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§ 1 Dnr 2020-000040 

Redovisning av pågående 
fastighetsinvesteringar. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige får en redovisning av pågående 

fastighetsprojekt i kommunens regi. 

Enhetschef Thomaz Nordh presenterar aktuellt läge för de olika 

projekten. 

Arthur Engbergskolan 

Klart förutom montering av lekutrustning. 

Ny förskola i Gnarp 

Montering av brandlarm pågår, besiktningsanmärkningar avhjälps, 

samordnat funktionsprov kvarstår, montering läkt för solpaneler 

pågår, slutbesiktning ännu inte bokad. 

EPC-projektet 

Ändring kommer att behövas i projektet till följd av nytt särskilt 

boende, Lönnbergsskolan pågår med belysning, ventilation med 

mera, Ilsbo skola med vindsisolering, belysning och ventilation, 

Bergesta likaså. 

Ny idrottshall i Bergsjö 

Arbetet med den nya detaljplanen pågår, förslag till programhandling 

har lämnats under vecka 5 och kommer att granskas, FFU för 

entreprenaden har skickats ut v 52 men inget kontrakt har tecknats 

med entreprenör, inget slutgiltigt besked från länsstyrelsen gällande 

den fornlämning som uppdagades i startskedet av planarbetet. 
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§ 2 Dnr 2022-000071 

Talar- och närvarostatistik i fullmäktige 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) har sammanställt statistik över partiernas närvaro 

vid fullmäktiges sammanträden under åren 2019-2021 och antalet 

ledamöter som har begärt ordet och deltagit i debatter fördelat på 

män och kvinnor. 

Även Ola Wigg (S) har sammanställt ledamöters närvaro under 

samma tidsperiod. 
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§ 3 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 

Eva Andersson (SD) frågar om utbildningsverksamheten arbetar för 

att informera och förebygga så kallad grooming, när vuxna tar 

kontakt med ett barn i sexuellt syfte tex via sociala medier. 

Kommunchef Erik Hedlund svarar att utbildningsverksamheten 

arbetar förebyggande med bland annat en värdegrund som informerar 

om faror via sociala medier men som även förbereder eleverna för 

andra saker som kan inträffa eller de kan bli utsatta för. 

Fråga 2 

Petter Bykvist (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola 

Wigg (S) med anledning av kriget i Ukraina, hur kommunen 

förbereder sig för en kommande flyktingvåg? 

Ola Wigg (S) och kommunchef Erik Hedlund svarar att 

krisledningsarbetet är i gång. Kommunens förmåga att ta emot 

flyktingar är minst lika god som under flyktingvågen 2015 då 

kommunen tog emot 250 personer. Nordanstig ha gott om plats för 

fler människor och kan ta emot flyktingar när och om det är dags. 
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§ 4 Dnr 2020-000115 

Coronaviruset, Covid-19. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om nuläget i 

coronapandemin. 

Försiktigt går vi mot ett mer positivt läge. Utbildningsverksamheten 

har ett sjukskrivningstal som är normalt för februari månad. 

Omsorgens sjukskrivningstal är stort och läget för verksamheten är 

fortfarande ansträngt men ändå bättre än förra veckan. 

Rekommendationerna att arbeta på distans för dem som kan är nu 

avslutat och under februari har en avtrappning pågått. Från 1 mars 

2022 gäller normalt läge och distansarbete gäller endast med vissa 

undantag. 
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§ 5 Dnr 2020-000202 

Nordanstigs handlingsplan för 
livsmedelsstrategin 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta Nordanstigs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 

2022-2030. 

Sammanfattning av ärendet 

En lokal handlingsplan har tagits fram utifrån Gävleborgs 

handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi. Planen tar avstamp i 

Agenda 2030, regionala miljömål, den regionala utvecklingsstrategin 

med flera. LRF har deltagit i framtagandet av dokumentet. Planens 

övergripande mål är: 

• Produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen ska 

öka med 50% till år 2030. 

• Sysselsättningen inom jordbruk och förädling ska öka med 10% 

till år 2030. 

 

Den lokala handlingsplanen för Sveriges livsmedelsstrategi är 

anpassad efter kommunens förutsättningar och rådighet. En 

aktivitetslista för kommande år bifogas för att säkerställa att åtgärder 

vidtas för måluppfyllelse. Aktivitetslistan uppdateras och följs upp 

årligen. En arbetsgrupp med berörda funktioner och intressenter 

kommer att bildas för det lokala genomförandet. 

