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§ 1 Dnr 2020-000058  

Information om Nordanstigs fiske- och 
vattenvårdsprojekt. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun driver ett fiske- och vattenvårdsprojekt i sitt 

arbete utifrån kommunens fiskevårdsplan som antogs av 

kommunfullmäktige redan 2014. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om projektet och 

kommunens arbete för fiske- och vattenvården i kommunens 

vattendrag. 

Thomas Sandberg, Svensk Vattenkraftsförening, informerar om 

värdet av småskalig vattenkraft och hur den vandrande fiskens behov 

kan tillgodoses utan att riva kraftverk. 

Hans Sjöberg, Länsstyrelsen Gävleborg, informerar om 

lagstiftningen och vilka krav som en ägare av vattenkraftverk 

behöver uppfylla till följd av dagens lagstiftning. 

Anders Bruks, VattenBruks AB, informerar om vilken påverkan 

vattenkraften har på flödet i Harmångersån både på ån och på havet 

utifrån ett ekosystemperspektiv. 

Christer Borg, Älvräddarnas samorganisation informerar om hur en 

kommun kan erhålla medel för att finansiera köp av småskaliga 

vattenkraftverk för att möjliggöra en utrivning av 

kraftverksdammarna.  
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§ 2 Dnr 2017-000078  

Ledamöternas frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöternas frågestund förklaras avslutad.   

      

Sammanfattning av ärendet 

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

styrelse, utskott, fullmäktigeberedning eller ordföranden i 

kommunala bolag. 

Fråga 1 

Magdalena Fagerhov (KD) ställer en fråga till utbildningsutskottets 

ordförande Anette Nybom (S). Region Gävleborg har meddelat att de 

bestämt sig för att helt upphöra med dyslexiutredningar. Deras 

arbetsområde för logopeder ändras och ska rikta in sin verksamhet 

mer på barn med språkstörningar och sluta göra dyslexiutredningar 

för barn upp till 17 år. Vilken dialog fördes med Nordanstigs 

kommun innan Region Gävleborg gick ut med uttalandet i media? 

Anette Nybom (S) svara att Region Gävleborg inte har tagit någon 

kontakt med kommunen i ärendet. 

Fråga 2 

Petter Bykvist (V) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg 

(S) vad han anser om 1 %-regeln vid nybyggnation för konstnäring 

utsmyckning? 

Ola Wigg (S) svarar att han ställer sig försiktigt positiv, främst vid 

större investeringar. 

Fråga 3 

Sandra Bjelkelöv (SD) frågar omsorgsutskottets ordförande Carina 

Ohlson (C) om vitesföreläggandet för att inte erbjuda en Särskilt 

boende-plats i rätt tid. Har kommunen tillräckligt med platser för att 

undvika viten? 

Carina Ohlson (C) svarar att idag är det inte lika många som står i kö 

till platser vid de Särskilda boendena. Grunderna för 

biståndsbedömningen är också ändrad i och med de nya riktlinjerna. 

Fråga 4 

Eva Andersson (SD) frågar kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg 

(S) om anställningen av en ny kommunikatör och en 

hållbarhetsstrateg verkligen är nödvändigt?  
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Forts. § 2 

 

Ola Wigg (S) svarar att det är viktigt idag att nå ut med rätt 

information i de olika medierna och att det därför är motiverat med 

en kommunikatör. Anställning av en hållbarhetsstrateg känner han 

inte till och ber att få återkomma med svar om det.  
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§ 3 Dnr 2020-000030  

Interpellation om beredskap i kommunens 
skolor att säkerställa att elever med läs- och 
skrivsvårigheter får stöd i frånvaron av en 
dyslexidiagnos. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten förklaras för avslutad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har ställt en interpellation till 

utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) med följande 

frågor: 

Anser utbildningsutskottets ordförande att kommunens förskolor och 

skolor har en fullgod beredskap och kunskap för att identifiera, 

utreda samt sätta in adekvata stödåtgärder för barn med uppvisade 

läs- och skrivsvårigheter, även i de fall då barnet även uppvisar 

tecken på andra funktionsvariationer såsom ADHD eller vissa drag 

inom autismspektrat?  

Hur avser Majoriteten i Nordanstigs kommun säkerställa att barn 

med misstänkt dyslexi inom Nordanstig kommuns förskolor/skolor, 

erhåller adekvata stödinsatser i frånvaron av en fastställd diagnos?  

Avser Majoriteten skjuta till extra medel till Nordanstig kommuns 

skolor, så att våra lärare och skolor tilldelas tillräckliga resurser för 

att klara av detta utökade ansvar? 

