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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö.   
 Tisdag 17 maj 2016 kl. 08:15-17:00.   

Beslutande Se närvarolista.  
 

   

   
Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare  
 Fredrik Pahlberg Kommunchef  
 Malin Ruthström Verksamhetschef   
 Eva Fors Verksamhetschef  
 Björn Hylenius Enhetschef  
 Margareta Tamm Persson Ekonomichef  
 Lars Larsson Kommunikationschef  
 Christina Englund Stadsarkitekt  § 130 
 Laila Nilsson Handläggare § 132 
 Ronny Spångberg IT-strateg § 136 
 Andreas Johansson Miljö- och Teknikhandläggare § 120 
    
    
    
Utses att justera Håkan Larsson (M)  
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§ 121 

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

Extra ärenden 
Ombud till föreningsstämma för Hälsingeutbildning ek. för. 

Borgen Stocka Byaråd ek. för. 

Sjukskrivningstal. 

Ersättningssystem för ensamkommande flyktingbarn. 

Kontrolluppgifter för politiker. 

Landshövdingens besök. 

Ärenden utgår 
Ärende 26 Justering i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna dagordningen med ovanstående förändringar. 

 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (41) 
Kommunstyrelsen 2016-05-17 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 122 Dnr 2016-024 

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

Träff med Länsstyrelsen Gävleborg för information om prognosen för 
mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. 

Pågående ledarskapsutbildning med besök av ledare från andra 
kommuner. 

Kick-Off på Bergsjögården för sommarens turistnäring 10 maj 2016. 

Mässa för skola och näringsliv 14 maj 2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 123 Dnr 2016-025 

Kommunchefen informerar. 
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om följande aktuella 
ärenden: 

Region Gävleborgs miljöarbete i länet genom Eko-center. 

Inköp Gävleborgs underskott i bokslut 2015. 

Prognosen för kommunens mottagande ensamkommande flyktingbarn 
under 2016 kommer inte att överstiga de tilldelade 80 personerna. 

Arbetet med ny regionindelning – i juni 2016 kommer beslut om hur fort 
processen kommer att bedrivas. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 124 Dnr 2016-064 

Ekonomirapport. 
Enhetschef Björn Hylenius presenterar en ekonomirapport per april 
2016. 

Sammanfattningsvis så visar prognosen på helår att renhållningen 
visar på bättre prognos, politiken visar ett litet underskott, 
hemtjänsttimmarna någon högre än budget, boende LSS och SÄBO 
visar på underskott, Hälsinglands Utbildningsförbund visar på 
underskott, dock är inte overheadkostnader omfördelade ännu samt 
konsultkostnader inom Social omsorgs ger ett underskott. 

Avvikelser mot budget 2016: 

Kommunledningskontoret 1 234 tkr 

Stab -2 191 tkr 

Utbildning -245 tkr 

Vård och omsorg -1 502 tkr 

Social omsorg -1 502 tkr 

Anpassningskrav 0 

Sammanfattningsvis visar prognosen på helår ett negativt resultat för 
verksamheterna med 3 876 tkr och ett positivt resultat för kommunen 
som helhet med 1 121 tkr. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna rapporten. 
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§ 125 

Fördelning av utökad investeringsbudget 2016 
Fullmäktige har i budget 2016 beslutat om ett investeringsutrymme på 
15 miljoner kronor. Under förutsättning av fullmäktiges beslut 9 maj 
2016, om utökad ram om 14 miljoner kronor, har förvaltningen lämnat 
förslag på fördelning av investeringar. 

Beslutsunderlag 
Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen fördelar investeringar 
2016 enligt föreslagen lista (Margareta Tamm Perssons 
tjänsteutlåtande 2016-04-28). 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Fördela investeringsbudget 2016 på följande projekt: 

Köks- och städutrustning, totalt 2 300 tkr. 495 tkr redan 
beslutat av Ks, 590 tkr överförs till 2017.  
 

1 215 tkr 

Renovering Ängbo 
 

1 000 tkr 

Renovering Albo och daglig verksamhet Bållebo m.m. 
 

