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§ 249 

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

Extraärenden 
Ärende 10 Finansiering av E4 förbi Harmånger, blir ett 
informationsärende. 

Tor Tolander (M):  
- Revisionens bemanning.  
- Nordanstigsgalan. 

Håkan Larsson (M): Bergsjö Centralskola. 

Solveig Wiberg (SD): Hanteringen av Motion om förbud mot tiggeri. 

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

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

 16 november 2017 Jubileumsfesten för kommunens anställda som 
går i pension under året eller arbetat i 25 år. 

 23 november 2017 Inflyttarfesten för alla inflyttade invånare under 
året. 

 Möte med Trafikverket, Länsstyrelsen m.fl. om Ostkustbanans 
dragning, Stationsläget i Hudiksvall, Kringlan i Gävle m.m. 

 6 december 2017 X-Stream. En krisövning som genomförts 
gemensamt med Länsstyrelsen och kommunerna i Gävleborgs län. 

 Samrådsmöte med Hudiksvall och Nordanstig om pågående 
samarbeten. 

 Sundsvallsregionens möte i Sörfjärden 8 december 2017. 

 Öka regionens attraktivitet för inflyttning. 

 11 december 2017 Webbutbildning i Hudiksvall, En trygg 
valrörelse. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 251 Dnr 2017-039 

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

 Näringslivsrådet, information om ett projekt i Hudiksvall som 
främjar utveckling och innovation. 

 Plyfa i Hassela har brist på råvaror. 

 Morängsviken i Stocka, tomterna är klara för försäljning. 
Delar av vågbrytaren har gått sönder. 

 Ny verksamhetschef för Samhällsutveckling och kommunikation 
börjar 1 januari 2018. 

 Ett Leader-projekt kommer att inledas för utvecklingen av Hassela 
Ski Resort. 

 Industriområdet Knoget och dragningen av ny E4 och 
Ostkustbanan. 

 Lokal- och bostadsförsörjningsplanen är på väg till 
ledningsutskottet. 

 Samordning av nya ostkustbanan och nya E4:an för att ev. bygga 
bort den så kallade Gnarpskurvan. 

 Fiskeprojektet – Sportfiskarnas film Många bäckar små, har fått 
stor uppmärksamhet och förfrågan har kommit in om att vi ska 
besöka Siljanskommunerna och även Riksdagens frukostmöte för 
att informera om projektet. 

Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om följande aktuella 
ärenden: 

 VA-utredningen är klar och kommer att behandlas i 
ledningsutskottet i januari 2018. 

 Gunnar Greiberfonden. Katalogisering av konstverken pågår. En 
vandringsutställning planeras till sommaren 2018. 

Verksamhetschef EvaLinda Grensman informerar om ventilationerna i 
kommunens förskole- och skollokaler. 18 december 2018 kommer en 
plan att fastställas för att åtgärda bristerna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 252 

Utbildning krisledningsnämnden. 
Säkerhetssamordnare Torbjörn Hallberg besöker kommunstyrelsen 
och går igenom arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser, 
krishanteringsplaner m.m. 

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har ett gemensamt 
krishanteringsråd. 

Rapporterar från krisövningen X-Stream som genomfördes gemensamt 
i länet 6 december 2018. Övningen kommer att utvärderas på 
kommun- och länsnivå. 

Slutligen genomförs en övning i krisledningsnämndens uppdrag. 
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§ 253 Dnr 2017-040 

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 
Verksamhetschef Eva Fors informerar om följande aktuella ärenden: 

 Några elever i Bergsjö har genomfört förstörelse och stölder på 
mataffären. 

 Förskolan i Gnarp kommer att få en översyn av lokalförsörjningen. 

 En anmälan har gjorts till Barn- och elevombudet för en utsatt elev. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 254 Dnr 2017-042 

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 
Ordförande Åke Bertils (S) informerar om att taket på Hagängsgården 
läcker samt att han inväntar att omställningen till trygghetsboende ska 
komma igång. 

Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om att det är svårt med 
bemanning vid sjukfrånvaro. 

Verksamhetschef Kristina Berglund informerar om att enhetschefen för 
IFO slutar och arbetet inför nyrekrytering pågår. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 255 Dnr 2017-387 

Uppföljning av uppdrag för en budget i balans. 
Kommunstyrelsen beslutade i § 129/2017 att uppdra till 
kommunstyrelsens utskott att lämna förslag på möjligheter till åtgärder 
för att sänka verksamhetens. 

