktige beslutar 

godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs 

Kommunfastigheter AB (ledningsutskottets protokoll § 55/2021, 

dok.nr. 125103). 

4. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att Nordanstigs 

Kommunfastigheter AB, under verksamhetsåret 2020, har 

bedrivit verksamheten enligt det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige 

beslutar godkänna årsredovisning 2020 för Nordanstigs 

Kommunfastigheter AB (kommunstyrelsens beslut § 61/2021, 

dok.nr. 125415). 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
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2021-05-31 
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§ 51 Dnr 2021-000142  

Årsredovisning 2020 för Inköp Gävleborg 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2020 för Inköp Gävleborg. 

2. Bevilja Nordanstigs kommuns representanter i styrelsen för 

Inköp Gävleborg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

Jäv 

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

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Inköp Gävleborg har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Inköp Gävleborg visar ett negativt resultat med 3 307 tkr.   

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg är ett gemensamt förbund för 

kommuner i Gävleborg när det gäller upphandling. 

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

skrivits av de kvarvarande medlemskommunerna som gäller från och 

med 1 januari 2020.  

Förbundet är nu under avveckling. 

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 godkänna 

årsredovisning 2020 för Inköp Gävleborg (Erik Hedlunds 

tjänsteutlåtande 2021-03-31 dokumentnr 125130). 

2. Protokoll direktionsmöte Inköp Gävleborg 19 feb 2021 med 

årsredovisning för 2020, dokumentnr 124823. 
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Forts. § 51 

 

3. Revisionsberättelsen dokumentnr. 124823. 

4. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2020 för Inköp Gävleborg (ledningsutskottets 

protokoll § 80/2021 dokumentnr 125503). 

5. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2020 för Inköp Gävleborg (kommunstyrelsens 

protokoll § 98/2021, dok.nr. 125942). 
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Kommunfullmäktige 
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§ 52 Dnr 2021-000138  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Nordanstigs 

Näringslivsfond. 

2. Godkänna Sammanställning 2020 för Stiftelsen Per och Anna 

Katarina Sundins stipendiefond. 

3. Godkänna Sammanställning 2020 för Stiftelsen Per-Olof 

Schönströms minnesfond. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har upprättat Årsredovisning för Stiftelsen 

Nordanstigs Näringslivsfond, Sammanställningar för Stiftelsen Per 

och Anna Katarina Sundins stipendiefond samt Stiftelsen Per-Olof 

Schönströms minnesfond för år 2020. 

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 godkänner 

Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, 

Sammanställning för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins 

stipendiefond samt Sammanställning för Stiftelsen Per-Olof 

Schönströms minnesfond (Erik Hedlunds och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2021-03-25, dokumentnr 124993). 

2. Årsredovisning 2020 för Per och Anna Sundins stipendiefond, 

dokumentnr 125057. 

3. Årsredovisning 2020 för Per-Olof Schönströms minnesfond, 

dokumentnr 125056. 
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Forts. § 52 

 

4. Årsredovisning 2020 för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, 

dokumentnr 125055.  

5. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, 

Sammanställningar för Stiftelsen Per och Anna Katarina 

Sundins stipendiefond samt Stiftelsen Per-Olof Schönströms 

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

dokumentnr 125505). 

6. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, 

Sammanställning för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins 

stipendiefond samt Sammanställning för Stiftelsen Per-Olof 

Schönströms minnesfond (kommunstyrelsens protokoll 

§ 100/2021, dok.nr. 125944). 
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2021-05-31 
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§ 53 Dnr 2020-000202  

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges 
livsmedelsstrategi 2018-2030 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 

2018 - 2030. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Antagande av Gävleborgs handlingsplan för Sveriges 

livsmedelsstrategi 2018 - 2030.  Samtliga kommuner i Gävleborg har 

av Region Gävleborg och Länsstyrelsen anmodats att respektive 

kommunfullmäktige ska besluta om den regionala handlingsplanen. 

