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§ 60 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet går igenom dagordningen. 

Inga förändringar föreslås.  
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§ 61 Dnr 2018-000005  

Verksamheten informerar. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef EvaLinda Grensman har sagt upp sig från sin tjänst och som 

ersättare går enhetschef Karin Henningsson in tills en permanent lösning är klar. 

Karin Henningsson informerar om följande aktuella ärenden i verksamheten Teknik 

& Hållbarhet: 

• Arbetet pågår med att omvandla delar av Hagängsgården till 

Trygghetsboende. Nu är det även klart med en värd/värdinnetjänst. Första 

inflyttningen sker 1 maj 2019. 

• Renovering av duschar i Brandstationen i Jättendal, även ombyggnation så att 

det blir separata duschar för damer och herrar. 

• Samverkansavtal klar mellan Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner för en 

energi- och klimatrådgivare mellan 1 juni till 31 december 2019. 

• Upphandling pågår för takbyte på kommunhuset. 

• Inventering av behörigheter och kompetens hos personalen vid Homons 

återvinningscentral. 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om följande aktuella ärenden 

inom Samhällsutveckling och kommunikation: 

• NordanstigsGalan, planeringen är påbörjad tillsammans med Nordanstigs 

Företagarförening. 

• Ersk-Matsgården öppnar 26 juni och kommer att ha två anställda. 

• Pridedagen planeras till 25 maj 2019. 

• 24-25 maj 2019 Industridag på Bergsjöverkens företagsby. 

• Kulturvecka v 22. 

• Näringslivskontoret flyttar till kommunkontoret under april månad. 

• En person är tillfälligt anställd med placering i kommunkontorets reception. 

• Bidrag till trygghetsboende, ansökan har kommit in från trygghetsboendet i 

Hassela. 

• Turistbroschyren inför sommaren är tryckt. Utgivare är Nordanstigs 

Turistförening. 
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Forts. § 61 

 

• Kustutvecklingsprogrammet, arbetet fortsätter efter sommaren. 

• Kustfiskarelyftet - ett projekt tillsammans med 15 kommuner mellan Tierp 

och Örnsköldsvik.  

• Strategier och planering för verksamheterna Näringsliv, Kultur och Fritid.  
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§ 62 Dnr 2018-000290  

Uppföljning av Ledningsutskottets verksamheter. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

ledningsutskottet, genom volymer och nyckeltal per mars 2019.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd redovisar följande för Samhällsutveckling 

och kommunikations verksamheter:  

• Ekonomiskt utfall och prognos på avvikelse mot budget på helår 

• Antal årsarbetare 

• Sjukfrånvaro 

• Antal registrerade dokument i Ciceron 

• Antal hanterade ärenden på turistbyrån 

• Trafik på hemsidan upplevnordanstig.se 

• Antal Bygglov, Startbesked och Tillsynsärenden 

• Anta följare på sociala medier 

• Antal visningar på sociala medier 

• Anta träffar på hemsidan 

• Företagsbesök 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd redovisar även för Stabens verksamheter: 

• Ekonomiskt utfall och prognos på avvikelse mot budget på helår 

• Antal årsarbetare 

• Sjukfrånvaro 

• Antal IT-arbetsplatser 

• Antal ärenden IT-support 
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Forts. § 62 

 

Tf verksamhetschef Karin Henningsson redovisar följande för verksamheten Teknik 

och Hållbarhet: 

• Ekonomiskt utfall och prognos på avvikelse mot budget på helår  

• Antal årsarbetare 

• Sjukfrånvaro 

• Hushållavfall 

• Antal kilometer tjänsteresor fördelat på transportslag 

• Antal liter drivmedel till kommunens bilpool 

• Framtida förändringar inom sophämtningen 
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§ 63 Dnr 2019-000027  

Ekonomirapport. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till Sigbritt Persson (S) att ta med sig frågan om olika alternativ för 

genomgång av kostnader inom Vård och omsorg till omsorgsutskottet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat i § 67/2019 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 ska även ökade 

möjligheten till ökade intäkter beaktas. 

Ledningsutskottet diskuterar verksamheternas kostnader och beräknade utfall på 

helår för de verksamheter som ledningsutskottet ansvarar för och konstaterar att 

prognosen är att verksamheterna verkar klara sina uppdrag inom tilldelad 

budgetram. 

Ledningsutskottet diskuterar olika alternativ för genomgång av kostnader inom 

Vård och omsorg och Sigbritt Persson (S) tar med sig frågan till omsorgsutskottet.  
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§ 64 Dnr 2019-000224  

Startbesked för investeringsprojekt Ombyggnad av 
kommunhus (MSB). 