- Utbildningsutskottets förslag: fatta beslut om att en total översyn 
av förskoleverksamheten i Gnarp ska genomföras. 

 
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om ärendet och presenterar 
en fördjupad prognos på helår för verksamheterna. 

Staben +3 249 tkr 

Samhällsutveckling och Kommunikation +1 131 tkr 

Teknik och Hållbarhet +4 408 tkr 

Vård och omsorg -5 169 tkr 

Social omsorg -16 397 tkr 

Utbildning -7 158 tkr 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att fortsätta arbetet för 
att nå en budget i balans. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och 
utbildningsutskottets förslag och finner dem antagna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till förvaltningen att fortsätta arbetet för att nå en budget i 
balans. 
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§ 256 Dnr 2017-087 

Ekonomirapport. 
Enhetschef Björn Hylenius presenterar en ekonomirapport per 
november 2017 för kommunstyrelsens verksamheter och för 
kommunen som helhet. 

Sammanfattningsvis så gäller 

 Återhållsamhet 

 Ökade skatteintäkter för 2017 

 Positiv finans 

 Återbetalning statsstöd skolan 

 Interkommunal ersättning för nyanlända och barn i behov 

 Boenden SÄBO visar underskott 

 Ökade timmar i hemtjänsten ger underskott 

 Social omsorg, fler placeringar samt konsulter 

 Migration, kraftigt minskade intäkter 

 

Prognos på helår är ett negativt resultat med 6 665 tkr. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna rapporten. 
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§ 257 Dnr 2017-412 

Gymnasieantagning för asylsökande elever som fyllt 18 år. 
Under föregående läsår har det uppmärksammats att det finns 
asylsökande elever på introduktionsprogrammets språkintroduktion 
som uppnått behörighet till nationellt program inom gymnasieskolan 
men som utifrån skollagen inte har rätt att söka nationellt program 
eftersom de fyllt 18 år. Grundprincipen är att aktuell elevgrupp har rätt 
att slutföra, men inte påbörja utbildning på introduktionsprogram eller 
nationellt program om de fyllt 18 år. 

I nuläget finns ingen kostnadstäckning för dessa elever vilket innebär 
att ett beslut om avsteg från skolverkets tolkning av skollagen, dvs 
beslut om ”ej lagstadgad verksamhet”, kommer medföra att 
verksamhetens resurser som t ex pedagoger, elevstöd, elevhälsan ska 
fördelas på fler elever. 

Utbildningsförbundet erfar att det är på gång förändringar i 
lagstiftningen när det gäller åldersgränser och såväl ersättning från 
staten, och att frågan borde avvakta statliga direktiv. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte 

tillskjuta medel för att utöka verksamheten (Fredrik Pahlberg och 
Eva Fors tjänsteutlåtande 2017-10-12). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte 
tillskjuta medel för att utöka verksamheten (ledningsutskottets 
protokoll § 221/2017). 

Yrkanden 
Stig Eng (C), med bifall av Per-Ola Wadin (L) och Solveig Wiberg (SD), 
yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Avslå Hälsinglands utbildningsförbunds begäran om ökade medel för  
att utöka verksamheten. 
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§ 258 Dnr 2017-428 

Ansökan om kommunal borgen för Stiftelsen Gropgården. 
Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är 
därför förbehållet kommunfullmäktige. 

Stiftelsen Gropgården har inkommit med en ansökan om kommunal 
borgen 2017-10-03. 

Stiftelsen Gropgården avser att genomföra projekt, Pannplåtsprojekt, 
på hälsingegården Gropgården.  

Stiftelsens ansökan till Länsstyrelsen Gävleborg beviljades 2017-10-06 
till 65% av det sökta beloppet det vill säga 243 750 kr.  

Ledningsutskottet beslutade om ett kommunalt bidrag till projektet, 
LU § 247 2016-12-19, på 75 000 kr. Syftet med projektet är att byta ut 
gammalt spåntak till pannplåt för att gården ska kunna bevaras för 
framtidens besökare. För att täcka kostnaderna innan bidragen betalas 
ut, ansöker därför stiftelsen om kommunal borgen.  

