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§ 113 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändringar och anmälan av 

extraärenden: 

Röstabadet 

Budgetprocessen 2020 

Kraftverket Strömbacka 

Företagsorganisation 

Kraftverk Gnarp 

Lokalresursplan 

Handikapprådet 

Fiber i Baståsen 
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§ 114 Dnr 2018-000027  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella ärenden: 

• Dialogmöte med Sundsvall 10/4 

En träff med KSO i Sundsvalls kommun anordnades för att diskutera framtida 

samarbeten. 

• Företagsbesök 11/4, 1 

Företagsbesöken rullar på 8st utförda och flera är planerad före sommaren. 

• Huvudförhandling Vade kraftverk 16/4 

Kommunen representerades i denna förhandling av Håkan Larsson samt att 

undertecknad och Carina Ohlsson var med och lyssnade. 

• Verksamhetsbesök 17/4 

Jag har besökt Lönnbergsskolan för att få en egen bild av hur läget ser ut där. 

• Studiebesök i Gnarp 

Ett besök i Gnarp har gjorts för att se över vilka behov som finns i vissa 

områden. 

• Ägarsamråd Överförmyndarnämnden mitt 

På ägarsamrådet föredrogs hur verksamheten fungerar i dagsläget och hur man 

ser framåt.  

• Kommande 

Träff med Ljusdals kommun kommer att göras för att diskutera BRÅ och 

gemensamma frågor. 

Studiebesök på Humana i Gävle kommer att göras 10/5 för att se andra  

perspektiv.  

Regionalt kommunsamråd sker 17/5 i Gävle 

Hälsingerådet är nästa gång 22/5 i Orbaden 

Avslutningsseminarium för ”Samverkan för bästa skolan” sker 22-23/5 

Frågan om hälsocentralen är fortfarande aktuell och diskuteras intensivt där  

frågan berörs. 
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§ 115 Dnr 2018-000028  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Jag har deltagit som ombud vid årsstämman för Kommuninvest 2018-04-26. 

Årets resultat för Kommuninvest 718 mmkr och utlåningen har ökat till 355 mdkr. 

Kommuninvest återbetalar återbäring med 615 mmkr. 

Styrelsen har även beslutat att under perioden fram till nästa stämma öka 

aktiekapitalet genom nyemission från 7 mdkr till 20 mdkr, vilket ger möjligheter att 

öka utlåningen ytterligare. 

Kommunen har haft en informationskväll för intresserade om utveckling av 

industriområdet Knoget i Harmånger. 

Några intressanta företagsbesök har genomförts bl a besök på Skrämsta gård. 
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§ 116 Dnr 2018-000029  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Budget i balans för rektorsområden 

Den månatliga uppföljningen visar att verksamheterna arbetar intensivt med sina 

HP för att ha en ekonomi i balans. Ilsbo/Bergsjö, Bergsjö 4-9, 

Harmånger/Strömsbruk  och Gnarp redovisade detta på senaste utskottet. Det 

underskott som f.n. prognostiseras  

- för modersmålsundervisning mm. kommer att rättas till på årsbasis såvida 

inte nya, nyanlända elever tillkommer 

- för minskat barnunderlag i förskolan kommer att justeras inför höstterminen 

då personalminskningar sker  

På så sätt räknar Utbildningsutskottet med en budget i balans för 2019. 

Biblioteksplanen 

En ny biblioteksplan för 2019-2020 har tagits fram av bibliotekschefen, Lena 

Gränz. Utbildningsutskottet föreslår KS att anta biblioteksplanen. 

Lokalresursplanen 

På senaste Utbildningsutskottet redogjorde Tomaz Nordh för 

Lokalresursutredningen. Utskottet beslutade då att skicka frågan vidare, om tidsplan 

för det fortsatta arbetet med renovering/nybyggnation av lokaler, till KS. Ett 

eftersatt område som behöver skyndsam handläggning. 

Skolskjutskostnader i efterhand 

Utbildningsutskottet vill informera om att X-trafik inkommit med 

komletteringsfaktura från ht-2018, för prishöjningar av skolskjutskorten Ung i 

Nordanstig och Ung i Gävleborg på nästan 60.000 SEK.  

X-trafik hade glömt att fakturera berörda kommuner i Gävleborg för prishöjningen. 

Motionen om meröppet på biblioteken 

Motionen om meröppet på biblioteken har nu utretts av bibliotekschefen, Lena 

Gränz.  Utredaren och utskottet ställer sig positiva till motionen men vill avvakta 

Lokalresursutredningen. Motionen tas återigen upp i utskottet om ett år. 
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Forts. § 116 

 

Digitaliseringen i skolan – NP åk 3 

Digitaliseringen av skolan planeras i den nationella planen. Under de närmaste åren 

behöver medel avsättas för såväl datorer som kompetensutveckling. Man pratar 

redan nu om att NP för åk 3 kommer att genomföras digitalt inom en snar framtid. 

Hur behöver Nordanstigs kommun förbereda sig inför ovanstående? 

Skolinspektionens enkäter till eleverna 

Skolinspektionens enkäter till eleverna i höstas visade på att arbetet med trygghet 

och studiero behöver arbetas med ute på skolorna. 