Nordanstigs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2022-

2030 är en lokal anpassning av den regionala handlingsplanen. Den 

har tagits fram i samarbete med berörda aktörer utifrån kommunens 

förutsättningar och rådighet. De övergripande målen är: 

Produktionsvärdet för den totala livsmedelsproduktionen ska öka 

med 50% till år 2030 samt att sysselsättningen inom jordbruk och 

förädling ska öka med 10% till år 2030. 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

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

Bykvist /(V) och 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. § 5 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att  anta Nordanstigs handlingsplan 

för Sveriges livsmedelsstrategi 2022-2030 (Erik Hedlunds och 

Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-11-01, dok nr 

128323). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att  anta 

Nordanstigs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2022-

2030 (ledningsutskottets protokoll § 224/2021, dok nr 128704). 

3. Nordanstigs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2022-

2030, dok nr 128370. 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta 

Nordanstigs handlingsplan för Sveriges livsmedelsstrategi 2022-

2030 (kommunstyrelsens protokoll § 253/2021, dok nr 129130). 
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§ 6 Dnr 2022-000019 

Överföring av 2021 års kvarvarande 
investeringsmedel till 2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna ombudgetering av följande investeringar från 2021 till 

2022: 

Projektering förskolor      240 tkr 

Ventilation Bergsjögården   1 580 tkr 

Ombyggnad kommunhus för säkerhet och kris 4 062 tkr 

Morängsviken, pir      175 tkr 

Ny förskola Gnarp                      7 457 tkr 

Idrottshall i Bergsjö                        39 996 tkr 

Vägbelysning       367 tkr 

Bredband                    9060 tkr 

Industriområdet Knoget   2 284 tkr 

Exploateringsområden      500 tkr  

Upprustning politiska beslut    1514 tkr 

Utemiljö skolor/förskolor politiska beslut     509 tkr 

Totalt                         67 744 tkr 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt slutredovisningar av 2021 års 

investeringar samt verksamheternas önskemål om ombudgetering till 

2022. 

Kommunfullmäktige har att ta ställning till ombudgetering från 2021 

till 2022 för följande investeringar som inte färdigställts under 2021.  

 

Projektering förskolor      240 tkr 

Ventilation Bergsjögården   1 580 tkr 

Ombyggnad kommunhus för säkerhet och kris 4 062 tkr 

Morängsviken, pir      175 tkr 

Ny förskola Gnarp                      7 457 tkr 

Idrottshall i Bergsjö                        39 996 tkr 
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Forts. § 6 

 

Vägbelysning       367 tkr 

Bredband                            9060 tkr 

Industriområdet Knoget   2 284 tkr 

Exploateringsområden      500 tkr  

Upprustning politiska beslut    1514 tkr 

Utemiljö skolor/förskolor politiska beslut     509 tkr 

 

Totalt                         67 744 tkr 

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) föredrar ärendet. 

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 redovisad 

ombudgetering av investeringar från 2021 till 2022 (Erik 

Hedlund och Kalle Olssons tjänsteutlåtande 2022-01-25, dok nr 

129467). 

2. Slutredovisning av investeringar 2021, dok nr 129439. 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige godkänner redovisad 

ombudgetering av investeringar från 2021 till 2022 

(kommunstyrelsens protokoll § 8/2022, dok nr 129767). 
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§ 7 Dnr 2021-000357 

Begäran om utökad borgen för Nordanstigs 
Bostäder AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstigs Bostäder AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 182 000 000 kr, 

jämte löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet 

har beräknats på aktuellt lånebelopp 2021-11-30. 

Jäv 

Peter Åström (L), Andreas Högdahl (NoP) och Sven-Åke 

Eriksson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är 

därför förbehållet kommunfullmäktige. 

Nordanstigs Bostäder AB har behov av att göra ytterligare 

låneupptagningar under nästkommande två år. Detta för att kunna 

möte de planerade investeringar som bolaget har. 

Tidigare beslut om kommunal borgen är från 2007-04-10 och 

medger ett lånetak på 150 798 595 kr. Bolaget har tom 2021-11-30 

lånat 149 513 900 kr och behöver be kommunfullmäktige om utökad 

borgen för redan beslutade investeringar samt för akuta planerade 

investeringar inom en två-årig investeringsplan. 

Låneupptagning ska täcka markköp för Nordanstig Dvästa 5:96 i 

Grönviken, Plusshuset i Gnarp, EPC-projektet, akuta tak, fasad- och 

fönsterbyten samt åtgärder för att säkerställa arbetsmiljökrav och 

säkerhet. 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) föredrar ärendet. 

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. § 7 

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om borgen från Nordanstigs Bostäder AB dok nr 

129164. 