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för egen skuld 

ingå borgen för Stiftelsen Gropgårdens låneförpliktelser, med ett 
totalt högsta lånebelopp om 250 000 kr, jämte därpå löpande ränta 
och kostnader. Borgensåtagandet gäller längst till och med 2018-
12-31. Stiftelsen Gropgården ska hålla investeringar med 
borgensåtagande försäkrade under hela borgenstiden. Uppdra till 
firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen (Fredrik 
Pahlberg och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2017-10-25). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Gropgårdens 
låneförpliktelser, med ett totalt högsta lånebelopp om 250 000 kr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensåtagandet gäller 
längst till och med 2018-12-31. Stiftelsen Gropgården ska hålla 
investeringar med borgensåtagande försäkrade under hela 
borgenstiden. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 
borgensförbindelsen (ledningsutskottets protokoll § 222/2017). 

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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Forts. § 258 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stiftelsen Gropgårdens 
låneförpliktelser, med ett totalt högsta lånebelopp om 250 000 
kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

2. Borgensåtagandet gäller längst till och med 2018-12-31. 

3. Stiftelsen Gropgården ska hålla investeringar med 
borgensåtagande försäkrade under hela borgenstiden. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen. 
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§ 259 Dnr 2017-245 

Revisionsrapport: Granskning av risk- och konsekvensanalyser 
inför väsentliga beslut. 
Revisionen har lämnat en revisionsrapport Granskning av risk- och 
konsekvensanalyser inför väsentliga beslut. 

Kommunstyrelsen har tidigare svarat på rapporten och revisionen har 
nu begärt in kompletterande svar senast 22 december 2017. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar att revisionens 

förslag beaktas, men majoriteten har det politiska ansvaret för de 
underlag man väljer att gå till beslut med. (Monica Olsson och 
Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2017-11-02). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
revisionens förslag ska beaktas, men att majoriteten har det 
politiska ansvaret för de underlag man väljer att gå till beslut med 
(ledningsutskottets protokoll § 223/2017). 

Kommunstyrelsens beslut 
Anta verksamhetens förslag till yttrande över granskningsrapporten. 
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§ 260  

Finansiering av E4 förbi Harmånger. 
Trafikverket har som  förslag att bygga 2+1 väg förbi Kongberget i 
Harmånger. Nordanstigs kommun vill att det ska byggas en 2+2 väg. 

Dialog kommer att föras med Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, 
Länsstyrelsen Västernorrland och närliggande kommuner i Sundsvall 
och Gävleborg. 

Förvaltningen föreslår en medfinansiering av projektering av 2+2 väg 
med 1 mkr från Nordanstigs kommun, förutsatt att andra aktörer 
finansierar resterande 4 mkr.  

Yrkande 
Stig Eng (C) yrkar att kommunchef Fredrik Pahlberg får i uppdrag att 
bilda en förhandlingsgrupp för att verka för att den nya E4 byggs som 
2+2-väg. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att bilda en förhandlingsgrupp 
för att verka för att den nya E4 byggs som 2+2-väg. 
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§ 261 Dnr 2017-469 

Ansökan om LONA-bidrag för fiskevårdsprojektet Restaurering av 
Annån och Gnarpsån. 
Som ett led i kommunens åtgärdsarbete enligt antagen fiskevårdsplan 
har kommunen möjlighet att ansöka om finansiering genom LONA-
bidrag för att utföra sådant arbete i Gnarpsån och Annån. Projektets 
totala budget uppgår till 300 000 kr och kan finansieras till hälften 
genom det statliga LONA-bidraget. I det tvååriga projektet utförs en 
maskinell biotopåterställning och restaurering av lek- och 
uppväxtområden för fisk på en total areal av 25 000 kvadratmeter i 
Gnarpsån och Annån genom utplacering av upplagd sten och död ved i 
vattendragen. Inom projektet kan vissa inslag av manuell återställning i 
biflöden till Gnarpsån och Annån komma att ingå. 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avsätta 

50 000 kr från kommunstyrelsens förfogandemedel för 2018 och 
samtidigt besluta att dessa medel tillsammans med 50 000 kr 
vardera ur budgeten för fiskevård 2018 och 2019 ska utgöra 
underlag till kommunens medfinansieringsintyg till en ansökan om 
LONA-bidrag för projektet ”Restaurering av Annån och Gnarpsån” 
samt uppdra till Infrastruktur och miljöutveckling att ansöka om 
bidrag i LONA-registret och skicka in en undertecknad ansökan för 
detta projekt till Länsstyrelsen senast den 1 december 2017. 
Beslutet att avsätta 50 000 kr från kommunstyrelsens 
förfogandemedel för 2018 gäller under förutsättning att LONA-
ansökan beviljas. (Fredrik Pahlberg och EvaLinda Grensmans 
tjänsteutlåtande 2017-11-24) 

