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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö.   
 Tisdag 15 augusti 2017 kl. 09:00-16:00.   

Beslutande Se närvarolista.  
 

   
Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare  
 Fredrik Pahlberg Kommunchef  
 Malin Ruthström Verksamhetschef  
 Kristina Berglund Socialchef   
 Thord Wannberg Verksamhetschef  
 EvaLinda Grensman Verksamhetschef  
 Eva Fors Verksamhetschef  
 Teres Burström Nämndsekreterare  
 Björn Hylenius Enhetschef  
 Sven Strandberg Bergsjö IF  
 Stefan Lundholm   
    
    
    
    
Utses att justera Tor Tolander (M)  
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2017-08-18. 
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 Sekreterare  Paragrafer 157 - 174 
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  Tor Tolander     
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsen   
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§ 157 

Godkännande av dagordning. 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande förändringar 
och anmälan av extra ärenden: 

Extraärenden 
Tor Tolander(M): Information om Humana besök. 

Ärenden utgår 
Ärende 21 Avsägelse från politiskt uppdrag, Tina Torstensson (L). 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 
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§ 158 Dnr 2017-037 

Ordföranden informerar. 
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) informerar om 
följande aktuella ärenden: 

Skadegörelse i Gnarp. 
Under sommaren har det vid ett flertal tillfällen skett skadegörelse i 
Gnarp på skolan och tågstationen. Klotter, krossat fönster och ett 
brandtillbud på skolan, krossade fönster och brand på stationen. 
Händelserna har polisanmälts och även anmälts till socialtjänsten. 

Samtjänstavtal. 
Nordanstigs kommun har haft ett möte med Polisen för att teckna ett 
Samtjänstavtal. 

Statliga jobb till Bollnäs. 
Bollnäs kommun uppvaktar staten när det gäller utlokalisering av 
statliga jobb. Positivt för hela Hälsingland och länet om det går att 
genomföra. Nordanstigs kommun kommer att skriva till Bollnäs om att 
vi ser positivt på deras arbete. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 159 Dnr 2017-039 

Information från ledningsutskottets verksamheter. 
Ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella ärenden: 

 Ersk-Matsgården har fått restriktioner från miljö- och 
hälsoskyddskontoret ang. sin livsmedelshantering. 

 Inköp av skogsmark i Stocka, mellan Rönnskär och Morängsviken. 

 Byte av mark  mellan Nordanstigs Bostäder AB och kommunen på 
Alvägen i Bergsjö. 

 Utvecklingsprojekt för Hassela Ski Resort genom konsulthjälp. 

 Kustbussen – få resenärer under sommarens turer. 

 Orsa Besparingsskog och kommunen för dialog om 
vattenkraftverket i Harmånger. 

 Nordanstigs Bostäder AB har tagit hjälp av ett vaktbolag för att 
undvika skadegörelse på bolagets fastigheter i Gnarp. 

 Svenskt Näringsliv besöker kommunen 5 oktober 2017. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 160 Dnr 2017-040 

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 
Ordförande Erik Eriksson Neu (S) och verksamhetschef Eva Fors 
informerar om följande aktuella ärenden: 

Höstterminen startar nästa vecka, v 34. 

Budget och ekonomi. 

Statliga medel för utökad bemanning inom förskola och lågstadium. 

Neddragningarna inom lärartätheten 2015 innebär att utbetalda statliga 
medel behöver återbetalas, ca 2,8 mnkr. 

Rekryteringen pågår av en ny rektor. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 161 Dnr 2017-040 

Redovisning enligt årscykeln för Utbildning. 
Utbildningschef Eva Fors informerar om avtalet med Skolverket. Avtalet 
innebär bl.a. att kommunstyrelsen ska få löpande information om den 
pågående verksamheten. En årscykel för redovisningen har upprättats 
men behöver revideras. Förslag på reviderad årscykel kommer på 
kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

Vidare redovisar Eva Fors betygen för årskurs 9 våren 2017.  

10:e skolåret – av 16 elever har 13 stycken klarat 
gymnasiekompetensen. 

I årskurs 9 har 42 elever av 46 fått fullständiga betyg och behörighet till 
gymnasium. 

Av de nyanlända är de sju elever som går vidare från årskurs 9 till det 
10:e skolåret. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisningen. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (25) 
Kommunstyrelsen 2017-08-15 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 162 Dnr 2017-042 

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 
Ordförande Åke Bertils (S) och verksamhetschef Malin Ruthström 
informerar om följande aktuella ärenden: 

 Sommaren har varit lugn och fungerat bättre än förväntat. 