2. Verksamhetens föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för 

egen skuld ingå borgen för Nordanstigs Bostäder AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 

181 836 900 kr, jämte löpande ränta och kostnader. Det totala 

högsta lånebeloppet har beräknats på aktuellt lånebelopp 

2021-11-30 (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2022-01-10, dok nr 129269). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för 

egen skuld ingå borgen för Nordanstigs Bostäder AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 

182 000 000 kr, jämte löpande ränta och kostnader. Det totala 

högsta lånebeloppet har beräknats på aktuellt lånebelopp 

2021-11-30 (ledningsutskottets protokoll § 5/2022, dok nr 

129478). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för 

egen skuld ingå borgen för Nordanstigs Bostäder AB:s 

låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 

182 000 000 kr, jämte löpande ränta och kostnader. Det totala 

högsta lånebeloppet har beräknats på aktuellt lånebelopp 

2021-11-30 (kommunstyrelsens protokoll § 9/2022, dok nr 

129768). 
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§ 8 Dnr 2021-000331 

Ansökan om checkkredit 2022 för  
Nordanstig Vatten AB  

Kommunfullmäktiges beslut 

Bevilja Nordanstig Vatten AB en checkkredit på totalt 15 mnkr 

under 2022 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto. 

Jäv 

Sven-Åke Eriksson (C), Carina Ohlson (C), Peter Åström (L) och 

Stefan Nybom (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstig Vatten AB ansöker om en fortsatt checkkredit inom 

Nordanstigs kommuns koncernkonto på 15 mnkr. 

För att kunna hantera det likvida flödet under 2022 bör checkkrediten 

på internkontot hos Nordanstigs kommun motsvara 15 mnkr. 

Checkkrediten ska användas till de variationer som förekommer i in- 

och utbetalningar. 

Enligt styrelsebeslut 2021-10-27, § 34, ansöker Nordanstig 

Vatten AB om en checkkredit på 15 mnkr. 

Enligt kommunfullmäktigebeslut 2009-05-11 ska Nordanstig 

Vatten AB:s checkkredit omvärderas varje år. 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om checkkredit 2022 från Nordanstig Vatten AB, dok 

nr 128549. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

Nordanstig Vatten AB en checkkredit på totalt 15 mnkr under 

2022 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto (Erik Hedlunds 

och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-01-16, dok nr 

128608). 
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Forts § 8 

 

4. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

Nordanstig Vatten AB en checkkredit på totalt 15 mnkr under 

2022 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto 

(ledningsutskottets protokoll § 6/2022, dok nr 129479). 

5. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

Nordanstig Vatten AB en checkkredit på totalt 15 mnkr under 

2022 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto 

(kommunstyrelsens protokoll § 10/2022, dok nr 129769). 
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§ 9 Dnr 2021-000355 

Val av driftform för hemtjänst - upphandling 
enligt LOU, LOV eller egen regi 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avskaffa Nordanstigs kommuns valfrihetssystem (LOV) inom 

hemtjänst och bedriva all hemtjänst i egen regi. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I februari 2010 beslutade kommunfullmäktige att tillåta privata 

utförare i hemtjänsten. Avtal kunde tecknas med kommunen från och 

med augusti 2010. Samtliga som därefter har ansökt om att bli 

utförare inom hemtjänst har godkänts av kommunen. Nordanstigs 

kommun har haft avtal med flera olika utförare.  

Omsorgsutskottet beslutade i november 2022 att verksamheten Vård 

och omsorg ska ta fram en utredning om kommunens hemtjänst. 

Utredningen har fungerat som diskussionsunderlag för val av 

framtida driftform för hemtjänsten i Nordanstigs kommun. Idag 

bedrivs hemtjänsten dels i kommunal regi, dels av en extern utförare 

genom kommunens valfrihetssystem (LOV).  

Det har inte funnits privata utförare i alla delar av kommunen på 

senare tid. Det har också varit för få brukare på kommunens olika 

orter för att sysselsätta både kommunal hemtjänst och privat utförd 

hemtjänst på ett effektivt sätt.  

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med bifall av Carina Ohlson (C), Sigbritt Persson (S), 

Petter Bykvist (V), Tor Tolander (M), Stig Eng (C), Andreas 

Högdahl (NoP) och Stefan Nybom (S), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 
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Beslutsunderlag 

1. Verksamheten lämnar två alternativ till kommunfullmäktige att 

ta ställning till: Alternativ 1: Avskaffa Nordanstigs kommuns 

valfrihetssystem inom hemtjänst och bedriva all hemtjänst i 

egen regi. Alternativ 2: Avskaffa Nordanstigs kommuns 

valfrihetssystem inom hemtjänst och upphandla all hemtjänst 

inklusive nattpatrull enligt lagen om offentlig upphandling (Erik 

Hedlunds och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2021-12-14, 

dok nr 129013). 

2. Val av driftsform för hemtjänst - upphandling enligt LOU, LOV 

eller egen regi, dok nr 129013. 