2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att ansöka om 
LONA-bidrag för projektet Restaurering av Annån och Gnarpsån 
(ledningsutskottets protokoll § 243/2017). 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar avsätta 
50 000 kr från kommunstyrelsens förfogandemedel för 2018 och 
samtidigt besluta att dessa medel tillsammans med 50 000 kr 
vardera ur budgeten för fiskevård 2018 och 2019 ska utgöra 
underlag till kommunens medfinansieringsintyg till en ansökan om 
LONA-bidrag för projektet ”Restaurering av Annån och Gnarpsån” 
samt uppdra till Infrastruktur och miljöutveckling att ansöka om 
bidrag i LONA-registret och skicka in en undertecknad ansökan för 
detta projekt till Länsstyrelsen senast den 1 december 2017. 
Beslutet att avsätta 50 000 kr från kommunstyrelsens 
förfogandemedel för 2018 gäller under förutsättning att LONA-
ansökan beviljas (ledningsutskottets protokoll § 243/2017). 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL16 (33) 
Kommunstyrelsen 2017-12-12 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 261 

Kommunstyrelsens beslut 
Avsätta 50 000 kr från kommunstyrelsens förfogandemedel för 2018 
och samtidigt besluta att dessa medel tillsammans med 50 000 kr 
vardera ur budgeten för fiskevård 2018 och 2019 ska utgöra underlag 
till kommunens medfinansieringsintyg till en ansökan om LONA-bidrag 
för projektet ”Restaurering av Annån och Gnarpsån” samt uppdra till 
Infrastruktur och miljöutveckling att ansöka om bidrag i LONA-registret 
och skicka in en undertecknad ansökan för detta projekt till 
Länsstyrelsen senast den 1 december 2017. 

Beslutet att avsätta 50 000 kr från kommunstyrelsens förfogandemedel 
för 2018 gäller under förutsättning att LONA-ansökan beviljas. 
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§ 262 

Skolpeng och barnomsorgspeng för 2018. 
Kommunstyrelsen ska fastställa skolpeng och barnomsorgspeng för 
2018 när det gäller grundskola, förskola, fritidshem och förskoleklass till 
andra kommuner, friskolor och friförskolor samt barnomsorgspeng till 
annan pedagogisk verksamhet. 

En årlig beräkning av skolpeng och barnomsorgspeng har gjorts och 
presenterats på utbildningsutskottets sammanträde 2017-11-20. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 

nedanstående skolpeng och barnomsorgspeng till andra 
kommuner, friskolor och annan pedagogisk verksamhet (Fredrik 
Pahlbergs och Eva Fors tjänsteutlåtande 2017-11-29). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
fastställa skolpeng och barnomsorgspeng för 2018 
(utbildningsutskottets protokoll § 110/2017). 

Kommunstyrelsens beslut 
Anta verksamhetens förslag till skolpeng och barnomsorgspeng för 
2018 till andra kommuner, friskolor och annan pedagogisk verksamhet. 
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§ 263 Dnr 2017-433 

Riktlinjer för enskild pedagogisk omsorg i Nordanstigs kommun. 
Verksamheten har utarbetat ett förslag på riktlinjer för enskild 
pedagogisk verksamhet som reviderats 2017-11-07.  

Beslutsunderlag 
Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta den 
reviderade planen för enskild pedagogisk omsorgs i Nordanstigs 
kommun (utbildningsutskottets protokoll § 115/2017). 

Kommunstyrelsens beslut 
Anta reviderade riktlinjer för enskild pedagogisk omsorgs i Nordanstigs 
kommun. 
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§ 264 

Delegation för elevhälsan om anmälan enligt HSL till IVO. 
Arbets- och delegationsordning för elevhälsan. Anmälan till IVO om 
skolsköterskorna/tillsynen, HSL ärendet saknas idag i 
kommunstyrelsens delegationsordning. 

Beslutsunderlag 
Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar om vem 
som har delegation på anmälan enligt HSL till IVO. Förslagsvis 
kommunstyrelsens ordförande (utbildningsutskottets protokoll 
§ 110/2017). 

Yrkanden 
Monica Olsson (S) yrkar att ärendet delegeras till kommunchefen. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Komplettera kommunstyrelsens delegationsordning med anmälan 
enligt HSL till IVO, delegeras till kommunchef. 