 Arbetet fortsätter med satsningar på särskilt boende (SÄBO). 

 Svårt att rekrytera personal främst inom hemtjänsten. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 163 Dnr 2017-087 

Ekonomirapport. 
Enhetschef Björn Hylenius presenterar en preliminär delårsrapport per 
juni 2017 för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som 
helhet med prognos mot budget på helår. 

Verksamheterna visar i prognosen på helår följande underskott: 

Stab -638 tkr 

Samhällsutv. och kommunikation 550 tkr 

Teknik och hållbarhet 949 tkr 

Utbildning -3 661 tkr 

Vård och omsorg -8 152 tkr 

Social omsorg -15 883 tkr 

 

Sammantaget visar verksamheterna en prognos på helår på ett 
underskott med 26,8 mnkr. Sammantaget med avvikelser i övrigt är 
prognosen för årets resultat -10 929 tkr. 

Sjukfrånvaron är lite lägre än vid samma tidpunkt 2016 och fortsätter 
att sjunka. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna rapporten. 
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§ 164 

Val av kommunens ombud, Inera AB. 
Kommunstyrelsen har att utse kommunens ombud och en ersättare för 
bolagsstämmor för Inera AB. 

Yrkanden 
Sven-Erik Sjölund (S) föreslår Monica Olsson (S) som ombud med Stig 
Eng (C) som ersättare. 

Jan-Ola Hall (SD) föreslår Sandra Bjelkelöv (SD) som ombud eller 
ersättare. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds och Jan-Ola 
Halls förslag och finner Sven-Erik Sjölunds förslag antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Monica Olsson (S) som kommunens ombud vid 

bolagsstämmor för Inera AB, med Stig Eng (C) som ersättare. 

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Reservationer 
Jan-Ola Hall (SD) och Eva Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 165 Dnr 2017-281 

Medfinansiering av Bergsjö IF:s konstgräsplan. 
Bergsjö IF söker en medfinansiering på 2 000 tkr från Nordanstigs 
kommun för en investering på totalt 10 257 tkr inkl. moms för en 
konstgräsplan, tre 100-meters löparbanor och en hoppgrop samt 
tillhörande kringutrustning. Allmänna Arvsfonden är den största 
finansiären av projektet och har beviljat 5 865 tkr.  

Bergsjö IF vill anlägga en konstgräsplan för att kunna utöka sin 
verksamhet och för att förbättra möjligheten att träna och spela fotboll 
under den kalla årstiden. Investeringen beräknas till 10 257 tkr inkl. 
moms. I den ingår även tre 100-meters löparbanor efter ena långsidan 
en hoppgrop på en kortsida samt kringutrustning som stängsel, 
belysning, målburar etc.  

Föreningen har under lång tid planerat detta projekt och har redan 
beviljats medel från flera fonder och finansiärer. Från Allmänna 
Arvsfonden har de exempelvis fått 5 865 tkr. Totalt finns 
medfinansieringsbeslut på drygt 7 800 tkr. Landsbygdsprogrammet har 
indikerat ett positivt förhandsbesked, under förutsättning att kommunen 
är delaktig.  

Bergsjö IF vänder sig nu till Nordanstigs kommun för att kunna uppnå 
den finansiering som behövs för att starta projektet.  

Miljöaspekt måste tas i beaktning för dränering, och Nordanstigs 
kommuns miljömål. 

Stefan Lundholm och Sven Strandberg besöker kommunstyrelsen och 
svarar på frågor i ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Näringslivsenheten föreslår att Nordanstigs kommun anslår 2 

000 tkr i medfinansiering till Bergsjö IF: s konstgräs-projekt på 
Trimavallen. (Fredrik Pahlberg och Tord Wannbergs 
tjänsteutlåtande 2017-06-09). 

2. Ledningsutskottet beslut omfördela 800 tkr från projekt 11163 
Ombyggnad av Hassela Återvinningscentral till kommunstyrelsens 
ospecificerade investeringar. Omfördela 1 100 tkr från projekt 
16204 Industriområdet Knoget till kommunstyrelsens 
ospecificerade investeringar. Omfördela 100 tkr från projekt 14107 
Reinvesteringar till kommunstyrelsens ospecificerade investeringar 

(ledningsutskottets protokoll § 113/2017). 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar avsätta 
2 000 tkr från kommunstyrelsens ospecificerade investeringar för 
medfinansiering till Bergsjö IF: s konstgräsprojekt på Trimavallen 
(ledningsutskottets protokoll § 113/2017). 
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Forts. § 165 

Yrkande 
Stig Eng (C), med stöd av Monica Olsson (S) och Åke Bertils (S), yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag. 