Skoldialog har genomförts i Gnarp 6 maj 2019. Kommer även att genomföras i 

Harmånger. Avsikten är att förbättra och utveckla skolan och tilliten.  

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 117 Dnr 2018-000030  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

I utskottet jobbar vi vidare med budget i balans, det är viktigt för att kunna ha en 

bra kvalité i verksamheten. Nu har arbetet med Angeredsmodellen påbörjats på soc. 

Detta kommer att rapporteras hur det framskrider i höst.  

Vi har fortfarande höga kostnader för försörjningsstöd, trots att arbetslösheten är 

väldigt låg i kommunen. Detta har givetvis olika orsaker, alltså att 

försörjningsstödet är högt. 

Kostnaderna för hemtjänsten ökar, vi tittar på orsakerna. Kön till säbo är stabil, det 

är samma antal men olika personer som återfinns i kön. 

Vi har påbörjat projektet i Harmånger med samarbete mellan säbo, hemtjänst och 

trygghetsboendet. Vi hoppas att det ska bli positivt för verksamheten, dels kvalitén, 

men också att personalen där nu har heltidstjänster och att vi då kan se ett bättre 

flöde för att höja effektiviteten och sänka kostnader.  
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§ 118 Dnr 2019-000087  

Verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal.  

Redovisningen innehåller redovisning av verksamheternas kostnader. Samtliga 

verksamheter beräknar klara verksamheten inom tilldelad budgetram förutom Vård 

och Omsorg som enligt prognosen på helår beräknar ett underskott mot budget. 

Vidare redovisas följande nyckeltal: 

Antal medborgare 

Antal årsarbetare per månad 

Sjukfrånvaron per månad 

Antal årsarbetare inom respektive verksamhet 

Antal IT-arbetsplatser 

Antal elever med anpassad studiegång 

Antal inskrivna barn i fritidshem 

Antal inskrivna barn i förskolan 

Antal inskrivna elever i grundskolan 

Antal beslut enligt LSS 

Antal beslut enligt SoL 

Antal beslut om ekonomiskt bistånd 

Antal skapade anställningar inklusive utbildningskontrakt 

Antal inskrivna i KAA 

Antal inskrivna på kommunens flyktingenhet 

Antal KVOT-mottagna 

Antal vuxna över 20 år på kommunens flyktingenhet 

Antal inskrivna på Arbetsmarknadsenheten 

Antal beviljade hemtjänsttimmar, kommun/privat/total 

HSL Antal avvikelser 
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Forts. § 118 

 

HSL Antal fallrapporter 

Antal besök via trygghetsringning 

Bemanning Säbo inkl. Lotsen och korttids 

Beviljad dagverksamhet (ÄO) som ännu inte verkställts 

Beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts 

BME beställda och ej tillsatta timmar snitt/månad 

HSL i hemtjänst timmar/månad 

Antal avvikelser enlig SOSFS   

Antal registrerade dokument i Ciceron 

Antal hanterade ärenden i turistbyrån 

Trafik på hemsidan upplevnordanstig.se 

Bygglov, startbesked och tillsynsärenden 

Antal följande sociala medier 

Antal träffar på hemsidan 

Företagsbesök 

Hushållsavfall 

Antal kilometer tjänsteresor 

Antal liter drivmedel till kommunens bilpool 
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§ 119 Dnr 2018-000067  

Ekonomirapport. Utskottens redovisning av förslag till 
åtgärder. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till Vård och Omsorg att går igenom vilka delar i omsorgens 

verksamheter som ytterligare kan belysas för att försöka minska kostnaderna. 

2. Uppdra till verksamheten att ta fram kostnadsberäkningar och 

uppdragsbeskrivning för handlingsplaner i de utskott som indikerar underskott. 

Förslagen ska redovisas i utskott och beslutas på kommunstyrelsen i juni 2019. 

Vidare lämna ett uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag på 

återhållsamhet och samtidigt redovisa en konsekvensanalys.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid uppföljning av ekonomin vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 

beslutades att uppdra till kommunstyrelsens utskott att lämna förslag till åtgärder 

för att få en budget i balans och redovisa dessa på kommunstyrelsens sammanträde i 

maj 2019. I förslagen skulle även möjligheter till ökade intäkter beaktas. 

Vid dagens sammanträde redovisar utbildningsverksamheten att det tidigare 

befarade underskottet på 3 mnkr istället beräknas bli -1 mnkr. Verksamheten 

redovisar en handlingsplan som ska göra att verksamheten kommer att rymmas 

inom tilldelad budgetram. 

Verksamheten Vård och Omsorg redovisar en plan på åtgärder för att verksamheten 

ska rymmas inom tilldelad budgetram. Dock saknas åtgärder motsvarande 800 tkr 

på helår.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till utskotten att lämna förslag till åtgärder för att 

få en budget i balans och redovisa dessa på kommunstyrelsens sammanträde i maj 

2019. I förslagen ska även möjligheten till ökade intäkter beaktas 

(kommunstyrelsens protokoll § 67/2019).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att en genomgång av vilka delar i omsorgens verksamheter som 

ytterligare kan belysas för att försöka minska kostnaderna. 

Ola Wigg (S) yrkar att verksamheten får i uppdrag att ta fram kostnadsberäkningar 

och uppdragsbeskrivning för handlingsplaner i de utskott som indikerar underskott. 