3. Brukarenkät 2020, dok nr 129080. 

4. Protokollsutdrag OU 2021-11-08 § 130, Information och övriga 

ärenden, dok nr 128634. 

5. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar Avskaffa 

Nordanstigs kommuns valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst 

och bedriva all hemtjänst i egen regi (omsorgsutskottets 

protokoll § 11/2022, dok nr 129398). 

6. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att avskaffa 

Nordanstigs kommuns valfrihetssystem (LOV) inom hemtjänst 

och bedriva all hemtjänst i egen regi. Kommunstyrelsen beslutar 

uppdra till verksamheten och omsorgsutskottet att ta fram 

nyckeltal för att kunna följa kostnadsutvecklingen med ambition 

att hålla sin budget samt att även se över kostnader i förhållande 

till Särskilt boendeplatser samt trygghetsboenden 

(kommunstyrelsens protokoll § 11/2022, dok nr 129398). 
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§ 10 Dnr 2022-000008 

Övertagande av bro och gångväg i Ilsbo. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Överta del av Östanå S:5 inklusive bron över Östanåån och dess 

ansvar enligt bilaga 1. 

2. Nordanstigs kommun bekostar lantmäteriförrättningen i 

samband med övertagandet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ägarna av Östanå S:5 inkom i april 2021 med önskan att Nordanstigs 

kommun övertar den del av samfälligheten som bron och den 

gångväg som leder till bron. 

Bron över Östanåån är i behov av åtgärder, något som ägarna av 

samfälligheten (Östanå S:5) inte anser sig ha möjlighet att lösa och 

heller inte anser sig vara deras ansvar. 

Ledningsutskottet har även berett ärendets relation till kommande 

belysningsstrategi. Att överta bron nu utan att belysningsstrategi är 

antagen kan vara olägligt, samtidigt är området ändå strategiskt 

betydelsefullt. Bron används flitigt av skolbarn på väg till och från 

skola som vill undvika stora vägen, det är därför viktigt att bron kan 

underhållas. För att kunna tillse att bron förblir underhållen behövs 

att kommunen överta ansvaret för den.  

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

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

yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att överta del av Östanå S:5 

inklusive bron över Östanåån och dess ansvar enligt bilaga 1 

samt att Nordanstigs kommun bekostar Lantmäteriförrättningen 

i samband med övertagandet (Erik Hedlunds och Hans-Åke 

Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022 01-04, dok nr 129241). 
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Forts. § 10 

 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att överta del 

av Östanå S:5 inklusive bron över Östanåån och dess ansvar 

enligt bilaga 1, samt att Nordanstigs kommun bekostar 

lantmäteriförrättningen i samband med övertagandet 

(ledningsutskottets protokoll § 10/2022, dok nr 129483). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar överta del av 

Östanå S:5 inklusive bron över Östanåån och dess ansvar enligt 

bilaga 1. Nordanstigs kommun bekostar lantmäteriförrättningen 

i samband med övertagandet (kommunstyrelsens protokoll 

§ 13/2022, dok nr 129772). 
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§ 11 Dnr 2021-000353 

Policy för kommunala tomter 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa Policy för kommunala tomter för Nordanstigs 

kommun med ändringen under rubriken Inledning, första stycket 

till att få lydelsen: Syftet med policyn är att tydliggöra vilka 

regler som gäller vid försäljning på delegation för kommunalt 

ägda tomter samt hur försäljningen av dessa ska genomföras. 

2. Fastställa tomtpriser enligt bifogad prislista. 

3. Delegation ges till kommunstyrelsen att teckna avtal vid 

försäljning av kommunala tomter. Delegationen begränsas till 

att endast gälla prissatta kommunala tomter. Vid avvikelser från 

policyn skall ärendet behandlas av kommunfullmäktige. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Syftet med policyn är att tydliggöra vilka regler som gäller för 

kommunalt ägda tomter samt hur försäljning av dessa ska 

genomföras. 

Med tomtmark avses planlagd mark som ska användas för 

småhusändamål eller mark för verksamhet. Försäljning av 

kommunala tomter sker enligt delegation. 

Av policyn framgår följande: 

• Användningsområden för tomtmark 

• Intresseanmälan för tomter 

• Köpekontrakt 

• Handpenning och köpeskilling 

• Tillträde 

Tomtpriser ska vara beslutade av kommunfullmäktige. Huvudregel 

är att tomter säljs till marknadspris. 