 

 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL20 (33) 
Kommunstyrelsen 2017-12-12 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 265 Dnr 2015-286 

Motion om anslutning till VA i Sörfjärden. 
Göran Roswall (M) har lämnat en motion där han föreslår att fler 
hushåll inom VA-området i Sörfjärden som kan och så önskar, likt 
Ol-Erstäkten ges möjlighet att ansluta sig till det allmänna VA-nätet vid 
en gemensam anslutningspunkt och till den faktiska kostnaden under 
förutsättning att de gemensamt och solidariskt ansvarar för avloppen 
från fastigheterna till anslutningspunkten, samt att avloppssystemet 
fram till anslutningspunkten har en teknisk kvalitet som lever upp till 
den av VA-området beslutade standarden. 

Då inga andra fastigheter i Sörfjärden har samma ovanliga förhållande 
som Ol-Erstäkten så har inte en liknande uppgörelse kunnat erbjudas 
till fler hushåll. Staben föreslår därför att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen då inga 

andra i Sörfjärden har samma ovanliga förhållande som 
Ol-Erstäkten. Därmed kan inte en liknande uppgörelse motiveras 
enligt gällande lagstiftning.  Motionen är därmed besvarad (Fredrik 
Pahlberg och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-11-03).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen 
då inga andra i Sörfjärden har samma ovanliga förhållande som 
Ol-Erstäkten. Därmed kan inte en liknande uppgörelse motiveras 
enligt gällande lagstiftning. Motionen är därmed besvarad 
(ledningsutskottets protokoll § 2017-234/2017). 

Yrkanden 
Stig Eng (C), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar bifall till 
ledningsutskottets förslag. 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Avslå motionen då inga andra i Sörfjärden har samma ovanliga 
förhållande som Ol-Erstäkten. Därmed kan inte en liknande uppgörelse 
motiveras enligt gällande lagstiftning.  
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§ 266 Dnr 2015-423 

Motion om att införa meröppet på biblioteket. 
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att kommunen 
inför så kallat Meröppet på kommunens bibliotek. Detta genom att 
installera nyckelfria lås och en utlåningsteknik som gör att biblioteken 
kan vara tillgängliga för medborgaren på tider som passar den 
enskilde.    

Verksamheten är i grunden positiv till förslaget.  

Flera kommuner har infört denna typ av meröppet. Dock innebär 
förslaget en relativt stor investeringskostnad. Om kommunen skulle 
införa tjänsten så borde den genomföras på kommunens samtliga 
utlåningsställen, d.v.s. biblioteket i Bergsjö och filialerna i Harmånger, 
Gnarp och Hassela. 

Med beaktande av det nu rådande budgetläget så föreslår Staben att 
motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att i nuläget avslå motionen 

då de ekonomiska förutsättningarna inte medger denna 
investering. Motionen är därmed besvarad (Fredrik Pahlberg och 
Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-11-01). 

2. Ledningsutskottet förslår att fullmäktige beslutar att i nuläget avslå 
motionen då de ekonomiska förutsättningarna inte medger denna 
investering. Motionen är därmed besvarad (ledningsutskottets 
protokoll § 235/2017). 

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

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

I nuläget avslå motionen då de ekonomiska förutsättningarna inte 
medger denna investering. 

Motionen är därmed besvarad. 
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§ 267 Dnr 2015-255 

Motion om kommunal klimatkompensation. 
Petra Modée (V) har lämnat en motion om kommunal 
klimatkompensation där hon föreslår att kommunen snarast inför en 
strategi och rutin för att klimatkompensera sina utsläpp samt att 
ägardirektiven för de kommunala bolagen ändras så att strategin även 
gäller för dem.   

I dagsläget finns varken personella resurser eller ekonomiska medel för 
att kompensera kommunens utsläpp och genomföra motionens förslag 
på det föreslagna sättet. Staben föreslår därför att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att i nuläget avslå motionen 

då varken personella eller ekonomiska resurser finns för att 
kompensera kommunens utsläpp och genomföra motionen på det 
föreslagna sättet. Motionen är därmed besvarad (Fredrik Pahlberg 
och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-09-29). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att i nuläget avslå 
motionen då varken personella eller ekonomiska resurser finns för 
att kompensera kommunens utsläpp och genomföra motionen på 
det föreslagna sättet. Motionen är därmed besvarad 
(ledningsutskottets protokoll § 211/2017). 