Förslagen ska redovisas i utskott och beslutas på kommunstyrelsen i juni 2019. 

Vidare lämna ett uppdrag till förvaltningen att ta fram förslag på återhållsamhet och 

samtidigt redovisa en konsekvensanalys. 
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Forts. § 119 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Stig Engs yrkanden och finner dem 

antagna.  
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§ 120 Dnr 2018-000058  

Information om GDPR. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ronny Nilsson, dataskyddsombud, Morgan Norell, IT-strateg och Agneta Tingelöv, 

systemförvaltare informerar om följande utifrån Dataskyddsförordningen (GDPR): 

GDPR-arbetet 

Dataskyddsombudets roll 

Ansvariga för behandling av personuppgifter 

Kontroller via register, behandling, processer m.m.  
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§ 121 Dnr 2016-000153  

Slutredovisning av bidrag för havsnära planering - 
KOMPIS 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen samt uppdra till verksamheten att inarbeta underlaget i 

fortsatt utvecklingsarbete.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Med finansiering från Havs- och vattenmyndigheten har Nordanstigs kommun 

deltagit i ett projekt med syfte att utarbeta planerings-underlag för hållbar 

utveckling, båtturism och rörligt friluftsliv i Uppsala läns och Gävleborgs läns 

skärgårdar. 

Arbetet har bedrivits tillsammans med övriga kustkommuner i Gävleborgs och 

Uppsala län, Region Gävleborg, Region Uppsala samt Upplandsstiftelen.   

Kustkommunerna och regionerna i Uppsala och Gävleborgs län har under 2016 till 

2018 gemensamt arbetat fram planeringsunderlag med hjälp av bidrag från Havs- 

och vattenmyndigheten förmedlade av länsstyrelserna. 

Enhetschef Mats Widoff föredrar genomfört projekt samt beskrivning av fortsatta 

utvecklingsaktiviteter i Nordanstigs kommun.       

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna 

informationen samt att inarbeta underlaget i fortsatt utvecklingsarbete (Fredrik 

Pahlbergs och Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2019-02-26).  

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

informationen samt uppdra till verksamheten att inarbeta underlaget i fortsatt 

utvecklingsarbete (ledningsutskottets protokoll § 69/2019). 
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§ 122 Dnr 2018-000225  

Avvakta med rivning av f.d biblioteket i Gnarp 

Kommunstyrelsens beslut 

Avvakta med rivningen av före detta biblioteket (Säcken) i Gnarp och att rivningen 

istället genomförs i samband med att en förskolebyggnad i Gnarps ska rivas.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade (§ 178) 2018 att rivningen av det före detta biblioteket 

(Säcken) i Gnarp ska genomföras senast 31 juli 2019. Under andra halvåret 2018 

diskuterades behovet av en ny förskola i Gnarp och kommunstyrelsen besökte då 

förskolorna på orten. I kommunens lokalresursplan, som togs fram i slutet på 2018 

och i början på 2019, föreslås att samtliga förskolebyggnader i Gnarp avyttras och 

ersätts med en ny förskolebyggnad med plats för sex förskoleavdelningar. Då det 

före detta biblioteket i Gnarp ligger i nära anslutning till Villervallans förskola, som 

behöver rivas för att frigöra utrymme för skolgård till den nya förskolan, föreslår 

förvaltningen att rivningarna av dessa båda byggnader samordnas i tid för att 

minimera såväl kostnader som påverkan på miljön och tredje man. 

Förvaltningen föreslår, med hänsyn till påverkan på miljön och berörda 

verksamheter (förskolan Villervallan och återbruket Säcken), att rivningen av det 

före detta biblioteket i Gnarp skjuts upp i avvaktan på att lokalresursplanen som 

berör Gnarps förskolor antas. Förvaltningens förslag innebär att samtliga planerade 

rivningar inom den aktuella fastigheten i Gnarp (Nordanstig Vallen 28:1) kommer 

kunna genomföras samtidigt och efter att en ny förskola blivit uppförd i Gnarp.     

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att skjuta upp rivningen 

av det före detta biblioteket (Säcken) i Gnarp och beslutar att rivningen istället 

genomförs i samband med att en förskole-byggnad i Gnarps ska rivas (Fredrik 

Pahlbergs och EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande 2019-03-26).  

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar skjuta upp rivningen 

av före detta biblioteket (Säcken) i Gnarp och att rivningen istället genomförs i 

samband med att en förskolebyggnad i Gnarps ska rivas (ledningsutskottets 

protokoll § 65/2019).         

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
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§ 123 Dnr 2019-000103  

Överföring av tillsyn/tillstånd alkohol och tobak till 
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Överföra ansvaret för handläggning och tillsyn för alkohol, folköl, läkemedel, 

tobak och e-cigaretter från kommunstyrelsen till Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd. 

2. Förändringen gäller från den 1 juli 2019. 

3. Reglementena för kommunstyrelsen och Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd ändras utifrån beslutet. 

4. Avtalet mellan Hudiksvall och Nordanstig avseende köp av 

alkoholhandläggning upphör 30 juni 2019. 

5. Avtalet mellan Hudiksvall och Nordanstig gällande den gemensammanämnden 

kompletteras med de nya uppdragen. 