Ledningsutskottets beslut 

Bevilja Teknik och hållbarhet startbesked att påbörja investeringen för ombyggnad 

av kommunhus enligt MSB:s förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Samhällets krisberedskap bygger på att samhällets normala verksamhet förebygger 

och hanterar olyckor och mindre omfattande störningar. Vid allvarliga händelser, 

kriser i samhället samt till och med vid civilt försvar,  

kan de vardagliga resurserna förstärkas. Krisberedskapen är alltså den förmåga som 

skapas i många aktörers dagliga verksamhet och inte en utpekad organisation eller 

en aktör. Det är i stället en integrerad del av olika aktörers ordinarie verksamhet.  

Syftet med samhällets krisberedskap är att värna befolkningens liv och hälsa samt 

samhällets grundläggande värden och funktionalitet. Ett fungerande samhälle 

förutsätter en demokratisk rättsstat, hälso- och sjukvård, informations-och 

kommunikationssystem, vatten- och energiförsörjning samt flöden av varor och 

tjänster. Om dessa verksamheter störs är det viktigt att de återfår sin funktionalitet 

snarast. Eftersom det inte går att helt förebygga de sårbarheter som finns i olika 

samhällsfunktioner bör det finnas en god förmåga att hantera störningar.  

Alla aktörer måste ha kompetens, metodik och en robust teknik som skapar goda 

förutsättningar för att åtgärder samordnas vid en kris. Samhällets samlade resurser 

ska användas så effektivt som möjligt för att hantera samhällsstörningar.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår ledningsutskottet ge Teknik och hållbarhet startbesked att 

påbörja investeringen enligt MSB:s förslag (Fredrik Pahlbergs och EvaLinda 

Grensmans tjänsteutlåtande 2019-03-29).  
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§ 65 Dnr 2018-000225  

Avvakta med rivning av f.d biblioteket i Gnarp 

Ledningsutskottets förslag 

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.  

 

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 

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).  
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§ 66 Dnr 2019-000136  

Markupplåtelse för busshållplatser på Stocka 2:10 
Strömsbruk 1:30. 

Ledningsutskottets beslut 

Kommunen upplåter till Trafikverket vägrätt till del av kommunägda fastigheten 

Strömsbruk 1:30 samt Stocka 2:10 som behövs för utbyggnad av trafiksäkra 

busshållplatser. 

Avtalet upphör att gälla om inte tillträde till marken skett inom fem år från det 

avtalet undertecknats av fastighetsägaren.  

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket önskar att kommunen upplåter del av kommunägda fastigheten 

Strömsbruk 1:30  samt Stocka 2:10 som behövs för utbyggnad av trafiksäkra 

busshållplatser. 

Den ena busshållplatsen kommer att vara vid Påboda på fastigheten Strömsbruk 

1:30 efter väg 782, körriktning mot Hudiksvall och Harmånger. Den andra vid 

Bergstigen på fastigheten Stocka 2:10, körriktning mot Harmånger och Hudiksvall. 

Som ersättning för markupplåtelse erhåller kommunen ett belopp om 

10 258 kronor.    

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar att kommunen, till 

Trafikverket, upplåter med vägrätt del av kommunägde fastigheten Strömsbruk 1:30 

samt Stocka 2:10 som behövs för utbyggnad av trafiksäkra busshållplatser samt att 

avtalet upphör att gälla om inte tillträde till marken skett inom fem år från det 

avtalet undertecknats av fastighetsägaren (Hans-Åke Oxelhöjds och Delshad Salehs 

tjänsteutlåtande 2019-03-11).  
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§ 67 Dnr 2019-000148  

Ansökan ur Wilhelm och Ottilia Lekströms fond. 
Ida Karlsson 

Ledningsutskottets beslut 

Avslå Ida Karlssons ansökan då utdelningsbara medel i fonden endast uppgår till 

94 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Ida Karlsson ansöker om bidrag ur Wilhelm och Ottilia Lekströms fond för sina 

studier till sjuksköterska. 

Fonden medger att bidrag beviljas till avkomlingar till komminister AP Holmström 

och som utbildar sig vid högskola eller annan läroanstalt. 

Kvar i avkastningen att dela ut är 94 kronor.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar avslå Ida Karlssons ansökan då 

utdelningsbara medel endast uppgår till 94 kronor (Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2019-03-21).  
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§ 68 Dnr 2019-000147  

Ansökan ur Wilhelm och Ottilia Lekströms fond. 
Joakim Karlsson 

Ledningsutskottets beslut 

Avslå Joakim Karlssons ansökan då utdelningsbara medel endast uppgår till 

94 kronor.     

Sammanfattning av ärendet 

Joakim Karlsson ansöker om bidrag ur Wilhelm och Ottilia Lekströms fond för sina 

studier till läkare. 