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

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

I nuläget avslå motionen då varken personella eller ekonomiska 
resurser finns för att kompensera kommunens utsläpp och genomföra 
motionen på det föreslagna sättet. 

Motionen är därmed besvarad. 
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§ 268 Dnr 2015-281 

Motion om att tillsätta en boendekoordinator. 
Anders Engström (S) har lämnat en motion där han föreslår att 
kommunen undersöker möjligheten att inom befintlig verksamhet 
tillsätta en boendekoordinator med uppgiften att kartlägga 
bostadsmarknaden samt att utarbeta strategier som på sikt kan leda till 
att kommunen kan erbjuda fler attraktiva boendealternativ för våra 
äldre samt goda alternativ för barnfamiljer och potentiella inflyttare.   

Arbetet utförs i dagsläget av flera personer både i kommunens 
förvaltning och inom Nordanstigs Bostäder AB. Staben ser det inte 
motiverat att i dagsläget samla det pågående arbetet i en särskild 
tjänst. 

Stabens föreslår därmed att motionen avslås. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen då 

kommunens ekonomiska läge inte medger utrymme för att tillsätta 
en särskild boendekoordinator. Kommunen arbetar dock inom flera 
verksamheter för att uppfylla motionens intentioner. Motionen är 
därmed besvarad.  (Fredrik Pahlberg och Eva Engströms 
tjänsteutlåtande 2017-09-29). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen 
då kommunens ekonomiska läge inte medger utrymme för att 
tillsätta en särskild boendekoordinator. Kommunen arbetar dock 
inom flera verksamheter för att uppfylla motionens intentioner. 
Motionen är därmed besvarad (ledningsutskottets protokoll 
§ 212/2017). 

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

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar  

Avslå motionen då kommunens ekonomiska läge inte medger utrymme 
för att tillsätta en särskild boendekoordinator. Kommunen arbetar dock 
inom flera verksamheter för att uppfylla motionens intentioner. 

Motionen är därmed besvarad. 
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§ 269 Dnr 2015-178 

Motion om klimat- och miljöberedning. 
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige 
inrättar en beredning med ansvar för klimat- och miljöfrågor med ett 
mål att ta fram ett långsiktigt och konkret förslag till handlingsplan för 
kommunen. 

Kommunen har en rad olika dokument som rör klimat- och miljöfrågor. 
Flera av dessa dokument behöver aktualiseras och revideras. 
Beredningens uppdrag skulle kunna vara att med stöd av våra 
tjänstemän, arbeta med inriktningen i kommunens miljö- och 
klimatdokument, t.ex. kommunens Energiplan, se över kommunens 
Resepolicy, Strategi för energieffektivisering samt kommunens miljömål 
som ingår i överenskommelsen med länsstyrelsen kring åtgärdsarbete 
för miljömål och klimatanpassning. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen genom att 

nästa mandatperiod inrätta en fullmäktigeberedning med uppdrag 
att arbeta med inriktningen för kommunens klimat- och 
miljödokument. Motionen är därmed besvarad. (Fredrik Pahlberg 
och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-09-19). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen 
genom att nästa mandatperiod inrätta en fullmäktigeberedning med 
uppdrag att arbeta med inriktningen för kommunens klimat- och 
miljödokument. Motionen är därmed besvarad (ledningsutskottets 
protokoll § 213/2017). 

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

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Bevilja motionen genom att nästa mandatperiod inrätta en 
fullmäktigeberedning med uppdrag att arbeta med inriktningen för 
kommunens klimat- och miljödokument.  

Motionen är därmed besvarad. 
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§ 270 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Michael Löfdahl (M). 
Michael Löfdahl (M) har avsagt sig sina politiska uppdrag.  

Kommunstyrelsen har att godkänna Michael Löfdahls avsägelse samt 
välja ny ledamot i BRÅ- och Folkhälsorådet, ny ledamot i Kulturrådet 
samt ny ersättare i Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg. 

Valen avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Tor Tolander (M) föreslår Saga Tolander (M) som ny ledamot i 
Kulturrådet samt föreslår att övriga val sker på kommunstyrelsens 
nästa sammanträde. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna Michael Löfdahls (M) avsägelse. 