Policy för kommunala tomter ska säkerställa att tomtmark endast får 

användas för bostads- eller verksamhetsändamål. Tomter är inte 

tilltänkta för arrende, dispositionsrätt eller annan typ av nyttjanderätt 

till exempel för parkering, odling, gräsmattor eller annat privat 

ändamålsområde. Kommunen säljer inte avstyckad tomt- eller 

verksamhetsmark för att bebygga med exempelvis garage i 

anslutning till en bostad. Det är heller inte tillåtet att köpa två tomter 

bredvid varandra i syfte att slå ihop dem och endast bygga ett 

permanenthus.  
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Vidare ger policyn möjlighet att inrätta en intresselista för befintliga 

tomter och verksamhetsmark. På den antecknas namn på intressenten 

och vilket datum personen har anmält intresse. Tilldelning av tomter 

sker enligt först till kvarn. 

Köpekontrakt ska upprättas i samband med att en sökande tackar jag 

till erbjuden tomt. 

Tecknas inte köpeavtal tilldelas tomten den intressent som står näst i 

intresselistan.  

En handpenning motsvarande 10 % av köpesumman erläggs inom 

30 dagar från påskrivet köpekontrakt. Resterande 90 % av 

köpesumman erläggs vid tillträde. 

Tomtpriser ska vara beslutade av kommunfullmäktige. Huvudregel 

är att tomter säljs till marknadspris + VA anslutningsavgift. 

Handpenningen återfås inte om köpeavtalet hävs eller tillträde inte 

sker enligt plan.  

Datum för tillträde bestäms efter överenskommelse. Tillträde ska 

dock ske senast tre (3) månader efter undertecknat köpekontrakt. 

Köparen förbinder sig att betala VA anslutningsavgift enligt vid var 

tid gällande VA-taxa.  Om så inte sker upphävs köpet inom sex (6) 

månader. Gäller i de fall där VA-anslutning ej ingått i 

köpeskillingen.  

Kommunstyrelsens ordförande 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. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 

2022-01-13, dok nr 129287. 

2. Bilaga Förslag Tomtpriser kommunala tomter, dok nr 129315. 

3. Förslag Policy för kommunala tomter 2021-12-13, dok nr 

128996. 

4. Ledningsutskottets protokoll § 12/2022, dok nr 129485. 

5. Kommunstyrelsens protokoll § 14/2022, dok nr 129773. 
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§ 12 Dnr 2020-000243 

Motion om tipskanal för visselblåsare. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Regeringen har föreslagit en ny lag som ger skydd för personer 

som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatser, så 

kallade visselblåsare. De nya reglerna börjar gälla den 

17 december 2021 och en funktion ska vara införd senast  

1 juli 2022. 

2. Motionen anses därmed besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Petter Bykvist (V) har lämnat en motion om tipskanal för 

visselblåsare. 

Petter Bykvists förslag är att fullmäktige beslutar att utreda hur en 

visselblåsarfunktion för kommunanställda i förvaltningar samt 

kommunala bolag och stiftelser, och förtroendevalda, kan utformas 

och byggas upp i Nordanstig. Detta för att säkerställa möjligheten att 

eventuella missförhållanden och oegentligheter ska kunna anmälas 

på ett anonymt och tryggt sätt, och sedan bättre kunna utredas och 

åtgärdas. 

Yttrande över motionen 

Regeringen har föreslagit en ny lag som ger skydd för personer som 

rapporterar om missförhållanden på arbetsplatser, så kallade 

visselblåsare. Bland annat kommer fler personer att omfattas av 

skyddet för visselblåsare. Det ska bli tydligare hur man går till väga 

för att visselblåsa och identiteten på den som slår larm om 

missförhållanden ska hållas hemlig. Verksamheter med minst 

50 arbetstagare blir skyldiga att införa särskilda rapporteringskanaler. 

Det ska även gå att slå larm genom särskilda kanaler till myndigheter 

inom vissa områden. 

De nya reglerna börjar gälla den 17 december 2021 och en funktion 

ska vara införd senast 1 juli 2022.  

Kommunstyrelsens ordförande 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. 
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Beslutsunderlag 

1. Motion från Petter Bykvist (V) dok nr 118787. 

2. Ola Wiggs (S) yttrande över motionen 2021-10-29, dok nr 

128315. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Regeringen har föreslagit en ny lag som ger skydd för personer 

som rapporterar om missförhållanden på arbetsplatser, så 

kallade visselblåsare. De nya reglerna börjar gälla den 

17 december 2021 och en funktion ska vara införd senast 1 juli 

2022. Motionen kan därmed anses besvarad (ledningsutskottets 

protokoll § 233/2021, dok nr 128713). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar: Regeringen 

har föreslagit en ny lag som ger skydd för personer som 

rapporterar om missförhållanden på arbetsplatser, så kallade 

visselblåsare. De nya reglerna börjar gälla den 17 december 

2021 och en funktion ska vara införd senast 1 juli 2022. 