Ulf Lövgren (S) yrkar avslag på ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Ulf Lövgrens 
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsens godkänner följande 
propositionsordning: 

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja. 
Den som stöder Ulf Lövgrens yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Med tio Ja-röster för Stig Engs yrkande mot en Nej-röst för Ulf 
Lövgrens yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt Stig Engs yrkande. 
Två ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga). 

Kommunstyrelsens beslut 
Avsätta 2 000 tkr från kommunstyrelsens ospecificerade investeringar 
för medfinansiering till Bergsjö IF: s konstgräsprojekt på Trimavallen. 

Anteckning 
Ulf Lövgren (S) vill ha antecknat till protokollet att det inte var han som 
begärde omröstning. 
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§ 166 Dnr 2016-326 

Uppföljning av uppdrag för en budget i balans. 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt förra sammanträde att uppdra till 
verksamheten att till nästa sammanträde presentera förslag till åtgärder 
för att få budget 2017 i balans. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt förra sammanträde att uppdra till 
kommunchef Fredrik Pahlberg att till nästa sammanträde presentera 
beslutsförslag med ekonomiska effekter som kommunstyrelsen kan ta 
ställning till för att få budget 2017 i balans. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg lämnar följande rapport om arbetet: 

Vård och omsorg – stänga E-huset på Hagängsgården ger 1 mnkr. 
Besparingar inom bemanningen ger 1,2 mnkr. 
Stimulansbidrag för ökad bemanning inom äldreomsorgen ger 
2,5 mnkr. 
Hemtjänsten 250 tkr. 

Social omsorg 
Ingen nattvak på Ängbo ger 100 tkr. 
Stimulansbidrag för ökad bemanning inom IFO ger 400 tkr. 

Skolan 
Ingen justeringspott för förskola, grundskola och fritidshem samt 
begränsa möjligheten till extra stöd för barn i behov, ger 3,2 mnkr. 

Totalt ger det en besparing på 8,6 mnkr. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till utskotten att lämna förslag på 

möjligheter till åtgärder för att sänka verksamhetens kostnader 
(kommunstyrelsens protokoll § 129/2017). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar fortsätta 
arbetet med att succesivt effektivisera hemtjänsten enligt befintlig 
plan. Kommunen bistår marknaden med att snarast påbörja 
byggande av trygghetsboende. Rusta upp och bygga ut Sörgården 
så att kommunen efter omställningar i egen regi har cirka 80 
platser särskilt boende (omsorgsutskottets protokoll § 80/2017). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar att kommunchef Fredrik Pahlberg får fortsatt 
uppdrag att arbeta för att få en budget i balans.  

Stig Eng (C) yrkar vidare bifall till omsorgsutskottets förslag förutom 
sista mening ” Rusta upp och bygga ut Sörgården så att kommunen 
efter omställningar i egen regi har cirka 80 platser särskilt boende”. 
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Forts. § 166 

 

Åke Bertils (S) yrkar att andra meningen i omsorgsutskottets förslag tas 
bort, ”Kommunen bistår marknaden med att snarast påbörja byggande 
av trygghetsboende”. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Åke Bertils yrkanden 
och finner Stig Engs yrkanden antagna. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att fortsätta arbeta för en 

budget i balans. 

2. Uppdra till verksamheten att fortsätta arbetet med att succesivt 
effektivisera hemtjänsten enligt befintlig plan.  

3. Kommunen ska bistå marknaden med att snarast påbörja 
byggande av trygghetsboende. 
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§ 167 Dnr 2017-273 

Finansiering av nytt tak, Gällsta IK. 
Kommunstyrelsen beviljade 2017-05-16 Gällsta IK 150 000 kr som 
delfinansiering för ett nytt tak på den befintliga ishockeyhallen. 
Sommaren 2016 lämnade Gällsta IK in en ansökan till 
Landsbygdsprogrammet om bidrag till nämnda investering. Nu finns ett 
förhandsbesked om att de kommer att få medel från 
landsbygdsprogrammet under förutsättning att medfinansiering med 
150 000 kr dvs. 25 % finns. Den summan har kommunstyrelsen redan 
beslutat vid fördelningen av visionsbidraget. Beslutet om medel från 
Landsbygdsprogrammet tas av Länsstyrelsen under hösten 2017. För 
att rädda kommande säsong behöver föreningen snarast beställa och 
byta taket.  