Anette Nybom (S) svarar på interpellationen.  
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§ 4 Dnr 2017-000323  

Genomförande av Effektiviserings- och 
moderniseringsprojekt inom 
fastighetsbeståndet.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppdra till firmatecknarna att kontraktera Caverion under en 

4-års period, 2020-2023, för att genomföra EPC-projektet 

(Energy performans contracting) enligt förslag 

(resultatpåverkan).  

2. Lån för den kommunala delen av investeringen i EPC-projektet 

på maximalt 88 000 tkr får tas upp under projekttiden 

2020-2024.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens fastigheter har ett stort behov av upprustning. Genom 

EPC-projektet kommer vi att förbättra arbetsmiljön, minska 

klimatpåverkan och sänka driftskostnaderna. 

EPC-projektet kan ej finansieras med egna medel. En beräkning av 

hela projektets behov av lånefinansiering uppgår till 157 000 tkr. 

Detta fördelas mellan kommunens bolag och kommunen. 

Kommunens bolag tar upp lån för sina delar och kommunen borgar 

för lånet med maximalt 69 000 tkr. Kommunens eget lånebehov för 

detta projekt uppgår till 88 000 tkr.   

EPC är ett projekt där vi upphandlat en energibesparing med 

prestandagaranti, Caverion är det företag som vunnit upphandlingen. 

I projektet garanteras en viss energibesparing som motsvarar 

kostnaderna för investeringen. Om inte avtalad besparing uppnås blir 

Caverion återbetalningsskyldig till beställaren under garantitiden. 

Nordanstigs kommunkoncerns projekt omfattar ca 157 000 tkr varav 

88 000 tkr belastar de kommunala fastigheterna. Garanterad 

besparing totalt i koncernen per normalår beräknas till ca 4 091 tkr 

varav kommunens energibesparing motsvarar 2 093 tkr. Projektets 

genomförandefas påbörjas under våren och löper under en 4-års 

period. 

Kommunen har tidigare haft finansiella mål som angett att 

kommunen bör finansiera investeringar med egna medel och/eller 

bidrag. Det finansiella målet finns inte för 2020. 
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Forts. § 4 

 

Denna investering är av en sådan storlek att egna medel inte räcker 

till. Förslag finns därför att låna till projektet då det kommer att vara 

kostnadsneutralt. Total upplåning beräknas till 157 000 tkr. Detta 

fördelas mellan kommunens bolag och kommunen. Kommunens 

bolag tar upp lån för sina delar. Kommunens eget lånebehov för detta 

projekt uppgår till 88 000 tkr.  

Ola Wigg (S) föredrar ärendet.  

Yrkanden 

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

Norrby (SD), Petter Bykvist (V) och Stefan Bergh (NoP), yrkar bifall 

till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.           

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseberedningen för framtida 

fastighetsinvesteringar beslutar uppdra till verksamheten att 

förbereda ett förslag till beslut till kommunstyrelsens 

sammanträde 4 februari 2020 med inriktningen att Nordanstigs 

kommun ska delta i EPC-projektet som är ett effektiviserings- 

och moderniseringsprojekt inom fastighetsbeståndet under 

förutsättning att även Nordanstigs Bostäder AB deltar. Förslaget 

ska innehålla en tidsplan, de objekt som ska ingå samt förslag 

till finansiering av projektet (KS-beredningen för framtida 

fastighetsinvesteringars protokoll § 1/2020). 

2. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige 

beslutar att ge firmatecknare uppdrag att kontraktera Caverion 

under en 4-års period, 2020-2024, för att genomföra EPC-

projektet (Energy performans contracting) enligt förslag (bilaga 

resultatpåverkan). Lån för den kommunala delen av 

investeringen i EPC-projektet på maximalt 88 000 tkr får tas 

upp 2020 (Kristina Berglunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2020-01-27).  

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till 

firmatecknarna att kontraktera Caverion under en 4-års period, 

2020-2023, för att genomföra EPC-projektet (Energy 

performans contracting) enligt förslag (bilaga resultatpåverkan). 

Lån för den kommunala delen av investeringen i EPC-projektet 

på maximalt 88 000 tkr får tas upp under projekttiden 

2020-2024 (kommunstyrelsens protokoll § 13/2020).      
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§ 5 Dnr 2020-000041  

Överföring av investeringsmedel från 2019 till 
2020 års investeringsbudget. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna ombudgetering av följande investeringar från 2019 till 

2020: 

Fiber Stallbacken och Lotsen          47 tkr 

Projekt förskolor        383 tkr 

Ombyggnation Paletten          99 tkr  

Ombyggnation på Hagängsgården    1 772 tkr 

Ventilation Bergsjögården     1 580 tkr 

Ombyggnad kommunhus för säkerhet och kris   1 977 tkr 

Vägbelysning         334 tkr 

Bredband    12 414 tkr 

Deponier riskklass 1 Bergsjö Hassela       110 tkr 

Fastighetsnära insamling        376 tkr 

Industriområdet Knoget     2 558 tkr 

Ny väg och GC-väg        300 tkr   

      

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt slutredovisningar av 2019 års 

investeringar samt verksamheternas önskemål om ombudgetering till 

2020.   