Motionen anses därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll 

§ 266/2021, dok nr 129143). 
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§ 13 Dnr 2021-000248 

Motion om lokal kollektivtrafikstrategi 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Nordanstigs kommun kan inte styra kollektivtrafik som 

trafikerar kommunen. Trafikeringen av kollektivtrafik i 

Gävleborgs län är en fråga som styrs av Region Gävleborgs med 

dess trafikförsörjningsprogram i egenskap av regional 

kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län enligt Lag 

(2010:1065) om kollektivtrafik. 

2. Därmed avslås motionens första att-sats. 

3. Nordanstigs Bostäder, företagarföreningen samt föreningslivet 

har idag forum där frågan kan diskuteras.  

4. Därmed anses motionens andra att-sats vara besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

kommun tar fram en lokal strategi för kollektivtrafiken samt att 

Nordanstigs kommun inför samråden med X-Trafik AB även 

involverar Nordanstigs Bostäder AB, företagarföreningarna och 

föreningslivet.     

Yttrande över motionen 

Kollektivtrafik i Gävleborgs län upphandlas baserat på länets 

regionala trafikförsörjningsprogram. Det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet beslutas av Region Gävleborg. I det 

regionala trafikförsörjningsprogrammet ska regionens mål med 

kollektivtrafik i hela länet beskrivas. Kollektivtrafik i Sverige ska 

byggas från det nationella perspektivet till det regionala och lokala 

för att på bästa och mest hållbara sätt sammanbindas. Det regionala 

och lokala ska alltså målsättas i det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet.  

Kommunen har inflytande till regionalt trafikförsörjningsprogram 

dels genom politisk representation i Region Gävleborg men också 

genom kommunstyrelsen som remissinstans. Kommunen för 

därutöver samråd med Region Gävleborg ett antal gånger per år där 

trafiken som sker regionalt och lokalt diskuteras. Flera av de 

önskemålen som Vänsterpartiet lyfter i sin motion kan lyftas i de 

olika forumen för dialog som kommunen har med den ansvariga 

organisationen för kollektivtrafik, Region Gävleborg. 
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Kommunen har kontinuerliga träffar med Nordanstigs Bostäder AB 

genom ägarsamråd där behovet av kollektivtrafik kan diskuteras. 

Kontinuerliga möten sker även med företagarföreningen genom 

Näringslivsrådet där frågan om behovet av kollektivtrafik kan 

diskuteras. Även föreningslivet har olika möten där frågan kan 

diskuteras.  

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

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

kommunstyrelsens förslag. 

Petra Modée (V) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs och Petra Modées 

yrkanden och finner Ola Wiggs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Petra Modées yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

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

för Petra Modées yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens 

förslag. Fem ledamöter avstod från att rösta. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M)   X    

Lars Hed (M)    X    

Michael Wallin (M)   X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Anders Broberg (C) X     

Sven-Åke Eriksson (C) X     

Peter Åström (L)  X    

Daniel Gunsth (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Stefan Nybom (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     

Petra Modée (V)  X    

Petter Bykvist (V)  X 

Göran Thybäck (V)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD)   X   

Eva Andersson (SD)   X 

Andreas Högdahl (NoP) X 

Summa  15 4 5   

 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Petra Modée (V) dok nr 125713. 

2. Ola Wiggs (S) yttrande över motionen 2021-11-01, dok nr 

128358. 

3. Ledningsutskottets protokoll § 232/2021, dok nr 128712. 

4. Kommunstyrelsens protokoll § 265/2021, dok nr 129142. 
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§ 14 Dnr 2021-000231 

Motion om närarbetsplatser 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ställa sig positiv till att undersöka möjligheten att skapa 

närarbetsplatser på olika orter i kommunen för 

kommunanställda, men kommunen ska inte konkurrera med 

privata företagare och fastighetsägare som kanske har uthyrning 

av arbetsplatser som sin affärsidé. 

2. Därmed avslås motionen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunen undersöker möjligheten att utveckla och hyra ut så 

kallade närarbetsplatser.   

Yttrande över motionen 

Under pandemin har möjligheterna till att arbeta på distans 

utvecklats i rask takt. Det vi inte trodde var möjligt innan pandemin 

ser vi nu som enkelt och självklart.  

Den politiska majoriteten ställer sig positiv till intentionen i 

motionen och anser det vara fullt möjligt att anordna närarbetsplatser 

företrädesvis i kommunägda lokaler på olika orter i kommunen för 

kommunens egna anställda. 

Motionens förslag att kommunen ska undersöka möjligheten till att 

anordna närarbetsplatser för uthyrning är inte förenligt med 

kommunens uppdrag och ingår inte i den kommunala kompetensen. 