Med ett banklån på 450 000 kr kan de genomföra bytet, men för att få 
ett sådant behövs en borgen från kommunen.  

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen 

skuld ingå borgen för Gällsta IKs låneförpliktelser upp till ett totalt 
högsta lånebelopp om 450 000 kr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Borgensåtagandet gäller till och med 2017-12-31. 
Gällsta IK ska hålla investeringar med borgensåtagande försäkrade 
under hela borgenstiden. Uppdra till firmatecknare att underteckna 
borgensförbindelsen (Fredrik Pahlberg och Tord Wannbergs 
tjänsteutlåtande 2017-06-05). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Gällsta IKs låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 450 000 kr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. Borgensåtagandet gäller till och med 2017-12-31. 
Gällsta IK ska hålla investeringar med borgensåtagande försäkrade 
under hela borgenstiden. Uppdra till firmatecknare att underteckna 
borgensförbindelsen (ledningsutskottets protokoll § 117/2017). 

Yrkande 
Åke Bertils (S), med stöd av Stig Eng (C) och Jan-Ola Hall (SD), yrkar 
bifall till ledningsutskottets förslag. 

Jan-Ola Hall (SD) yrkar att borgenstiden utökas till 2018-02-28. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils och Jan-Ola Halls 
yrkanden och finner dem antagna. 
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Forts. § 167 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Gällsta IKs låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 450 000 kr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. 

2. Borgensåtagandet gäller till och med 2018-02-28. 

3. Gällsta IK ska hålla investeringar med borgensåtagande försäkrade 
under hela borgenstiden. 

4. Uppdra till firmatecknare att underteckna borgensförbindelsen.  
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§ 168 Dnr 2017-275 

Finansiering Nordanstigsgalan. 
På förslag av kommunledningen vill Nordanstigs kommun 
uppmärksamma innovativa företagare, engagerade ledare, 
framgångsrika idrottare och inte minst medarbetare som varje dag gör 
ett fantastiskt arbete.  

För att lyfta vår lokala företagsamhet och det ideella engagemang som 
finns i Nordanstig, föreslås att vi tillsammans med Nordanstigs 
företagarförening arrangerar en gala på Gnarpsviljan den 7 oktober 
2017. 

Vi vill lyfta fram allt som görs runt om i kommunen. Vår förhoppning är 
att höja vi-känslan och hitta ambassadörer för kommunen. 

Under galan kommer ett antal av ”kommunens stjärnor” att koras enligt 
kategorier nedan; 

Årets företagare, Årets ledare, Årets förening, Årets idrottare, 

Årets kulturprofil, Årets Nordanstigare, Årets medarbetare och  

Årets arkitekt. 

Ansvariga för projektet är Alf Bohlin och Barbro Björklund. 

Som en del i finansieringen föreslår Samhällsutveckling och 
kommunikation att 200 tkr anslås till genomförandet. Övriga finansiärer 
är Nordanstigs företagarförening samt sponsring av bland annat 
Nordanstigs Bostäder, Handelsbanken med flera. En viss självkostnad 
genom biljettköp blir nödvändig för att finansiera Nordanstigs Galan. 

Beslutsunderlag 
1. Samhällsutveckling och kommunikation föreslår att 

kommunstyrelsen beslutar anslå 200 tkr till genomförandet av 
Nordanstigs Galan genom kommunstyrelsens förfogandemedel 
(Tord Wannberg och Barbro Björklunds tjänsteutlåtande 2017-06-
07). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anslå 
200 tkr till genomförandet av Nordanstigs Galan genom 
kommunstyrelsens förfogandemedel (ledningsutskottets protokoll 
§ 118/2017). 

Yrkande 
Tor Tolander (M), med stöd av Stig Eng (C), yrkar bifall till 
ledningsutskottets förslag. 
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Forts. § 168 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Anslå 200 tkr till genomförandet av Nordanstigs Galan genom 
kommunstyrelsens förfogandemedel.  
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§ 169 Dnr 2017-286 

Riktlinjer för läsplattor för förtroendevalda. 
Under 2017 införs användning av läsplattor till förtroendevalda för att 
spara in arbetstid och material för utskick av handlingar inför 
sammanträden. Vi kommer att övergå till digitala kallelser och digitala 
handlingar.   