6. Kostnaderna för att bedriva verksamheten fördelas mellan Hudiksvalls och 

Nordanstigs kommuner enligt samma principer som gäller för övriga 

verksamhet inom Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2003 bildade Hudiksvall och Nordanstig en gemensam nämnd, 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Syftet med nämnden är att genom 

samverkan, samordning och ökad effektivitet garantera kommuninvånarna en 

offentlig service av god kvalitet. 

De senaste åren har frågan om tillståndsenhetens organisationstillhörighet 

diskuterats. I dag hanterar Hudiksvalls kommun beredningen av dessa ärenden som 

sedan Nordanstigs förvaltning fattar beslut om. Ett förslag har utarbetats om att 

enheten för tillstånd och tillsyn för alkohol, folköl, tobak, e-cigaretter och 

läkemedel, ska flyttas till den gemensamma nämnden från 1 juli 2019. 

Ärendet har varit ute på remiss och samtliga remissinstanser är positiva till 

förslaget. 

Avtalet m samverkan i gemensam nämnd daterat 2010-09-24 mellan Hudiksvalls 

och Nordanstigs kommuner kompletteras med ansvar för alkohol, folköl, läkemedel 

och tobak under rubriken uppgifter § 3 i avtalet.  



 

Nordanstigs kommun 
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Forts. § 123 

 

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar överföra ansvaret för 

handläggning och tillsyn för alkohol, folköl, läkemedel, tobak och e-cigaretter från 

kommunstyrelsen till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Förändringen 

gäller från den 1 juli 2019. Reglementena för kommunstyrelsen och 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd ändras utifrån beslutet. Avtalet mellan 

Hudiksvall och Nordanstig  avseende köp av alkoholhandläggning upphör 30 juni 

2019. Avtalet mellan Hudiksvall och Nordanstig gällande den 

gemensammanämnden kompletteras med de nya uppdragen. Kostnaderna för att 

bedriva verksamheten fördelas mellan Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner 

enligt samma principer som gäller för övriga verksamhet inom Norrhälsinglands 

miljö- och räddningsnämnd (ledningsutskottets protokoll § 75/2019).           

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 124 Dnr 2019-000222  

Ansöknings- och tillsynsavgifter för tobaksförsäljning. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta förslaget om tillståndsavgift för tobaksförsäljning. 

2. Anta förslaget till tillsynsavgift för tobaksförsäljning. 

3. Anta förslaget om tillståndsavgift för tillfällig försäljning av tobak. 

4. Ta bort de befintliga tillsynsrabatterna. 

5. De nya avgifterna gäller från och med 1 juli 2019. 

6. Denna taxa ska årligen indexregleras enligt Prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV). 

7. E-cigaretterna får en tillsynsavgift på 1 290 kronor från och med den 1 juli 

2019 för att sedan följa indexregleringen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

När den nya tobakslagen träder i kraft den 1 juli 2019 ändras reglerna för de som 

säljer tobak. I stället för som nu när det är anmälningsplikt för försäljning av tobak 

kommer med nya lagen en tillståndsplikt. Handläggningstiden för tobakstillstånd 

bedöms till ca 80 % av handläggningstiden för serveringstillstånd av alkohol. Även 

tillsynen kommer att förändras och kräva mer arbete än vid nuvarande tobakslag. 

Förslag lämnas även om att taxan ska indexregleras.      

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslaget om tillståndsavgift 

för tobaksförsäljning. Anta förslaget till tillsynsavgift för tobaksförsäljning. Anta 

förslaget om tillståndsavgift för tillfällig försäljning av tobak. Ta bort de befintliga 

tillsynsrabatterna. De nya avgifterna gäller från och med 1 juli 2019. Denna taxa 

ska årligen indexregleras enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). E-

cigaretterna får en tillsynsavgift på 1 290 kronor från och med den 1 juli 2019 för 

att sedan följa indexregleringen (ledningsutskottets protokoll § 76/2019).     

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 125 Dnr 2019-000250  

Fördelning av Projekt- och Visionsbidrag 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

Fördela 2019 års Projekt- och visionsbidrag enligt följande: 

Bergsjö IF 32 000 kr 

Inköp av nya målburar 

Bergsjö Parkförening 10 000 kr 

Folkparkens bevarande, renovering av 

toaletter, loger, staket, lekplats och 

uteservering 

Grängsjö Byalag 20 000 kr 

Ny avloppsanläggning 

Hassela IF 75 000 kr 

Fortsättning av installation av  

vattenrutschbana 

Hassela Jakt- & Sportskytteklubb 80 000 kr 

Renovering och handikappanpassad 

22lr-bana 

Jussi Björlingsällskapet 10 000 kr 

Jussifesten 2019 

Jättendals IF 80 000 kr 

Projekt Dvästa IP – skapa 

förutsättningar för spontanidrott 

Nordanstigs film- och kulturförening 30 000 kr 

Kultur för alla! Bygga nätverk och  

gemenskap 

Nordanstigs MK 13 000 kr 

Renovering av klubbstuga 

Röstagårdens bygdegårdsförening 50 000 kr 

Förbättringsåtgärder av tak 

och isolering 

Röstagårdens bygdegårdsförening 25 000 kr 

Renovering av handikapptoalett 

Sörfjärdens Golfklubb 35 000 kr 

Utveckla juniorers 

träningsmöjligheter 

Kommunstyrelsen ska varje år fastställa inriktningen för årets prioriteringar innan 

ansökningstiden börjar.  
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Forts. § 125 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anslaget för projekt- och visionsbidrag är 460 tkr för 2019. Det är ett stöd för 

föreningar att söka för att kunna genomföra projekt eller investeringar. 