Kommunfullmäktige har att ta ställning till ombudgetering från 2019 

till 2020 för följande investeringar som inte slutförts under 2019. 

Fiber Stallbacken och Lotsen         47 tkr 

Projekt förskolor       383 tkr 

Ombyggnation Paletten         99 tkr 

Ombyggnation på Hagängsgården    1 772 tkr 

Ventilation Bergsjögården     1 580 tkr 

Ombyggnad kommunhus för säkerhet och kris   1 977 tkr 

Vägbelysning         334 tkr 
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Forts. § 5 

 

Bredband    12 414 tkr 

Deponier riskklass 1 Bergsjö Hassela       110 tkr 

Fastighetsnära insamling        376 tkr 

Industriområdet Knoget     2 558 tkr 

Ny väg och GC-väg        300 tkr 

Totalt    21 950 tkr 

 

Ekonomisk påverkan 

Investeringar 2020  22 000 tkr 

Ombudgetering från 2018, Kf § 8/2019   8 302 tkr 

TB 2020 från 2019  21 950 tkr 

Total investeringsbudget 2020 52 252 tkr   

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Politiska ledningsgruppen föreslår att fullmäktige beslutar att 

överföra 21 950 tkr av 2019 års kvarvarande investeringsmedel 

till 2020 års investeringsbudget (politiska ledningsgruppens 

protokoll § 2/2020). 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna 

ombudgetering av investeringar från 2019 till 2020 enligt tabell 

(Kristina Berglunds och Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 

2020-01-27). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna 

ombudgetering av investeringar från 2019 till 2020 enligt tabell 

(kommunstyrelsens protokoll § 7/2020). 
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§ 6 Dnr 2020-000014  

Justering av taxor för tillsyn inom 
miljöbalkens område, räddningstjänst samt 
alkohol och tobak. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds förslag till 

taxor och avgifter för tillsyn inom miljöbalkens område, 

räddningstjänstens taxor och avgifter för tillsyn och tjänster 

samt taxor för ansökning och tillstånd gällande alkohol och 

tobak. 

2. De nya taxorna ska gälla så snart fullmäktiges beslut har vunnit 

laga kraft. 

3. Taxorna ska årligen indexregleras enligt Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV).             

Sammanfattning av ärendet 

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har en gemensam nämnd för 

samverkan inom miljö- och räddningstjänstverksamhet. Då nämnden 

är gemensam krävs att både Hudiksvall och Nordanstigs kommuner 

beslutar om reglering av taxor. Ett förslag till reglering av taxor har 

tagits fram av Hudiksvalls kommunledningsförvaltning. Hudiksvalls 

kommunfullmäktige beslutade 16 december 2019, § 372, att 

godkänna förslaget. Därefter sändes Hudiksvalls 

kommunledningsförvaltnings förslag till Nordanstigs kommun för att 

godkännas även här.                           

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag av Hudiksvalls kommunfullmäktiges beslut 

från 16 december 2019, § 372, Dnr 2019-000242 – 100. 

2. Ledningsutskottet beslutar att ärendet sänds vidare till 

kommunstyrelsen. Ledningsutskottet har inte tagit ställning i 

ärendet (ledningsutskottets protokoll § 4/2020).  

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds förslag till taxor 

och avgifter för tillsyn inom miljöbalkens område, 

räddningstjänstens taxor och avgifter för tillsyn och tjänster 

samt taxor för ansökning och tillstånd gällande alkohol och 

tobak. De nya taxorna ska gälla så snart fullmäktiges beslut har 

vunnit laga kraft. Taxorna ska årligen indexregleras enligt 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) (kommunstyrelsens 

protokoll § 12/2020).      
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§ 7 Dnr 2020-000013  

Ansökan om bibehållen checkkredit 2020 för 
Nordanstig Vatten AB  

Kommunfullmäktiges beslut 

Bevilja Nordanstig Vatten AB en oförändrad checkkredit på totalt 

15 mnkr under 2020 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto.  

Reservationer 

      

Sammanfattning av ärendet 

För att kunna hantera det likvida flödet under 2020 bör checkkrediten 

på internkontot hos Nordanstigs kommun bibehållas på 15 mnkr. 

Checkkrediten ska användas till de variationer som förekommer i in- 

och utbetalningar. 

Enligt kommunfullmäktigebeslut 2009-05-11 ska checkkrediten 

omvärderas varje år. 

Nordanstig Vatten AB ansöker, enligt styrelsebeslut 2019-11-01 §32, 

om fortsatt checkkredit inom Nordanstigs kommuns koncernkonto på 

15 mnkr.                               