Fonden medger att bidrag beviljas till avkomlingar till komminister AP Holmström 

och som utbildar sig vid högskola eller annan läroanstalt. 

Kvar i avkastning att dela ut är 94 kronor.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar avslå Joakim Karlssons 

ansökan då utdelningsbara medel endast uppgår till 94 kronor (Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2019-03-21).  
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§ 69 Dnr 2016-000153  

Slutredovisning av bidrag för havsnära planering - 
KOMPIS 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar  

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 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen 

samt att inarbeta underlaget i fortsatt utvecklingsarbete (Fredrik Pahlbergs och Mats 

Widoffs tjänsteutlåtande 2019-02-26).  
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§ 70 Dnr 2018-000087  

Information Kustvägen Mellanfjärden-Stocka. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav dåvarande Kommunledningskontoret (KLK) 2011-04-11 i 

uppdrag att genomföra en förprojektering och kostnadsberäkning av förlängning av 

kustvägen i första hand sträckan Mellanfjärden – Lönnånger samt föreslå 

finansiering av genomförandet. I uppdraget ingick även en förstudie av sträckan 

Lönnånger – Morängsviken – Stocka. Sträckan Mellanfjärden- Lönnånger har 

aktualiserats men återförvisades pga. att kostnaden för samfällighetsdelägare 

bedömdes för hög i förhållande till nyttan. 

Kustvägsförlängningen finns inarbetad i gällande översiktsplan och är i högsta grad 

aktuell som en för kommunen viktig utvecklingsfråga. 

Förhandlingar har tidigare genomförts med en markägare men vid 

kommunstyrelsens sammanträde i april 2018 återremitterade ärendet med uppdraget 

att utreda eventuella alternativ till vägens dragning. 

Vid dagens sammanträde informerar verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd om fler 

alternativ till vägens dragning. Förhandlingar pågår med berörd markägare.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar förvärva 4620 kvm genom 

fastighetsreglering av del av Dvästa 5:37 under avstyckning i Jättendals 

församling, Nordanstigs kommun. Godkänna köpekontraktet. Anslå 207 900 kr 

till förvärvet samt att finansiering sker från investeringsbudget (Pahlbergs och 

Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2018-02-16).   

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar förvärva 4620 kvm genom 

fastighetsreglering av del av Dvästa 5:37 under avstyckning i Jättendals 

församling, Nordanstigs kommun. Godkänna köpekontraktet. Anslå 207 900 kr 

till förvärvet samt att finansiering sker från investeringsbudget 

(ledningsutskottets protokoll § 32/2018). 

3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för att utreda eventuella 

alternativ till vägens dragning (kommunstyrelsens protokoll § 100/2018).  
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§ 71 Dnr 2016-000123  

Information E4 Kongberget - Gnarp. 

Ledningsutskottets beslut 

1. Uppdra till verksamheten att tillskriva Trafikverket om behovet av rastplats i 

Nordanstig utmed den nya E4:an. 

2. I övrigt godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har i ett ställningstagande bestämt sig för en slutlig placering av E4 i 

sträckningen Kongberget-Gnarp. Man har sedan tidigare beslutat sig för att bygga 

den nya vägsträckningen i utförandet 2+1, alltså mötesfri men med en trefilig väg. 

Trafikverket anser att denna vägbredd är tillräcklig de kommande 20 åren och att 

trafikmängden fram till dess kommer att vara för låg för att motivera att vägen nu 

byggs i utförandet 2+2. 

Fullmäktige har i § 77/2018 beslutat att förhandlingar ska påbörjas med 

intressenterna Region Gävleborg och Västernorrland samt Sundsvalls och 

Hudiksvalls kommuner om gemensam medfinansiering av ca 50 miljoner kronor till 

den nya sträckningen av E4 mellan Kongberget-Gnarp i syfte att den ska bli 

fyrfilig (2+2). 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informera från en träff med Region 

Gävleborg, Region Västernorrland och Hudiksvalls och Sundsvalls kommuner. Vid 

denna träff meddelade Region Gävleborg att de inte kommer att gå in med någon 

medfinansiering för ett fyrfiligt alternativ. 

Trafikverket arbetar med projekteringen av den nya E4:ans dragning genom 

Nordanstig och Hans-Åke Oxelhöjd meddelar att han deltar i dessa möten för 

kommunens del. Vid dessa möten har det framkommit att det inte planeras någon 

rastplats utmed E4:ans dragning i Nordanstig och han föreslår att kommunen 

skriver till Trafikverket om behovet av en rastplats.  
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§ 72 Dnr 2014-000123  

Information industriområdet Knoget, Rösta 8:19 i 
Harmånger. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om arbetet med att färdigställa 

industriområdet Knoget i Harmånger. 