20 ansökningar har inkommit där föreningarna har ansökt om bidrag på totalt 

1,8 mnkr. 

En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag till fördelning av 2019 års bidrag. 

I förslaget har 12 ansökningar prioriterats enligt följande kriterier: 

• Ungdomsverksamhet 

• Stödet stimulerar eller är en förutsättning för föreningens verksamhet 

• Möten över generationsgränser och kulturer 

• En pågående process gör stödet uppväxlingsbart med andra offentliga medel. 

• Ansökningar med likvärdiga investeringsposter föreslås få samma belopp. 

Fem ansökningar hänvisas till andra stödformer som tex Landsbygdsprogrammet 

och Leader Utveckling Hälsingebygden och erbjuds support från 

näringslivsenheten. 

Handläggare Helena Havela föredrar arbetsgruppens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Arbetsgruppens förslag till beslut 2019-05-07.  

Yrkanden 

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

Högdahl-(NoP) och Anette Nybom (S), yrkar bifall till arbetsgruppens förslag. 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar att Nordanstigs MK får 40 tkr i bidrag i stället för 

Nordanstigs film- och kulturförening och att Bergsjö parkförening får 10 tkr 

ytterligare i stället för Jussifesten. 

Magdalena Fagerhov (KD) yrkar att Kördagen med gospelkonsert får bidrag istället 

för Jakt- och sportskytteklubben. 

Petter Bykvist (V) och Anette Nybom (S), med bifall av Tor Tolander (M) yrkar att 

kommunstyrelsen varje år fastställer inriktningen för årets prioriteringar innan 

ansökningstiden börjar.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om arbetsgruppens förslag ska antas eller inte 

och finner att det ska antas. Därmed faller övriga bidragsyrkanden. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Petter Bykvist och Anette Nyboms 

yrkande och finner det antaget.     
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§ 126 Dnr 2019-000248  

Faderskapsutredning 2 kap 7 § första stycket. 
Person 1 

Kommunstyrelsens beslut 

Med stöd av 2 kap 7 § första stycket FB lägga ner påbörjad faderskapsutredning 

avseende NN ÅÅMMDD-XXXX.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har genomfört en faderskapsutredning för NN. 

Utredaren ser i dagsläget ingen möjlighet att fastställa faderskapet för NN.  

Om information om fadern skulle framkomma kan faderskapsutredningen 

återupptas men i dagsläget bör utredningen läggas ner då de inte ser någon 

möjlighet att hitta fadern. 

Carina Ohlson (C) föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Sociala myndighetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att med stöd av 2 

kap 7 § första stycket FB lägga ner påbörjad faderskapsutredning avseende NN 

ÅÅMMDD-XXXX (myndighetsutskottets protokoll § 30/2019).  
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§ 127 Dnr 2019-000249  

Faderskapsutredning 2 kap 7 § första stycket. 
Person 2 

Kommunstyrelsens beslut 

Med stöd av 2 kap 7 § första stycket FB lägga ner påbörjad faderskapsutredning 

avseende NN ÅÅMMDD-XXXX.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har genomfört en faderskapsutredning för NN. 

Utredaren ser i dagsläget ingen möjlighet att fastställa faderskapet för NN.  

Om information om fadern skulle framkomma kan faderskapsutredningen 

återupptas men i dagsläget bör utredningen läggas ner då de inte ser någon 

möjlighet att hitta fadern. 

Carina Ohlson (C) föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Sociala myndighetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att med stöd av 2 

kap 7 § första stycket FB lägga ner påbörjad faderskapsutredning avseende NN 

ÅÅMMDD-XXXX (myndighetsutskottets protokoll § 29/2019).  
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§ 128 Dnr 2019-000223  

Begäran om godkännande för köp av fastigheten 
Ilsbo-Berge 10:2. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna att Nordanstigs Bostäder AB köper fastigheten Ilsbo-Berge 10:2 i Ilsbo.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs Bostäder AB har lämnat en förfrågan till kommunfullmäktige om de 

kan köpa fastigheten Ilsbo-Berge 10:2 vid Skolbacken 6, i Ilsbo.  

Bolagets vd Birger Tellin föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna att Nordanstigs 

Bostäder AB köper fastigheten Ilsbo-Berge 10:2 i Ilsbo (ledningsutskottets 

protokoll § 77/2019).     

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 129 Dnr 2019-000225  

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs Bostäder AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret har varit 

förening med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen för 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har inkommit med årsredovisning för 

verksamhetsåret 2018. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 1 334 437 kronor. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit 

under verksamhetsåret varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för 

fullmäktige. 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att bolaget ska i allmännyttigt syfte och med 

iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip och likställighetsprincip 

främja bostadsförsörjningen i Nordanstigs kommun och erbjuda hyresgästerna 

möjlighet till boendeinflytande och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas 

enigt affärsmässiga principer.  