Kommunen ska inte konkurrera med privata företagare och 

fastighetsägare som kanske har uthyrning av arbetsplatser som sin 

affärsidé. 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) föredrar ärendet. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Petter Bykvist (V) med bifall av Petra Modée (V) yrkar bifall till 

motionen. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs och Petter Bykvist 

yrkanden och finner Ola Wiggs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Petter Bykvist yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

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

Petter Bykvist yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens förslag. 

Sex ledamöter avstod från att rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M)   X    

Lars Hed (M)    X    

Michael Wallin (M)   X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Anders Broberg (C) X     

Sven-Åke Eriksson (C) X     

Peter Åström (L)   X    

Daniel Gunsth (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Stefan Nybom (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Magnus Willing (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Petra Modée (V)  X    

Petter Bykvist (V)  X 

Göran Thybäck (V)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD)   X   

Eva Andersson (SD)   X 

Andreas Högdahl (NoP) X 

Summa  15 3 6 
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Beslutsunderlag 

1. Motion från Petra Modée (V), dok nr 125910. 

2. Kommunstyrelsens ordförande Ola Wiggs (S) yttrande över 

motionen 2021-11-09, dok nr 128351. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att ställa sig 

positiv till att undersöka möjligheten att skapa närarbetsplatser 

på olika orter i kommunen för kommunanställda. Men 

kommunen ska inte konkurrera med privata företagare och 

fastighetsägare som kanske har uthyrning av arbetsplatser som 

sin affärsidé. Motionen bör därför avslås (ledningsutskottets 

protokoll § 231/2021, dok nr 128711). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att ställa sig 

positiv till att undersöka möjligheten att skapa närarbetsplatser 

på olika orter i kommunen för kommunanställda, men 

kommunen ska inte konkurrera med privata företagare och 

fastighetsägare som kanske har uthyrning av arbetsplatser som 

sin affärsidé. Motionen ska därför avslås (kommunstyrelsens 

protokoll § 262/2021, dok nr 129139). 
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§ 15 Dnr 2021-000203 

Redovisning ej verkställda beslut inom SoL 
och LSS 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden ska enligt 16 kap 6f-h §§ Socialtjänstlagen varje 

kvartal rapportera till Inspektionen för vård och omsorg, IVO och till 

revisorerna alla gynnande beslut enligt 4 kap 1 § socialtjänstlagen 

som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum eller 

från det att verkställigheten avbröts. De beslut som tidigare 

rapporterats som ej verkställda ska rapporteras till IVO och revisorer 

när de verkställs. Nämnden ska även lämna statistikrapport till 

fullmäktige. 

Rapportering till IVO sker i en rapport per varje enskilt beslut och 

individ, individrapport, vid fyra tillfällen per år. 

• 1 gynnande beslut om kontaktfamilj, 2021-05-04, ännu ej 

verkställt (möjlig uppdragstagare utsedd nu). 

• 1 gynnande beslut om kontaktperson, 2021-05-11, har 

rapporterats som ej verkställt inom tre månader och som 

verkställt från 2021-09-09. 

Beslutsunderlag 

1. Sociala myndighetsnämndens protokoll § 156/2021, dok nr 

128652. 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

redovisningen (kommunstyrelsens protokoll § 269/2021, dok nr 

129146). 
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§ 16 Dnr 2021-000207 

Redovisning ej avslutade ärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen av ej avslutade ärenden efter beslut i 

fullmäktige samt godkänna redovisade förslag till avskrivning av 

vissa ärenden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska årligen följa upp de politiska beslut som har 

fattats i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige och följa hur 

besluten har verkställts och genomförts. 

Staben har sammanställt de ärenden som beslutats i 

kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige och som inte är 

avslutade. 

Sammanställningen avser perioden från 1 januari 2015 till 

31 december 2020. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen och fullmäktige 

beslutar att godkänna redovisningen samt godkänna redovisade 

förslag till avskrivning av vissa ärenden (Erik Hedlunds och Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2021-11-03, dok nr 125752). 

2. Redovisning av öppna ärenden i kommunstyrelsen., dokumentnr 

125738. 

3. Redovisning av öppna ärenden i fullmäktige., dokumentnr 

125737. 

4. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen och fullmäktige 

beslutar godkänna redovisningen. Godkänna redovisade förslag 

till avskrivning av vissa ärenden (ledningsutskottets protokoll 

§ 230/2021, dok nr 128710). 

5. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

redovisningen av ej avslutade ärenden efter beslut i fullmäktige 

samt godkänna redovisade förslag till avskrivning av vissa 

ärenden (kommunstyrelsens protokoll § 267/2021, dok nr 

129144). 
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§ 17 Dnr 2021-000352 

Fyllnadsval efter Lars-Ove Gradin (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Sven-Åke Eriksson (C) som ny 1:e vice ordförande i 

fullmäktige. 