Införandet av läsplattor för distribution av politiska handlingar har 
skapat en del nya situationer som inte omfattas av kommunens 
regelverk avseende etiska och praktiska frågor för medarbetare och 
förtroendevalda i kommunen. Den här riktlinjen berättar vilka regler 
som gäller för att underlätta för såväl förtroendevalda som 
medarbetare. Regelverket ingår också som en introduktionsrutin för 
nya användare av läsplatta. Reglerna gäller för alla som kommunen 
utfärdar en läsplatta till, såväl medarbetare som politiskt förtroendevald. 
Innan en läsplatta kvitteras ut, ska användaren ha tagit del av denna 
riktlinje. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till Riktlinjer för 

läsplattor i Nordanstigs kommun (Fredrik Pahlberg och Eva 
Engströms tjänsteutlåtande 2017-06-12). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 
riktlinjer för läsplattor i Nordanstigs kommun (ledningsutskottets 
protokoll § 109/2017). 

Yrkande 
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Anta riktlinjer för läsplattor i Nordanstigs kommun.  
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§ 170 Dnr 2017-280 

Förslag att kontraktera ett Jour Familjehem. 
Det finns ett behov att minska kostnaderna för placeringar av barn och 
ungdomar då Individ och Familjeomsorgen idag har utökade kostnader 
för placeringar inom HVB (hem för vård och boende) som inte ryms 
inom budgetram.  

Den planering som finns att minska kostnaderna för externa 
placeringar av barn eller ungdomar inom Individ och Familjeomsorgen 
har utmynnat i en lösning att kontraktera ett jourhem inom kommunen. 
Kostnaderna för detta skulle kunna lösas inom befintlig budget. 
Kostnaderna för jourhemmet med lön till en hemmavarande 
jourmamma eller jourpappa och eventuella omkostnader beräknas 
kosta som mest 600 tkr. 

En placering under ett år för en ungdom med en placeringskostnad på 
ex 2000 kr/dygn är 730 tkr.  

Ett jourhem skulle kunna ta emot mer än en ungdom samtidigt. 
Jourhemmet skulle kunna ta emot barn/ungdomar med kort varsel och 
vara en mellanplacering för att socialtjänsten ska kunna ta kontakt med 
andra myndigheter eller enheter för att arbeta för en gemensam 
placering och därmed delad kostnad på en eventuell 
behandlingsplacering. Detta gäller när det finns utökade behov som 
exempelvis psykiatri eller LSS (Lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade). 

Det ger också en möjlighet att placera vidare inom kommunens egna 
familjehem på ett mer planerat sätt och man undviker därmed externa 
och kostsamma placeringar.  

Beslutsunderlag 
1. Social Omsorg föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till 

förvaltningen att kontraktera ett jourhem för barn och 
familjeenheten inom socialtjänsten (Kristina Berglunds 
tjänsteutlåtande 2017-05-02). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 
förslaget och uppdra till förvaltningen att kontraktera ett jourhem för 
barn och familjeenheten inom socialtjänsten (omsorgsutskottets 
protokoll § 79/2017). 

Kommunstyrelsens beslut 
Anta förslaget och uppdra till förvaltningen att kontraktera ett jourhem 
för barn och familjeenheten inom socialtjänsten. 
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§ 171 Dnr 2017-168 

Avsägelse från politiskt uppdrag. 
Lisbeth Lagerbord (L) har avsagts sig sitt uppdrag som ledamot i 
omsorgsutskottet.  

Kommunstyrelsen har att godkänna Lisbeth Lagerborgs avsägelse 
samt välja ny ledamot i omsorgsutskottet för återstoden av 
mandatperioden 2015-2018. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna Lisbeth Lagerborgs (L) avsägelse. 

2. Ny ledamot i omsorgsutskottet väljs på kommunstyrelsens nästa 
sammanträde. 
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§ 172 Dnr 2017-289 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Natrix Öjemark (C). 
Natrix Öjemark (C) har lämnat en skrivelse där han avsäger sig sina 
samtliga politiska uppdrag. 

Kommunstyrelsen har godkänt avsägelsen samt valt ny ledamot och 
vice ordförande i BRÅ- och Folkhälsorådet för återstoden av 
mandatperioden 2015-2018. 

Kvar är att välja ny ledamot i Bredbandsgruppen och ny ersättare i 
utbildningsutskottet. 

Yrkanden 
Stig Eng (C) föreslår Sven-Åke Eriksson (C) som ny ledamot i 
Bredbandsgruppen. 

Jan-Ola Hall (SD) föreslår Johan Norrby (SD). 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Jan-Ola Halls 
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Sven-Åke Eriksson (C) som ny ledamot i Bredbandsgruppen. 