Detaljplanen för industriområdet antogs redan för 30 år sedan. 

En investeringskalkyl togs fram för några år sedan. 

3,5 mnkr är avsatta i årets budget men kostnaden beräknas idag till det dubbla.  
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§ 73 Dnr 2013-000331  

Information om gångbro över Gnarpsån i Sörfjärden. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har i § 251/2014 beslutat att medfinansiera projektet Gångbro 

över Gnarpsån i Sörfjärden med 200 tkr. 

De avsatta medlen från kommunen förutsatte att det fanns en förening som tog på 

sig projektledaransvaret samt att bron skulle byggas senast 2019. 

Hans-Åke Oxelhöjd informerar om att han fortsätter att följa ärendet. 
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§ 74 Dnr 2019-000217  

Ansökan om bidrag ur spontankassan "Badtrappor till 
piren" 

Ledningsutskottets beslut 

Bevilja Sörfjärdens fiskehamnsförening bidrag ur spontankassan 2019 till projekt 

Badtrappor till pir med 20 000 kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen söker medel ur spontankassan till att sätta upp badtrappor på piren. 

Önskemål om badtrappor har kommit både från turister och från boende då 

badtrappor funnits på piren en gång i tiden. Under våren kommer föreningen att 

rusta upp själva piren med ny grusbeläggning och slyröjning och det skulle passa 

bra att samtidigt ordna med badtrappor. Badtrappor skulle även underlätta för äldre 

och funktionshindrade att utnyttja badplatsen. Föreningen har dock inte ekonomiska 

möjligheter att ta hela kostnaden för uppsättning av badtrappor och söker därför 

stöttning via spontankassan med en del av projektets kostnad.  

Frågan om bidrag från kommunen uppstod efter att sista ansökningsdatum för 

projekt-/visionsbidrag passerat och därför söker föreningen bidrag ur 

spontankassan.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar bevilja Sörfjärdens 

fiskehamnsförening bidrag ur spontankassan 2019 till projekt Badtrappor till pir 

med 20 000 kronor (Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 

2019-04-02).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 75 Dnr 2019-000103  

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

Ledningsutskottets 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.  
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§ 76 Dnr 2019-000222  

Ansöknings- och tillsynsavgifter för tobaksförsäljning. 

Ledningsutskottets 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.  
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§ 77 Dnr 2019-000223  

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

Ledningsutskottets 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.  
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§ 78 Dnr 2019-000225  

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs Bostäder AB 

Ledningsutskottets förslag 

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 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.  
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§ 79 Dnr 2019-000227  

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs Fjärrvärme AB 

Ledningsutskottets förslag 

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 förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen för 2018. 

 

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.  
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§ 80 Dnr 2019-000226  

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs Fastighets AB 

Ledningsutskottets förslag 

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 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 frö 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. 
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§ 81 Dnr 2019-000228  

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs 
Kommunfastigheter AB 

Ledningsutskottets förslag 

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 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 frö 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. 
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§ 82 Dnr 2019-000231  

Årsredovisning 2018 för Fiberstaden AB. 

Ledningsutskottets förslag 

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 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 frö 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. 
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§ 83 Dnr 2019-000229  

Årsredovisning 2018 för Nordanstig Vatten AB 

Ledningsutskottets förslag 

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 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 frö 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. 
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§ 84 Dnr 2019-000230  

Årsredovisning 2018 för MittSverige Vatten & Avfall AB 

Ledningsutskottets förslag 

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 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 frö 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. 
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§ 85 Dnr 2019-000221  

Årsredovisning 2018 för Ostkustbanan 2015 AB. 

Ledningsutskottets 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. 
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§ 86 Dnr 2019-000239  

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

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att utreda om regelverket för Nordanstigs Näringslivsfond 

kan ändras så att fonden avvecklas efter ett visst antal år. 

Ledningsutskottets 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 

Ekonomikontoret 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 

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).    

Yrkanden 

Per-Ola Wadin (L) yrkar att ledningsutskottet uppdrar till verksamheten att utreda 

om regelverket för Nordanstigs Näringslivsfond kan ändras så att fonden avvecklas 

efter ett visst antal år..         

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Per-Ola Wadins yrkande och finner det antaget.  
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§ 87 Dnr 2019-000220  

Sammanställning 2018 för kommunens stiftelser. 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar 

Godkänna Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har upprättat Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2018. 

Sammanställningen innefattar 16 stycken stiftelser som förvaltas av 

kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen besluta att godkänna Sammanställning 

Samförvaltade stiftelser 2018 (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2019-04-08).  
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§ 88 Dnr 2019-000232  

Riktlinjer för gåvor, finansiella bidrag och sponsring. 

Ledningsutskottets 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.           

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget.  

 

 