 

Beskrivning av ärendet 

Region Gävleborg har i samarbete med länsstyrelsen och 

lantbrukarnas riksförbund (LRF) arbetat fram Gävleborgs 

handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-2030. Planen tar 

avstamp i Agenda 2030, regionala miljömål, den regionala 

utvecklingsstrategin med flera. LRF samt länsstyrelsen har deltagit i 

den lokala genomarbetningen av dokumentet. Planens övergripande 

mål är: 

• Produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen i 

länet ska öka med 50% till år 2030  

• Sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska öka med 

10% till år 2030  

Efter genomgång av dokumentet med berörda tjänstepersoner samt 

Länsstyrelsen, LRF samt närliggande kommuner anser vi att ett 

antagande av den regionala handlingsplanen för Sveriges 

livsmedelsstrategi 2018 – 2030 möjliggör ett nära samarbete med 

övriga kommuner i länet samt att delta i gemensamma projekt för 

strategins genomförande. Samarbete har inletts med målet att göra en 

förstudie för genomförande i samarbete med Hudiksvall, Ljusdal, 

Länsstyrelsen samt Matvärden. En lokal arbetsgrupp kommer att 

bildas för det lokala genomförandet. En intern remiss av dokumentet 

har genomförts och inga synpunkter har inkommit. 
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Forts. § 53 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige antar Gävleborgs 

handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018 - 2030 (Erik 

Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-04-06, 

Regional livsmedelsstrategi, dokumentnr 125177). 

2. Gävleborgs handlingsplan för Sveriges-livsmedelsstrategi 2018-

2030, dokumentnr 120546. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

anta Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 

2018 -  2030 (ledningsutskottets protokoll § 86/2021, 

dokumentnr 125509). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta 

Gävleborgs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2018-

2030 (kommunstyrelsens protokoll § 104/2021, dok.nr. 

125948). 
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§ 54 Dnr 2021-000147  

Försäljning del av fastigheten Hassela 
annexhemman 1:4 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Sälja del av kommunalt ägda fastigheten Hassela annexhemman 

1:4 till Plyfa AB fastighetsägare av Hassela-Berge 17:2. Syftet 

med detta ska vara att bygga ett växthus för större 

odlingsverksamhet. 

2. Fastställa köpesumman till 130 000 kronor. 

3. Godkänna upprättade köpekontrakt. 

4. Uppdra till firmatecknarna underteckna upprättade 

köpehandlingar. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Delen som föreslås försäljas är idag obebyggd och används som 

åkermark. Plyfa AB som idag är en stor arbetsgivare i Hassela, har 

som mål att uppföra ett växthus för att ta vara på den spillvärme de 

får från deras fabrik För att möjliggöra detta behöver en bit mark 

förvärvas genom fastighetsreglering, detta i anslutning till deras 

befintliga fastighet och verksamhet. Syftet med detta är att få 

tillräcklig yta för växthuset. Den tilltänkta markbiten är idag delvis 

åkermark och delvis skogsmark.   

Genom att reglera den avsatta markbiten som uppmäts till ca 

7 000 m2 enligt bilaga 1, så kan växthusets placering optimeras med 

tillräcklig storlek samt nära avstånd till fabriken. Fastighetsreglering 

bör göras för att överföra denna markbit från Hassela annexhemman 

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

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. § 54 

      

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att 

försälja del av kommunalt ägda fastigheten Hassela 

annexhemman 1:4 till Plyfa AB fastighetsägare av Hassela-

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

för större odlingsverksamhet Att ge firmatecknare i uppdrag att 

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

Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-04-07, dokumentnr 125163). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige besluta att försälja del 

av kommunalt ägda fastigheten Hassela annexhemman 1:4 till 

Plyfa AB fastighetsägare av Hassela-Berge 17:2. Att syftet med 

detta ska vara att bygga ett växthus för större odlingsverksamhet 

Att ge firmatecknare i uppdrag att signera kontrakt enligt Bilaga 

2 (ledningsutskottets protokoll § 89/2021, dokumentnr 125512). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar försälja del 

av kommunalt ägda fastigheten Hassela annexhemman 1:4 till 

Plyfa AB fastighetsägare av Hassela-Berge 17:2. Syftet med 

detta ska vara att bygga ett växthus för större 

odlingsverksamhet. Fastställa köpesumman till 130 000 kronor. 