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

3. Val av ny ersättare i utbildningsutskottet sker på kommunstyrelsens 
nästa sammanträde. 

Reservationer 
Jan-Ola Hall (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 173 

Ärenden utgår. 
På grund av ett inplanerat verksamhetsbesök på eftermiddagen 
överförs de återstående ärendena på dagordningen till 
kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

Kommunstyrelsens beslut 
Följande ärenden behandlas på kommunstyrelsens nästa 
sammanträde: 

Ärende 13  
Överföring av Vattenkraft till Nordanstigs Fjärrvärme. 

Ärende 14 
Omprövning av beviljat projektbidrag 2014, Bergsjö-Hassela 
Rödakorskrets. 

Ärende 16 
Uppföljning av kommunens miljömål. 

Ärende 18 
Motion om ny budget och redovisningsprincip. 

Ärende 19 
Motion om investering i klimatomställning. 

Ärende 24 
Redovisning av delegationsbeslut. 

Ärende 25 
Information och övriga ärenden. 
Inkl. Tor Tolanders (M) information om humana besök. 
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§ 174 

Verksamhetsbesök: Sörfjärden. 
Vid dagens sammanträde genomför kommunstyrelsen ett besök i 
verksamheten. 

Kommunstyrelsen äter lunch i Mellanfjärden och får där en dragning av 
de tre utvecklingsprojekt som Mellanfjärdens fiskehamnförening 
genomför; muddring av hamnen, utbyggnad av campingen samt 
nybyggnad av ett servicehus. Föreningen har fått bidrag från 
Nordanstigs kommun och länsstyrelsen genom Jordbruksverket för att 
genomföra projekten. 

Därefter besöker kommunstyrelsen Sörfjärden och det nya 
reningsverket som är en del i den stora satsningen att ansluta 
Sörfjärden till kommunalt vatten och avlopp. 

Slutligen besöker kommunstyrelsen Sörfjärdens camping som inför 
årets sommarsäsong har rustats av den nya ägaren Richard 
Brännström. 
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Parti När- 
varo 

§ 165 
SE       UL 

    

Ledamöter   Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Monica Olsson     ordf S N X          

Sven-Erik Sjölund 
 

S N X        

Sigbritt Persson 
 

S N X          

Ulf Lövgren 
 

S N  X         

Stig Eng           v. ordf C N X         

Per-Åke Kardell 
 

C --          

Yvonne Kardell 
 

C N X        

Håkan Larsson 
 

M N --         

Tor Tolander 
 

M N X          

Per-Ola Wadin 
 

L N 
 
 

X          

Patric Jonsson 
 

KD --           

Solveig Wiberg 
 

SD --          

Eva Andersson 
 

SD N --        

             

             

Ersättare             

Åke Bertils 
 

S N X          

Erik Eriksson Neu 
 

S N          

Kent Hammarström 
 

S            

Oskar Lundin 
 

S            

Ola Wigg 
 

S            

Amanda Engström 
 

S            

Mandy Eriksson Neu 
 

S            

Anders Engström S            

Boerje Bohlin  S            

Carina Olsson 
 

C N          

Vakant 
 

C            

Camilla Karlsson 
 

C            

Sven-Åke Eriksson 
 

C            

Pernilla Kardell 
 

C            

Kjell Bergström 
 

MP N           

Leena Lindblom 
 

M            

Daniel Arenholm 
 

M            

Helena Andersson 
 

M            
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

§ 165 
SE       UL 

    

Ersättare forts   Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Börje Lindblom 
 

L            

Lisbeth Lagerborg 
 

L            

Per Dahlström 
 

V N           

Ulrika Jonsäll 
 

V N X          

Jan-Ola Hall 
Jan-Ola Hall 
Jan-Ola Hall 

SD N X          

Johan Norrby 
 

SD            

Sandra Bjelkelöv 
 

SD          

Suzanne Hedberg SD N        

Summa  13 10 1         

Avstår   2     

 

Åke Bertils (S) ersättare för Per-Åke Kardell (C). 

Ulrika Jonsäll (V) ersättare för Patric Jonsson (KD). 

Jan-Ola Hall (SD) ersättare för Solveig Wiberg (SD). 

Carina Olsson (C), Kjell Bergström (MP och Per Dahlström (V) är närvarande heldag 
som icke tjänstgörande ersättare. 

Erik Eriksson Neu (S) och Suzanne Hedberg (SD) är närvarande som icke 
tjänstgörande ersättare tom kl. 12:15. 

 