2. Välja Sven-Åke Eriksson (C) som ny ledamot och 1:e vice 

ordförande i fullmäktigeberedningen för demokrati. 

3. Välja John Henric Bornemann (C) som ny ersättare i 

Hälsinglands Utbildningsförbund. 

4. Välja  John Henric Bornemann (C) som ny ersättare i 

kommunstyrelsen. 

5. Valen avser återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

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

fullmäktige, ledamot och 1:e vice ordförande i 

fullmäktigeberedningen för demokrati, ersättare i Hälsinglands 

Utbildningsförbund samt ersättare i kommunstyrelsen. 

Lars-Ove Gradin hade även fler uppdrag som väljs av 

kommunstyrelsen. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) föreslår Sven-Åke Eriksson (C) som ny 1:e vice 

ordförande i fullmäktige och som ny ledamot och 1:e vice ordförande 

i fullmäktigeberedningen för demokrati och John Henric Bornemann 

(C) som ny ersättare i Hälsinglands Utbildningsförbund och ny 

ersättare i kommunstyrelsen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs förslag och finner det 

antaget. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 18 Dnr 2022-000010 

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Anne-Lie Åkerlund (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Anne-Lie Åkerlunds (M) avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Moderaterna 

för återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

3. Ny ersättare i kommunstyrelsen väljs vid fullmäktiges nästa 

sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anne-Lie Åkerlund (M) har avsagt sig sina samtliga politiska 

uppdrag i kommunen. Anne-Lie Åkerlund var ersättare i fullmäktige 

och ersättare i kommunstyrelsen. 

Fullmäktige har att godkänna Anne-Lie Åkerlunds (M) avsägelse 

samt hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Moderaterna 

för återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

Fullmäktige ska även välja en ny ersättare i kommunstyrelsen och 

valet avser återstoden av mandatperioden 2019-2022. 
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§ 19 Dnr 2022-000046 

Fyllnadsval på grund av valbarhetsinder, 
Börje Lindblom (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ny ersättare i valnämnden väljs på fullmäktiges nästa sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Börje Lindblom (L) har flyttat från kommunen och är inte längre 

valbar som förtroendevald i Nordanstigs kommun. Börje hade ett 

uppdrag som ersättare i valnämnden. 

Fullmäktige har att välja ny ersättare i valnämnden för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022. 
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§ 20 Dnr 2021-000359 

Fyllnadsval på grund av valbarhetshinder  
Fredrik Magnusson (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Monika Brykner (SD) som ny ersättare i 

kommunstyrelsen. 

2. Välja Johan Norrby (SD) ny ledamot i valnämnden. 

3. Välja Eva Andersson (SD) som ny ersättare i 

fullmäktigeberedningen för demokrati. 

4. Välja Johan Norrby (SD) som ny ersättare i 

valberedningsnämnden. 

5. Valen avser återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fredrik Magnusson (SD) har flyttat från kommunen och är inte 

längre valbar för politiska uppdrag i Nordanstigs kommun. 

Fullmäktige har att välja ny ersättare i kommunstyrelsen, ny ledamot 

i valnämnden, ny ersättare i fullmäktigeberedningen för demokrati 

samt en ny ersättare i valberedningsnämnden. 

Valen avser återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) föreslår Monika Brykner (SD) som ny 

ersättare i kommunstyrelsen, Johan Norrby (SD) som ny ledamot i 

valnämnden, Eva Andersson (SD) som ny ersättare i 

fullmäktigeberedningen för demokrati samt Johan Norrby (SD) som 

ny ersättare i valberedningsnämnden. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs förslag och 

finner det antaget. 
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§ 21 Dnr 2019-000280 

Inkomna motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande motioner har inkommit till kommunfullmäktige: 

Motion om att förbättra insatserna mot våld i nära relationer 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om att förbättra 

insatserna mot våld i nära relationer  där hon yrkar att 

kommunstyrelsen ges ansvar för att ge ett utskott eller en arbetsgrupp 

i uppgift att i samråd med sakkunniga och med grund i den forskning 

som finns upprätta en handlingsplan för att motverka våld i nära 

relationer samt att kommunstyrelsen ges ansvar för att 

handlingsplanen implementeras i samtliga kommunala verksamheter 

så fort den är upprättad. 

Motion om att flytta tillbaka fullmäktiges sammanträden till 

Harmånger 

Sven-Erik Sjölund (S) har lämnat en motion om förslag att flytta 

tillbaka fullmäktiges sammanträden till Harmånger. Han yrkar att 

kommunen utreder möjligheten att åter förlägga fullmäktiges 

sammanträden i gamla fullmäktigesalen i Harmånger samt att om 

utredningen visar att det är möjligt även besluta att flytta 

sammanträdena till Harmånger. 

 

 