Godkänna upprättade köpekontrakt. Uppdra till firmatecknarna 

underteckna upprättade köpehandlingar (kommunstyrelsens 

protokoll § 105/2020, dok.nr. 125949). 
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§ 55 Dnr 2021-000149  

Försäljning av fastigheten Röde 2:25 i Gnarp 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Christoffer Idén, Idéns Bygg AB. Syftet med detta ska vara att 

bebygga fastigheten och uppföra flerbostadshus.  

2. Fastställa köpesumman till 450 000 kronor. Köpesumman kan 

delas upp i utbyggnadstakten. Minst 225 000 kronor ska avges 

senast på överlåtelsedagen och återstående köpesumma kan 

avges när del två i utbyggnadsplanen på fastigheten kommer i 

gång, dock senast 1 maj 2024. 

3. Godkänna upprättat köpekontrakt. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna upprättade 

köpehandlingar. 

Deltar inte i beslutet 

Deltar inte i beslutet 

Eva Andersson (SD) meddelar att hon inte deltar i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten är idag obebyggd och är en yta som borde användas till 

dess syfte. Enligt nu gällande detaljplan från 1976 skall det finnas 

utrymme för bostadsändamål på fastigheten Röde 2:25. Christoffer 

Idén äger Idén Bygg AB och har tidigare byggt flerbostadshus med 

billiga lägenheter i centrala Gnarp. Denne är intresserad att köpa 

denna fastighet och bebygga den med bostadslägenheter.   

Intresset för lägenheter och bostäder i kommunen är något som 

väntas öka i och med dragningen av nya E4 och Ostkustbanan. Gnarp 

är redan idag beläget med närhet till båda dessa och har med 

järnvägsstationen goda möjligheter till pendling till både Sundsvall 

och Hudiksvall. Fastigheten har tidigare varit bebyggd i form av 

flerbostadshus. Fastigheten föreslås försäljas i sin helhet så ingen 

fastighetsreglering behöver göras. 

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Johan Norrby (SD), Carina Ohlson (C), 

Petra Modée (V), Ola Wigg (S) och Anette Nybom (S), yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 
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Lars Hed (M) yrkar under punkt 3 att köpekontraktet ska 

kompletteras med texten i punkt 2 i kommunstyrelsens förslag. 

Ola Wigg (S) yrkar avslag på Lars Heds yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag 

punkterna 1, 2 och 4 och finner dem antagna. 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens 

förslag punkten 3 och Lars Heds ändringsyrkande och finner 

kommunstyrelsens förslag antaget. 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Lars Heds (M) ändringsyrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med 19 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag och nio Nej-röster 

för Lars Heds ändringsyrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens 

förslag. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M)  X    

Lars Hed (M)   X    

Daniel Arenholm (M)  X 

Michael Wallin (M)  X 

Lisa Bergman Östman (C)  X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Edvin Östlund-Qvist (C) X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Per-Ola Wadin (L)  X    

Magdalena Fagerhov (KD)  X 

Patric Jonsson (KD) X    

Kent Hammarström (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Erik Eriksson Neu (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     
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Magnus Willing (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Daniel Gunsth (S) X     

Petra Modée (V) X    

Hanna Tolander (V)  X 

Göran Thybäck (V) X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X   

Johan Norrby (SD) X 

Stefan Bergh (NoP) X 

Summa  19 9    

 

    

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att 

försälja den kommunalt ägda fastigheten Röde 2:25. Att syftet 

med att detta ska vara att bebygga fastigheten och uppföra 

flerbostadshus. Att ge firmatecknare i uppdrag att signera 

köpekontraktet i Bilaga 2 (Erik Hedlunds och Hans-Åke 

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

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar försälja den 

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

ska vara att bebygga fastigheten och uppföra flerbostadshus. Att 

ge firmatecknare i uppdrag att signera köpekontraktet i Bilaga 2. 