2. Välja Saga Tolander (M) som ny ledamot i Kulturrådet. Valet avser 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

3. Val av ny ledamot i BRÅ- och Folkhälsorådet och ny ersättare i 
Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg behandlas på 
kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
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§ 271 Dnr 2017-393 

Etablering av projektmodell. 
Kommuncheferna i Hälsingland har av Hälsingerådet fått i uppdrag att 
se över möjligheterna att deltagande kommuner tillämpar en 
gemensam projektmodell som stöd när arbete bedrivs i projektform. 

Representanter från hälsingekommunerna har träffats för att diskutera 
uppdraget och föreslår att samtliga kommuner etablerar den modell 
som Söderhamn tillämpar, och vid behov anpassar den till den egna 
kommunen. 

För att etablera projektmodellen i Nordanstigs kommun krävs bl.a. 
utbildning av chefer och medarbetare på de enheter där 
projektrelaterad verksamhet bedrivs. Söderhamn har erbjudit övriga 
kommuner att ta del av Söderhamns projektutbildningar. 

Enhetschef Mats Widoff föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar etablera en 

projektmodell. Förvaltningen föreslår vidare att Kommunstyrelsen 
delegerar till förvaltningen att fortsatt förvalta och ändringshantera 
modellen (Fredrik Pahlberg och Mats Widoffs tjänsteutlåtande 
2017-10-12). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar etablera 
en projektmodell. Delegera till förvaltningen att fortsatt förvalta och 
ändringshantera modellen (ledningsutskottets protokoll 
§ 205/2017). 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta föreslagen projektmodell.  

2. Delegera till förvaltningen att fortsatt förvalta och ändringshantera 
modellen. 
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§ 272 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Göran Fjellström. 
Göran Fjellström har avsagt sig sitt uppdrag i Styrkommittén för Botnia 
Atlantica. 

Kommunstyrelsen har att godkänna Göran Fjellströms avsägelse samt 
välja ny ledamot  i Styrkommittén för Botnia Atlantica för återstoden av 
tiden fram till 2021. 

Yrkanden 
Stig Eng (C) föreslår kommunchef Fredrik Pahlberg som ny ledamot. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna Göran Fjellströms avsägelse. 

2. Välja Fredrik Pahlberg som ny ledamot  i Styrkommittén för Botnia 
Atlantica för återstoden av tiden fram till 2021. 
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§ 273 Dnr 2017-422 

Utvärdering av kustbussen 2017. 
I budget för 2017 beslöts om en särskild satsning till  en busslinje under 
sommartid för sträckan Gnarp-Jättendal-Mellanfjärden-Hårte-
Sörfjärden-Norrfjärden-Gnarp. 

Kustbussen trafikerade ovan angiven sträcka med fyra turer per dag 
alla veckodagar. Eftersom det övrig tid på året inte finns någon annan 
busstrafik än skolskjuts på angiven sträcka med många aktiviteter 
utsågs den som provsträcka för sommaren 2017. 

Kostnaden för transporterna var 374 400 kr. Avsikten var att förbättra 
tillgängligheten till evenemang, äventyr, bad och även viss 
arbetspendling på en sträcka som inte har kollektivtrafik. (Skolskjutsar 
under skoltid) Under försöksperioden åkte 891 personer. Antalet 
åkande påverkades naturligtvis av den kalla sommaren som knappast 
lockade till havsbad. 

Verksamheten fick många positiva omdömen med förhoppning om en 
fortsättning kommande år. Vid en eventuell fortsättning bör resan 
avgiftsbeläggas.  

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

utvärderingen (Pahlbergs och Wannbergs tjänsteutlåtande 2017-
10-09). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 
utvärderingen (ledningsutskottets protokoll § 194/2017). 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna utvärderingen. 
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§ 274 

Delgivningar. 
Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll  

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2017-10-05, 2017-11-09. 

MittSverige Vatten & Avfall 2017-09-21, 2017-10-11. 

Nordanstig Vatten AB 2017-09-21. 

Hälsingerådet 2017-10-04. 

Samordningsförbund Gävleborg 2017-10-12--13. 

Nya Ostkustbanan 2015 AB 2017-11-17. 

Överförmyndarnämnden Mitt: Redovisning av personalläget samt 
behov av utökade resurser. 

Hälsinglands utbildningsförbund: Budget 2018 med verksamhetsplan. 

 

Övrigt  

Dokumentation projektdag 13 september 2017. 

Kommunala pensionärsrådet 2017-09-28, § 18. 

Utbildningsutskottet 2017-10-23, § 95. Redovisning av jämförelse 
mellan kostnaden för ordinarie skolskjutsar och de s.k. 
Ungdomskorten. 