Bolagets vd Birger Tellin föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förening 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige 

(ledningsutskottets protokoll § 78/2019). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 

för 2018 (ledningsutskottets protokoll § 78/2019). 
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Forts. § 129 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag samt att kommunstyrelsen 

fastställer att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret har 

varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 

de kommunala befogenheterna.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 130 Dnr 2019-000227  

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs Fjärrvärme AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret har varit 

förening med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen.       

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har inkommit med årsredovisning för 

verksamhetsåret 2018. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 895 kronor. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit 

under verksamhetsåret varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för 

fullmäktige. 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder tillhandahålla 

miljövänliga och driftsäkra varor och tjänster till konkurrenskraftiga priser enligt 

gällande särlagstiftning.  

Bolagets vd Birger Tellin föredrar ärendet.    

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förening med 

det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige (ledningsutskottets protokoll § 

79/2019). 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för 

2018 (ledningsutskottets protokoll § 79/2019).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag samt att kommunstyrelsen 

fastställer att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret har 

varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 

de kommunala befogenheterna.             

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.   
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§ 131 Dnr 2019-000226  

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs Fastighets AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret har varit 

förening med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen för 2018.          

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har inkommit med årsredovisning för 

verksamhetsåret 2018. 

Bolaget visar ett negativt resultat med 33 tkr. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit 

under verksamhetsåret varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för 

fullmäktige. 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att främja lokalförsörjningen i Nordanstigs 

kommun. Äga, förvalta och bygga fastigheter för industriändamål. Främja 

turismverksamheten i Nordanstigs kommun. Verksamheten ska bedrivas på 

affärsmässiga grunder under beaktande av lokaliseringsprincipen. 

Bolagets vd Birger Tellin föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förening 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige 

(ledningsutskottets protokoll § 80/2019). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 

för 2018 (ledningsutskottets protokoll § 80/2019).       

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag samt att 

kommunstyrelsen fastställer att verksamheten som bolaget har bedrivit under 

verksamhetsåret har varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  
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Forts. § 131 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  
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§ 132 Dnr 2019-000218  

Utbetalning av partistöd 2019. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Partistödet 2019 utbetalas till följande partier i fullmäktige enligt fastställt belopp: 

Moderaterna 54 tkr 

Socialdemokraterna 114 tkr 

Vänsterpartiet 44 tkr 

Sverigedemokraterna 64 tkr 

Nordanstigspartiet.se 24 tkr 

Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd  

 

Sammanfattning av ärendet 

Partistödet betalas ut årligen i maj månad efter beslut av fullmäktige. 

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. 

Fyra partier har lämnat in redovisningar för hur partistödet har använts under 2018. 

Ett parti är nytt och har inte tidigare erhållit partistöd och har därmed inget att 

redovisa. Tre partier har inte lämnat in någon redovisning. Staben föreslår därför att 

partistödet betalas ut till de partier som har inkommit med redovisningar samt det 

nya partiet och att partistödet för övriga partier behandlas vid senare tillfälle.       

Beslutsunderlag 

Staben föreslår att fullmäktige beslutar att partistödet 2019 utbetalas till följande 

partier i fullmäktige enligt fastställt belopp: Moderaterna 54 tkr, 

Socialdemokraterna 114 tkr, Vänsterpartiet 44 tkr, Sverigedemokraterna 64 tkr, 

Nordanstigspartiet.se 24 tkr. Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt 

Partistöd (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2019-04-26).           

          



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 133 Dnr 2019-000228  

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs 
Kommunfastigheter AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret har varit 

förening med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen för 2018.    

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Kommunfastigheter AB har inkommit med 

årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 27 tkr. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit 

under verksamhetsåret varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för 

fullmäktige. 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att inom Nordanstigs kommun äga, förvärva, 

bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter.     

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förening 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige 

(ledningsutskottets protokoll § 81/2019). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 

för 2018 (ledningsutskottets protokoll § 81/2019).    

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag samt att 

kommunstyrelsen fastställer att verksamheten som bolaget har bedrivit under 

verksamhetsåret har varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.     



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 134 Dnr 2019-000231  

Årsredovisning 2018 för Fiberstaden AB. 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret har varit 

förening med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen för 2018.     

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Fiberstaden AB har inkommit med årsredovisning för verksamhetsåret 

2018. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 6 465 589 kronor. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit 

under verksamhetsåret varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för 

fullmäktige. 

Föremålet för bolagets verksamhet är att med iakttagande av de kommunala 

lokaliserings-, likställighets-, och självkostnadsprinciperna stimulera fortsatt 

bredbandsutveckling inom Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner genom att 

sänka etableringströskeln avseende IT-infrastruktur och bidrag till effektiv 

konkurrens inom området för elektronisk kommunikation till förmån för enskilda 

privatpersoner, näringsliv och myndigheter inom Hudiksvalls och Nordanstigs 

kommuner. 

Med iakttagande av samma kommunalrättsliga principer är ändamålet vidare att 

genom effektivisering och bättre resurshållning samordna och handha dels 

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners interna IT-stöd, dels kommunernas 

telefoniservice.    

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förening 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige 

(ledningsutskottets protokoll § 82/2019). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 

för 2018 (ledningsutskottets protokoll § 82/2019).   