Revidering av köpeavtal ska ske (ledningsutskottets protokoll 

§ 90/2021, dokumentnr. 125513). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar försälja den 

kommunalt ägda fastigheten Röde 2:25 i Gnarp till Christoffer 

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

fastigheten och uppföra flerbostadshus. Fastställa köpesumman 

till 450 000 kronor. Köpesumman kan delas upp i 

utbyggnadstakten. Minst 225 000 kronor ska avges senast på 

överlåtelsedagen och återstående köpesumma kan avges när del 

två i utbyggnadsplanen på fastigheten kommer i gång, dock 

senast 1 maj 2024. Godkänna upprättat köpekontrakt. Uppdra 

till firmatecknarna att underteckna upprättade köpehandlingar 

(kommunstyrelsens protokoll § 106/2021, dok.nr. 125950). 
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§ 56 Dnr 2021-000150  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Holmen Skog AB. Syftet med detta ska vara att ha möjlighet till 

att anlägga större parkering för besökare till Ersk-Mats gården.  

2. Köpesumman fastställs till 370 000 kronor. 

3. Godkänna upprättat köpekontrakt 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna upprättade 

köpehandlingar. 

      

Sammanfattning av ärendet 

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

idag skogsmark. Holmen Skog AB är ägare av båda fastigheterna 

och äger marken runt omkring dessa två delar. Ersk-Mats är en 

välbesökt hälsingegård belägen i nordvästra delen av kommunen, ca 

13 km nordväst om Hassela. Gården har öppet under sommaren och 

lockar många besökare. Ersk-Mats julmarknad är den största 

lockelsen där tusentals besökare kommer under en och samma dag. 

Med detta kommer platsbrist när den nuvarande avsatta parkeringen 

är ca 1000 m2. Detta gör att befintlig äng måste användas för att få 

plats med bilarna och det påverkar marken negativt. Det finns därför 

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

så skulle det behovet kunna uppfyllas. Fler parkeringsplatser skulle 

kunna leda till att de parkeringsplatser som ligger alldeles bredvid 

gården anpassas för rörelsehindrade. 

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. § 56 

      

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår fullmäktige besluta att 

förvärva del av Holmen Skog AB ägda fastigheten Kölsjön 2:12 

och Lindsjön 1:7. Att syftet med detta ska vara att ha möjlighet 

till att anlägga större parkering för besökare till Ersk-Mats 

gården. Att ge firmatecknare i uppdrag att signera kontrakt 

enligt Bilaga 2 (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2021-04-01, dokumentnr 125171). 

2. Ledningsutskottet föreslå att fullmäktige beslutar att förvärva 

del av Holmen Skog AB ägda fastigheten Kölsjön 2:12 och 

Lindsjön 1:7. Att syftet med detta ska vara att ha möjlighet till 

att anlägga större parkering för besökare till Ersk-Mats gården. 

Att ge firmatecknare i uppdrag att signera kontrakt enligt Bilaga 

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

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar förvärva del 

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

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

större parkering för besökare till Ersk-Mats gården. 

Köpesumman fastställs till 370 000 kronor. Godkänna upprättat 

köpekontrakt. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 

upprättade köpehandlingar (kommunstyrelsens protokoll 

§ 107/2021, dok.nr. 125951). 
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§ 57 Dnr 2021-000146  

Felparkeringsavgifter i Nordanstigs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift införa följande 

felparkeringsavgifter att gälla i Nordanstigs kommun: 

Stannande och parkering i strid med allmänna  700 kr 

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

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

nära korsning eller övergångsställe. 

Stannande och parkering i strid med lokala trafik- 700 kr 

föreskrifters parkeringsförbud.  

Stannade och parkering i strid med lokala trafik- 700 kr 

föreskrifters stoppförbud.  

Stannande och parkering utan särskilt tillstånd på 1 000 kr 

parkeringsplats för rörelsehindrade. 

2. Uppdra till verksamheten att upprätta styrdokument för 

avgifterna. 