Beslutsunderlag 

1. Bevilja Nordanstig Vatten AB en oförändrad checkkredit på 

totalt 15 mnkr under 2020 inom Nordanstigs kommuns 

koncernkonto. (Eva Fors och Björn Hylenius tjänsteutlåtande, 

2020-01-08). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja 

Nordanstig Vatten AB en oförändrad checkkredit på totalt 15 

mnkr under 2020 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto 

(ledningsutskottets protokoll § 3/2020).    

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja 

Nordanstig Vatten AB en oförändrad checkkredit på totalt 

15 mnkr under 2020 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto 

(kommunstyrelsens protokoll § 6/2020). 
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§ 8 Dnr 2019-000367  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Britt Sjöberg (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Torsten Berg (S) som ny ersättare i kommunstyrelsen. 

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2019-2022.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Britt Sjöberg (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i 

valberedningsnämnden och i styrelsen för Nordanstig Vatten AB. 

Fullmäktige har godkänt Britt Sjöbergs avsägelse och fyllnadsval har 

genomförts på de flesta uppdrag. Kvar är att välja ny ersättare i 

kommunstyrelsen. Valet avser återstoden av mandatperioden 

2019-2022.       

Yrkanden 

Erik Eriksson Neu (S) föreslår Torsten Berg (S) som ny ersättare i 

kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Erik Eriksson Neus (S) förslag 

och finner det antaget.  
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§ 9 Dnr 2020-000052  

Avsägande av politiska uppdrag,  
Anders Elfgren (L). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Anders Elfgrens (L) avsägelse. 

2. Ny ledamot i byggnadsnämnden väljs vid fullmäktiges nästa 

sammanträde.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Anders Elfgren (L) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot 

i byggnadsnämnden. 

Fullmäktige har att välja ny ledamot till byggnadsnämnden för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022.    

Yrkanden 

Per-Ola Wadin (L) föreslår att fyllnadsval efter Anders Elfgren sker 

vid fullmäktiges nästa sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Per-Ola Wadins förslag och finner 

det antaget.  
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§ 10 Dnr 2019-000524  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Christoffer Johansson (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Christoffer Johanssons (S) avsägelse. 

2. Välja Kent Hammarström (S) som ny ledamot i styrelsen för 

Nordanstig Vatten AB. 

3. Välja Monica Olsson (S) som ny ersättare i styrelsen för 

Nordanstigs Fjärrvärme AB. 

4. Valen avser återstoden av innevarande mandatperiod som räcker 

fram till slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Christoffer Johansson (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag som 

ledamot i styrelsen för Nordanstig Vatten AB och som ersättare i 

styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB. 

Fullmäktige har att välja ny ledamot i styrelsen för Nordanstig 

Vatten AB och ny ersättare i styrelsen för Nordanstigs 

Fjärrvärme AB för återstoden av innevarande mandatperiod som 

räcker fram till slutet av den ordinarie bolagsstämma som följer efter 

nästa val till kommunfullmäktige.    

Yrkanden 

Erik Eriksson Neu (S) föreslår Kent Hammarström (S) som ny 

ledamot i Nordanstig Vatten AB och Monica Olsson (S) som ny 

ersättare i Nordanstigs Fjärrvärme AB.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Erik Eriksson Neus (S) förslag 

och finner det antaget.  
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§ 11 Dnr 2019-000525  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Ann-Sofie Lind (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Göran Persson (SD) som ny ersättare i kommunstyrelsen 

för återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 

2019-2022.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Ann-Sofie Lind (SD) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige och som ersättare i kommunstyrelsen. 

Fullmäktige har att välja ny ersättare i kommunstyrelsen samt hos 

länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022.       

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) föreslår Göran Persson (S) som ny ersättare i 

kommunstyrelsen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs (SD) förslag 

och finner det antaget.  
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§ 12 Dnr 2019-000280  

Inkomna motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Följande motioner lämnas in under sammanträdet: 

Motion om att införa elektroniska dosetter i den kommunala 

omsorgen. Inlämnad av Sandra Bjelkelöv (SD). 

Motion om ny bolagsstruktur för tillväxt och ansvarstagande. 

Inlämnad av Tor Tolander (M) m.fl. 

Motion om förenklad kontroll och minskade kostnader genom 

samordnad ekonomisk administration. Inlämnad av Tor 

Tolander (M) m.fl. 

Motion om att sänka kostnaderna för politikerarvoden. Inlämnad av 

Stefan Bergh (NoP). 

Motion om tipskanal för visselblåsare. Inlämnad av Petter 

Bykvist (V). 

Motion om kultur och företagande - att införa enprocentsregeln. 

Inlämnad av Petter Bykvist (V) m.fl.  

      

      

      

      

 

 