                            



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 135 Dnr 2019-000229  

Årsredovisning 2018 för Nordanstig Vatten AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret har varit 

förening med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen för 2018.   

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har inkommit med årsredovisning för 

verksamhetsåret 2018. 

Bolaget visar ett nollresultat. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit 

under verksamhetsåret varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för 

fullmäktige. 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla anläggningar för produktion 

av allmänna vattentjänster. 

Befogenhetsbegränsningar: Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av 

samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet 

istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska 

säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med 

bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de 

befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen.  

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning 

författningsreglerade undantag så medger.      

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förening 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige 

(ledningsutskottets protokoll § 83/2019). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 

för 2018 (ledningsutskottets protokoll § 83/2019). 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 135 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag samt att kommunstyrelsen 

fastställer att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret har 

varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 

de kommunala befogenheterna.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 136 Dnr 2019-000230  

Årsredovisning 2018 för MittSverige Vatten & Avfall AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret har varit 

förening med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen för 2018.     

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för MittSverige Vatten & Avfall AB har inkommit med årsredovisning för 

verksamhetsåret 2018. 

Bolaget visar ett nollresultat. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit 

under verksamhetsåret varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för 

fullmäktige. 

Bolagets syfte är att driva och utveckla vatten- och avloppshanteringen så att den 

tillgodoser brukarnas behov av och högt ställda krav på VA-tjänster samt bidrag till 

en långsiktig hållbar utveckling. 

Befogenhetsbegränsningar: Bolaget ska i sin verksamhet agera med iakttagande av 

samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det fall bolagets verksamhet 

istället utförts i kommunal regi. Detta innebär att bolaget kontinuerligt ska 

säkerställa att det agerar väl inom ramen för det kommunala ändamålet med 

bolagets verksamhet (den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de 

befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala förvaltningen. 

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den utsträckning 

författningsreglerade undantag så medger.   

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ta ställning till om 

verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förening 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige 

(ledningsutskottets protokoll § 84/2019). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 

för 2018 (ledningsutskottets protokoll § 84/2019). 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 136 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag samt att kommunstyrelsen 

fastställer att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret har 

varit förening med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 

de kommunala befogenheterna.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 137 Dnr 2019-000221  

Årsredovisning 2018 för Ostkustbanan 2015 AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen för 2018.       

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB har inkommit med årsredovisning för 

verksamhetsåret 2018. 

Bolaget visar ett negativt resultat med 95 tkr.       

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslås att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för 

2018 (ledningsutskottets protokoll § 85/2019). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 

 

 

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 138 Dnr 2019-000239  

Årsredovisning 2018 för Per och Anna Sundins 
stipendiefond, Per-Olof Schönströms minnesfond och 
Nordanstigs Näringslivsfond. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen Nordanstigs 

Näringslivsfond, samt Sammanställningar för verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen 

Per och Anna Katarina Sundins stipendiefond samt Stiftelsen Per-Olof Schönströms 

minnesfond.           

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har upprättat Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 för 

Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, samt Sammanställningar för 

verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins stipendiefond 

samt Stiftelsen Per-Olof Schönströms minnesfond.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige besluta att godkänna 

Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, godkänna 

Sammanställning för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins stipendiefond 

samt godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per-Olof Schönströms 

minnesfond (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2019-04-

08).    

2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att utreda om regelverket 

för Nordanstigs Näringslivsfond kan ändras så att fonden avvecklas efter ett 

visst antal år (ledningsutskottets protokoll § 86/2019). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Årsredovisning 

för verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, samt 

Sammanställningar för verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen Per och Anna 

Katarina Sundins stipendiefond samt Stiftelsen Per-Olof Schönströms 

minnesfond (ledningsutskottets protokoll § 86/2019). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 

                  

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 139 Dnr 2019-000220  

Sammanställning 2018 för kommunens stiftelser. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har upprättat Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2018. 

Sammanställningen innefattar 16 stycken stiftelser som förvaltas av 

kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen besluta att godkänna 

Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2018 (Fredrik Pahlbergs och Björn 

Hylenius tjänsteutlåtande 2019-04-08).  

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2018 (ledningsutskottets protokoll 

§ 87/2019). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 

 

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 140 Dnr 2019-000232  

Riktlinjer för gåvor, finansiella bidrag och sponsring. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till Riktlinjer för mottagande av gåvor, finansiella bidrag och 

sponsring.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har upprättat ett förslag till Riktlinjer för mottagande av gåvor, 

finansiella bidrag och sponsring. 

En redaktionell ändring i dokumentet redovisas. 

Ordet Företaget byts ut till sponsorn/givaren.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till Riktlinjer för 

mottagande av gåvor, finansiella bidrag och sponsring (ledningsutskottets protokoll 

§ 88/2019).  

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Tor Tolander (M) och Anette Nybom (S) yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 141 Dnr 2019-000235  

Biblioteksplan 2019-2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta biblioteksplanen för 2019-2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Lena Gräntz, bibliotekschef har utarbetat ett förslag till biblioteksplan för 

2019-2020.  

De övergripande målen är att bibliotekslokalerna ska vara ändamålsenligt och 

anpassade till bibliotekets olika funktioner och de olika åldersgrupper som besöker 

biblioteket samt tillgängliga för funktionshindrade. 