Reservationer 

Lars Hed (M), Eva Andersson (SD) och Sandra Bjelkelöv (SD) 

reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Det saknas idag fastställd sanktioneringsavgift för felparkeringar 

genom lokala trafikföreskrifter i Nordanstigs kommun varför 

möjligheten för polisen att utfärda böter för felparkerade fordon 

saknas. Markägare har heller ingen laglig rätt att ta ut 

kontrollavgifter då nivån för dessa inte får överstiga kommunens 

felparkeringsavgift för motsvarande förseelser i området. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med bifall av Petra Modée (V) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Lars Hed (M), med bifall av Sandra Bjelkelöv (SD) och Tor 

Tolander (M), yrkar avslag. 

Stig Eng (C) yrkar tillägga att ett styrdokument för avgifterna ska 

utarbetas. 

Stefan Bergh (NoP) yrkar att ärendet återremitteras för att 

styrdokumentet ska utarbetas innan avgiften beslutas. 
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Forts. § 57 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid 

dagens sammanträde eller återremitteras. Propositionen avgörs 

genom omröstning. Fullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder att ärendet avgörs idag röstar Ja. 

Den som stödet återremiss röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med 21 Ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot åtta Nej-röster 

för att ärendet ska återremitteras beslutar fullmäktige att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M)  X    

Lars Hed (M)  X    

Daniel Arenholm (M)  X 

Michael Wallin (M)  X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Edvin Östlund-Qvist (C) X     

Lars-Ove Gradin (C)  X     

Per-Ola Wadin (L)  X    

Magdalena Fagerhov (KD) X 

Patric Jonsson (KD) X    

Kent Hammarström (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Erik Eriksson Neu (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Magnus Willing (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)  X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Daniel Gunsth (S) X     

Petra Modée (V) X    

Hanna Tolander (V)  X 

Göran Thybäck (V) X 
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Forts. § 57 

 

Sandra Bjelkelöv (SD) X   

Johan Norrby (SD) X 

Eva Andersson (SD) X 

Stefan Bergh (NoP)  X 

Summa  21 8    

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs bifallsyrkande och 

Lars Heds avslagsyrkande. Propositionen avgörs genom omröstning. 

Fullmäktige godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Ola Wiggs yrkande röstar Ja. 

Den som stödet Lars Heds yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med 18 Ja-röster för bifall mot åtta Nej-röster för avslag antar 

fullmäktige kommunstyrelsens förslag. Tre ledamöter avstod från att 

rösta. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M)  X    

Lars Hed (M)   X    

Daniel Arenholm (M)  X 

Michael Wallin (M)  X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Edvin Östlund-Qvist (C) X     

Lars-Ove Gradin (C)  X     

Per-Ola Wadin (L)  X    

Magdalena Fagerhov (KD) X 

Patric Jonsson (KD) X    

Kent Hammarström (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Erik Eriksson Neu (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Magnus Willing (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)   X     

Carin Walldin (S) X     
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 57 

 

Oskar Lundin (S) X     

Daniel Gunsth (S) X     

Petra Modée (V) X    

Hanna Tolander (V) X 

Göran Thybäck (V)   X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X   

Johan Norrby (SD) X 

Eva Andersson (SD)  X 

Stefan Bergh (NoP)   X 

Summa  18 8 3   

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på Stig Engs tilläggsyrkande 

och finner det antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen att kommunfullmäktige beslutar 

att i enlighet med Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och 

Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift införa följande 

felparkeringsavgifter att gälla i Nordanstigs kommun. 

Stannande och parkering i strid med allmänna trafikregler (3 

kap. 47–55§§ samt 8 kap 1§ första stycket trafikförordningen 

(1998:1276). Ex. i motsatt färdriktning, för nära korsning eller 

övergångsställe. 700 SEK Stannande och parkering i strid med 

lokala trafikföreskrifters parkeringsförbud. 700 SEK Stannade 

och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters stoppförbud. 

700 SEK Stannande och parkering utan särskilt tillstånd på 

parkeringsplats för rörelsehindrade. 1000 SEK (Erik Hedlunds 

och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-03-29, 

dokumentnr 125071). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i 

enlighet med Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och 

Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift införa följande 

felparkeringsavgifter att gälla i Nordanstigs kommun. 