Världsarvsrådet 2017-09-29. 

Handelskammaren: Processledning Varumärket Hälsingland. 

Sveriges Kommuner och Landsting: Ekonomirapporten, oktober 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga delgivningarna till handlingarna. 
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§ 275 Dnr 2017-046 

Redovisning av delegationsbeslut. 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Kommunchef Fredrik Pahlberg: 
Tilldelningsbeslut vid direktupphandling för renovering av fönster på 
Ersk-Matsgården. 

Handläggare Monica Enros: 
Omprövning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel för 
Medeltidsdagarna. 
Lotteritillstånd nr 14/2017, Ilsbo SK. 

Bibliotekschef Lena Gräntz: 
Anställning av tillsvidare filialföreståndare. 
Anställning av tidsbegränsade timvikarier. 
Överenskommelse om lön för medarbetare. 
Begäran till fastighetsägare om åtgärd på eller i fastighet inom ram för 
hyresavtal. 

Förskolechef Carina Ersson: 
Anställning av tillsvidare lärare. 
Anställning av personal för nyanlända och asylsökande. 
Anställning av vikarie på fritidshem. 
Anställning av vikarie på grundskolan. 
Timanställning för handledning av nyanställd kurator. 
Timanställd för att bistå rektorsassistenterna med sortering i arkiv.  

Teknisk handläggare Helena Malmqvist: 
Bostadsanpassningsbidrag september/ 2017. 

Nyanställningar oktober-november 2017. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 157-244/2017. 
Omsorgsutskottets protokoll §§ 115-142/2017. 
Utbildningsutskottets protokoll §§ 79-119/2017. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
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§ 276 2017-046 

Information och övriga ärenden. 
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika 
ärenden. 

Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden. 

 Sven-Erik Sjölund (S): Rutiner vid inkasso. 
Enhetschef Björn Hylenius informerar om kommunens rutiner vid 
obetalda fakturor. 

 Tor Tolander (M) frågar kring formalia om hur fort en ny ordförande 
för revisionen kan väljas.  
Verksamheten svara att valet kommer att behandlas på 
fullmäktiges nästa sammanträde. 

 Tor Tolander (M) frågar om det kommer att ske någon uppföljning 
av Nordanstigs Galan. 
Verksamheten svarar att en utvärdering kan göras inkl. en 
ekonomisk uppföljning. 

 Solveig Wiberg (SD) frågar hur långt behandlingen har kommit av 
hennes motion om förbud mot tiggeri. 
Verksamheten svarar att beredning pågår men att man avvaktar 
förvaltningsrättens dom kring motsvarande ärende i Vellinge 
kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till verksamheten att utvärdera Nordanstigs Galan. 
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Ledamöter   Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Monica Olsson     ordf S N           

Sven-Erik Sjölund 
 

S N          

Sigbritt Persson 
 

S N           

Ulf Lövgren 
 

S N           

Stig Eng           v. ordf C N           

Per-Åke Kardell 
 

C --          

Yvonne Kardell 
 

C N          

Håkan Larsson 
 

M N           

Tor Tolander 
 

M N           

Per-Ola Wadin 
 

L N           

Patric Jonsson 
 

KD N           

Solveig Wiberg 
 

SD N          

Eva Andersson 
 

SD N           

             

             

Ersättare             

Åke Bertils 
 

S N           

Erik Eriksson Neu 
 

S N          

Kent Hammarström 
 

S            

Britt Sjöberg 
 

S            

Ola Wigg 
 

S            

Amanda Engström 
 

S            

Mandy Eriksson Neu 
 

S            

Anders Engström S            

Boerje Bohlin  S            

Carina Olsson 
 

C           

Edvin Öslund-Qvist 
 

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

Börje Lindblom 
 

L            

Lisbeth Lagerborg 
 

L            

Per Dahlström 
 

V            

Ulrika Jonsäll 
 

V            

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

SD            

Johan Norrby 
 

SD            

Sandra Bjelkelöv 
 

SD N          

Suzanne Hedberg SD         

Summa  13           

Avstår        

 

Åke Bertils ersättare för Per-Åke Kardell. 

Patric Jonsson närv tom kl 14:10, § 254. 

Sandra Bjelkelöv närv heldag. Tjänstgörande from kl. 14:20, § 256. 

Erik Eriksson Neu närv tom kl. 14:55. 

 