Alla elever ska ha tillgång till ett skolbibliotek i sina egna lokaler eller på rimligt 

avstånd från skolan. Skolbiblioteket ska kontinuerligt användas som en del av 

elevernas utbildning. 

Biblioteken och förskolorna ska samarbeta så att förskolorna kan besöka 

biblioteken regelbundet tillsammans med barnen. 

Biblioteken bör vara en viktig del i integrationen för nyanlända och ett stöd när det 

gäller att lära sig svenska samt att behålla sitt modersmål. 

En grundförutsättning för ett kvalitativt biblioteksarbete är att personalens 

kompetens ständigt underhålls och utvecklas.   

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att anta biblioteksplanen för 

2019-2020 (utbildningsutskottets protokoll § 57/2019).  

Yrkanden 

Anette Nybom (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms yrkande och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 142 Dnr 2019-000004  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.          

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Nya tillsvidareanställda per april 2019 

Fullmakt Fiskevårdsprojektet 

Delegationsbeslut inom IFO för april månad 2019 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 143 Dnr 2019-000005  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll  

Hälsingerådet 2019-03-13 

Nordanstig Vatten AB 2019-02-21 

Nordanstig Vatten AB 2019-02-28 

Övrigt 

Skrivelse från Lana Molberg om arvoden för fiskevårdsprojektet 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 144 Dnr 2019-000006  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Röstabadet 

Kommunstyrelsens § 111, punkt 1 om Röstabadet upphävs. I stället uppdrar 

kommunstyrelsen till verksamheten att utreda hur kommunen kan stötta 

föreningen. 

2. Nordanstigs företagsstruktur 

Uppdra till verksamheten att genomföra en analys av kommunens helägda 

bolag i syfte att maximera nyttan och minimera kostnaderna med fokus på: 

Vilka bolag kommunen ska ha 

Vilken verksamhet respektive bolag ska bedriva 

Vilken organisation bolagen ska ha - enskilt och i förhållande till varandra 

samt upprätta en tidsplan för arbetsprocessen. 

3. Lokalresursplanen 

Uppdra till verksamheten att till nästa kommunstyrelse ta fram en tids- och 

processplan för arbetet samt en konsekvensbeskrivning. 

4. Nytt namn för Handikapprådet 

Byta namn på Kommunala Handikapprådet till Rådet för 

funktionshindersfrågor. 

5. I övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden och även 

väcka eventuella extraärenden. 

Extraärenden 

Röstabadet 

Andreas Högdahl (NoP) anser att kommunstyrelsens beslut § 111 som gäller 

Röstabadet i Harmånger inte stämmer och yrkar att beslutet upphävs. 

Anette Nybom (S) yrkar att verksamheten får i uppdrag att utreda hur kommunen 

kan stötta föreningen. 

Ordföranden ställer proposition på de båda yrkandena och finner dem antagna. 

Budgetprocessen 

Tor Tolander (M) vill att oppositionen blir meddelade när slutdatum för att lämna in 

budgetförslag ändras. Vidare frågar han vilket datum det är som gäller nu och 

varför har datumet ändrats. 

Verksamheten lovar att information om förändringar i budgetprocessen ska 

förbättras. 
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Kraftverket i Strömbacka 

Tor Tolander (M) frågar varför inte Nordanstigs kommun var närvarande vid 

domstolsförhandlingarna vid ett överklagat ärende som gäller kraftverket i 

Strömbacka. 

Ola Wigg (S) informerar om att kommunen inte deltog vid förhandlingen eftersom 

ett skriftligt yttrande redan hade lämnats in. 

Nordanstigs företagsstruktur 

Tor Tolander (M) föreslår att verksamheten får i uppdrag att genomföra en analys 

av kommunens helägda bolag i syfte att maximera nyttan och minimera kostnaderna 

med fokus på: 

Vilka bolag kommunen ska ha 

Vilken verksamhet respektive bolag ska bedriva 

Vilken organisation bolagen ska ha - enskilt och i förhållande till varandra 

Kraftverken i Gnarp 

Tor Tolander (M) frågar hur kommunen ska förvalta dessa i framtiden. 

Stig Eng (C) och kommunchef Fredrik Pahlberg svarar att avtalet som kommunen 

har med Nordanstigs Fjärrvärme AB kommer att förhandlas om. Kommunen kan 

inte själv driva kraftverken då elproduktion inte ingår i den kommunala 

verksamhetens kompetens. 

Lokalresursplanen 

Tor Tolander (M) och Anette Nybom (S) frågar hur arbetet med Lokalresursplanen 

ligger till och när planen kommer till kommunstyrelsen för beslut. Tor Tolander 

yrkar att verksamheten får i uppdrag att till nästa kommunstyrelse ta fram en tids- 

och processplan för arbetet samt en konsekvensbeskrivning. 

Nytt namn för Handikapprådet 

Carina Ohlson (C) föreslår att Kommunala Handikapprådet byter namn till Rådet 

för funktionshindersfrågor. 

Fiber i Baståsen 

Carina Ohlson (C) informerar om att det pågår en privat insamling för att kunna 

koppla på fler fastigheter på den befintliga fiberkabeln.  

      

      

      

 

 