Stannande och parkering i strid med allmänna trafikregler (3 

kap. 47–55§§ samt 8 kap 1§ första stycket trafikförordningen 

(1998:1276). Ex. i motsatt färdriktning, för nära korsning eller 

övergångsställe. 700 SEK Stannande och parkering i strid med 

lokala trafikföreskrifters parkeringsförbud. 700 SEK Stannade 

och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters stoppförbud. 

700 SEK Stannande och parkering utan särskilt tillstånd på 

parkeringsplats för rörelsehindrade. 1000 SEK 

(ledningsutskottets protokoll § 88/2021, dokumentnr 125511). 
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Forts. § 57 

 

3. Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att i 

enlighet med Lagen (1976:206) om felparkeringsavgift och 

Förordning (1976:1128) om felparkeringsavgift införa följande 

felparkeringsavgifter att gälla i Nordanstigs kommun. 

Stannande och parkering i strid med allmänna trafikregler (3 

kap. 47–55§§ samt 8 kap 1§ första stycket trafikförordningen 

(1998:1276). Ex. i motsatt färdriktning, för nära korsning eller 

övergångsställe. 700 SEK Stannande och parkering i strid med 

lokala trafikföreskrifters parkeringsförbud. 700 SEK Stannade 

och parkering i strid med lokala trafikföreskrifters stoppförbud. 

700 SEK Stannande och parkering utan särskilt tillstånd på 

parkeringsplats för rörelsehindrade. 1000 SEK 

(kommunstyrelsens protokoll § 108/2021, dokumentnr 125952). 
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§ 58 Dnr 2021-000148  

Utbetalning av partistöd 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Partistöd för 2021 utbetalas till följande partier i fullmäktige enligt 

fastställt belopp: 

Socialdemokraterna 114 tkr 

Sverigedemokraterna 64 tkr 

Centerpartiet 64 tkr 

Vänsterpartiet 44 tkr 

nordanstigspartiet.se 24 tkr 

Liberalerna 24 tkr 

Moderaterna 54 tkr 

Kristdemokraterna 34 tkr 

Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Partistödet betalas ut årligen efter beslut av kommunfullmäktige. 

Vid fördelningen av partistödet ska fullmäktige beakta endast de 

partier som är representerade i fullmäktige under verksamhetsåret. 

Har ett parti flera platser utan att alla är bemannade kan det 

mandatbundna partistödet minskas i motsvarande grad. Lyckas inte 

partiet bemanna någon plats kan också grundstödet dras in. 

Partierna ska årligen redovisa hur partistödet har använts. 

Grundstödet är 14 000 kronor per parti och år. Mandatstödet är 

10 000 kronor per mandat i fullmäktige och år. 

Staben bedömer att samtliga 31 mandat i fullmäktige är bemannade 

enligt Kommunallagen 4 kap 29-30 §§. Även om en person i 

fullmäktige har anmält sig som politisk vilde anses ändå mandatet 

vara bemannat av ursprungspartiet. 

Samtliga åtta partier har inkommit med sin redovisning för hur 

partistödet har använts under 2020. 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsens förslag. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att partistöd för 

2021 utbetalas till följande partier i fullmäktige enligt fastställt 

belopp: Socialdemokraterna 114 tkr, Sverigedemokraterna 

64 tkr, Centerpartiet 64 tkr, Vänsterpartiet 44 tkr, 

nordanstigspartiet.se 24 tkr, Liberalerna 24 tkr, Moderaterna 

54 tkr, Kristdemokraterna 34 tkr. Utbetalningen finansieras ur 

konto 1310 Kommunalt Partistöd (Erik Hedlunds och Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2021-04-30, dok.nr. 125557). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att partistöd 

för 2021 utbetalas till följande partier i fullmäktige enligt 

fastställt belopp: Socialdemokraterna 114 tkr, 

Sverigedemokraterna 64 tkr, Centerpartiet 64 tkr, Vänsterpartiet 

44 tkr, nordanstigspartiet.se 24 tkr, Liberalerna 24 tkr, 

Moderaterna 54 tkr, Kristdemokraterna 34 tkr. Utbetalningen 

finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd 

(kommunstyrelsens protokoll § 110/2021, dok.nr. 125954). 
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§ 59 Dnr 2021-000219  

Avsägelse från politiska uppdrag,  
Katarina Bylin (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Katarina Bylins (S) avsägelse. 

2. Välja Stig Jonsson (S) som ny ledamot och ordförande i 

styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB. 

3. Valet avser återstoden av mandatperioden 2019-2022 som 

sträcker sig fram till slutet av bolagets ordinarie bolagsstämma 

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige.   

Jäv 

Sigbritt Persson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Katarina Bylin (S) har avsagt som sitt uppdrag som ledamot och 

ordförande i styrelsens för Nordanstigs Bostäder AB.  

Fullmäktige har att godkänna Katarina Bylins avsägelse samt välja 

ny ledamot och ny ordförande i styrelsen för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) föreslår Stig Jonsson (S) som ny ledamot och ny 

ordförande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.         

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Katarina 

Bylins (S) avsägelse. Välja ny ledamot i styrelsen för Nordanstigs 

Bostäder AB. Välja ny ordförande i styrelsen. Valet avser återstoden 

av mandatperioden 2019-2022 som sträcker sig fram till slutet av 

bolagets ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige (Erik Hedlunds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2021-05-19, dok.nr. 125988). 
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§ 60 Dnr 2021-000217  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Ulf Lövgren (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Ulf Lövgrens (S) avsägelse. 

2. Välja Monica Olsson (S) som ny ledamot i styrelsen för 

Nordanstigs Bostäder AB för återstoden av mandatperioden 

2019-2022 som sträcker sig fram till slutet av bolagets ordinarie 

bolagsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige. 

3. Hos Länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Socialdemokraterna för återstoden av mandatperioden 

2018-2022. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Lövgren (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot i 

styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB samt ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna Ulf Lövgrens avsägelse, välja ny 

ledamot i styrelsen för Nordanstigs Bostäder samt hos Länsstyrelsen 

begära ny sammanräkning för Socialdemokraterna för återstoden av 

mandatperioden 2018-2022. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) föreslår Monica Olsson (S) som ny ledamot. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.         

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Ulf 

Lövgrens (S) avsägelse. Välja ny ledamot i styrelsen för Nordanstigs 

Bostäder AB för återstoden av mandatperioden 2019-2022 som 

sträcker sig fram till slutet av bolagets ordinarie bolagsstämma som 

följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Hos Länsstyrelsen 

begära ny sammanräkning för Socialdemokraterna för återstoden av 

mandatperioden 2018-2022 (Erik Hedlunds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2021-05-20, dok.nr. 125991).    
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§ 61 Dnr 2021-000226  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Håkan Larsson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Håkan Larssons (M) avsägelse från och med årets 

ordinarie bolagsstämma.  

2. Välja Kaj Engström (M) som ny ledamot i styrelsen för 

Nordanstigs Fjärrvärme AB. 

3. Valet avser återstoden av mandatperioden 2019-2022 som 

sträcker sig fram till slutet av bolagets ordinarie bolagsstämma 

som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Håkan Larsson (M) har avsagt som sitt uppdrag som ledamot i 

styrelsens för Nordanstigs Fjärrvärme AB.  

Fullmäktige har att godkänna Håkan Larssons avsägelse samt välja 

ny ledamot och i styrelsen för återstoden av mandatperioden 

2019-2022 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) föreslår Kaj Engström (M) som ny ledamot. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner 

det antaget.         

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Håkan 

Larssons (M) avsägelse från och med årets ordinarie bolagsstämma. 

Välja ny ledamot i styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB. Valet 

avser återstoden av mandatperioden 2019-2022 som sträcker sig fram 

till slutet av bolagets ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa 

val till kommunfullmäktige (Erik Hedlunds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2021-05-20, dok.nr. 125994). 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(47) 

Sammanträdesdatum 

2021-05-31 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 62 Dnr 2021-000144  

Redovisning av ej avslutade motioner 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att 

fullmäktiges presidium två gånger per år ska redovisa de motioner 

som inte är färdigberedda. 

Arbetet med att arbeta med inkomna motioner har under pandemiåret 

2020 varit lägre. Ett omtag pågår och verksamheten arbetar för att 

motionerna ska besvaras så snart som möjligt. 

Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga 

aktuella motioner. 

Yrkanden 

Ordföranden Carin Walldin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen 

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

dokumentnr 125161). 

2. Sammanställning ej avslutade motioner dokumentnr 125159. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner 

redovisningen (ledningsutskottets protokoll § 100/2021, 

dokumentnr 125523). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

redovisningen (kommunstyrelsens protokoll § 111/2021, dok.nr. 

125955). 
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§ 63 Dnr 2020-000338  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Hudiksvalls kommuns revisorer har gjort en granskning avseende 

ledning, styrning och uppföljning av Norrhälsingslands miljö- och 

räddningsnämnd. Resultatet redovisas i en granskningsrapport 

daterad december 2020. 

Hudiksvalls kommunfullmäktige har 23 maj 2016 beslutat om 

följande hantering av revisionens granskningsrapporter: 

revisionsrapporter anmäls till kommunfullmäktige som beslutar att 

överlämna dessa till kommunstyrelsen eller nämnderna för beredning 

av svar. Svaret kommer sedan att presenteras i kommunfullmäktige 

och följas av debatt. 

Kommunfullmäktige beslutade, § 7 2021, att uppdra till 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd att senast till 

fullmäktiges sammanträde den 24 maj lämna yttrande över 

revisionens slutsatser och rekommendationer.  

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

att godkänna förslaget till yttrande och bedömning samt att 

översända svaret till kommunfullmäktige.                  

Beslutsunderlag 

1. Revisionsrapport Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, 

dokumentnr 123619. 

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

dokumentnr 125133. 

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

4. Kommunstyrelsen beslutar anta Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnds förslag till yttrande över revisionsrapporten 

samt att överlämna granskningsrapporten till fullmäktige för 

kännedom (kommunstyrelsens protokoll § 103/2021, dok.nr. 

125947). 
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§ 64 Dnr 2021-000145  

Sammanställning av icke verkställda beslut 
enligt SoL och LSS 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna kvartalsrapport 1, 2021 gällande ej verkställda beslut 

enligt SoL och LSS         

 

Sammanfattning av ärendet 

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

är verksamheten skyldiga att rapportera till kommunfullmäktige när 

gynnande beslut enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre 

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

Följande redovisning lämnas: 

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

verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 1, 2021. 

SoL ÄO, äldreomsorg. 

SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum? 

Svar: Nej 

Yrkanden 

Ordföranden Carin Walldin (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens 

förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det 

antaget.           

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 1, 2021 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS (Karin Henningsson och Erik Hedlunds 

tjänsteutlåtande 21-03-30, dokumentnr 125074). 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 64 

 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 1, 2021 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS (omsorgsutskottets protokoll § 57/2021, dokumentnr 

125469). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 1, 2021 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS (kommunstyrelsens protokoll § 113/2021, dok.nr. 

125957).    
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§ 65 Dnr 2019-000280  

Inkomna motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

      

Sammanfattning av ärendet 

Följande fyra motioner har inkommit till kommunfullmäktige under 

kvällens sammanträde: 

Motion Byggboom i Nordanstig. 

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 samt att resterade 90 % betalas efter 5 år om 

inte ett slutbesked på genomförd byggnation finns innan 

betalningsdatum då hela den resterade köpeskillingen efterskänks. 

Motion: Lokal strategi för kollektivtrafiken 

Petra Modée (V), Petter Bykvist (V), Göran Thybäck (V) och Hanna 

Tolander (V) har lämnat en motion om där de föreslår att 

Nordanstigs kommun tar fram en lokal kollektivtrafikstrategi samt att 

Nordanstigs kommun inför samråden med X-Trafik AB även 

involverar Nordanstigs Bostäder AB, företagarföreningarna och 

föreningslivet. 

Motion om närarbetsplatser 

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

kommunen undersöker möjligheten att utveckla och hyra ut 

närarbetsplatser. 

Motion om att återinföra kommunala musikskolan 

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. 

      

      

      

         

 