850 tkr 

Ventilation Bergsjö centralskola 
 

590 tkr 

Tak Bållebo 
 

904 tkr 

Renovering badhuset – inventarier flyttas till 2017 
 

-558 tkr 

Summa 4 000 tkr 
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§ 126 Dnr 2016-159 

Köp av fastigheterna Rogsta 1:17 och Gällsta 32:1 i Gnarp. 
I februari 2014 antog Kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun en 
fiskevårdsplan. I samband med att underlag till denna plan togs fram så 
skedde under perioden 2006 till 2013 en kartläggning av kommunens 
vattendrag. I 134 av vattendragen påträffades totalt nästan 400 
artificiella vandringshinder. Två av dessa vandringshinder utgjordes av 
kraftstationerna Milsbron och Gällsta i Gnarpsån. Milsbron och Gällsta 
utgör den enda vattenkraftsutvinningen i Gnarpsåns 
huvudavrinningsområde, som omfattar en area på 228,61 km2 och 
ligger helt inom Nordanstigs kommun. 

Efter ett förvärv av Rogsta 1:17 och Gällsta 32:1 kan de 
vandringshinder som kraftverksdammarna tillhörande Milsbron och 
Gällsta utgör, samt en regleringsdamm som reglerar Lunnsjön för 
denna kraftproduktion, åtgärdas – efter att kommunen erhållit 
nödvändiga tillstånd. Genom att åtgärda dessa vandringshinder skulle 
ett mål om helt vandringshinderfria vattendrag inom Gnarpsåns 
huvudavrinningsområde vara inom räckhåll. 

I slutet på mars 2016 nåddes en muntlig överenskommelse med 
ägarna av fastigheterna Rogsta 1:17 och Gällsta 32:1 om att 
kommunen skulle köpa dessa fastigheter om kommunfullmäktige 
accepterade affären och köpesumman på 4,7 miljoner kronor. 

Tf verksamhetschef Thord Wannberg föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
1. Kommunledningskontoret föreslår att kommunfullmäktige 

godkänner att kommunen köper fastigheterna Rogsta 1:17 och 
Gällsta 32:1 till en sammanlagd köpeskilling omfattande 4,7 
miljoner kronor (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-04-16). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar köpa 
fastigheterna Rogsta 1:17 och Gällsta 32:1 i Gnarp. Fastställa 
köpeskilling till 4,7 miljoner kronor. Godkänna upprättat köpeavtal. 
Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna 
(ledningsutskottets protokoll § 75/2016). 

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

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs (C) yrkande och finner det 
antaget. 
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Forts. § 126 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Köpa fastigheterna Rogsta 1:17 och Gällsta 32:1 i Gnarp. 

2. Fastställa köpeskilling till 4,7 miljoner kronor. 

3. Godkänna upprättat köpeavtal. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 
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§ 127 

Försäljning del av fastigheten Trösten 5:10 i Bergsjö. 
Cajsa Lindh och Linus Long, Bergsjö, har lämnat in en ansökan om att 
få köpa del av Trösten 5:10 i Bergsjö. 

Beslutsunderlag  
1. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att fullmäktige säljer del av 

fastigheten Trösten 5:10 enligt skiss till Cajsa Lindh och Linus Long 
efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen, godkänna 
upprättat köpekontrakt samt fastställa priset till 80 kronor/m2 (Mats 
Widoffs tjänsteutlåtande 2016-03-03). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av 
fastigheten Trösten 5:10 enligt skiss till Cajsa Lindh och Linus Long 
efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen. Fastställa 
köpeskilling till 80 kronor/m2. Godkänna upprättat köpeavtal. 
Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna 
(ledningsutskottets protokoll § 78/2016). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar återremiss för tydligare kartor i beslutsunderlaget. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Återremittera ärendet för tydligare kartor i beslutsunderlaget. 
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§ 128 

Försäljning del av fastigheten Nordanbro 2:86 i Hassela. 
Lena och Staffan Strååt, Hassela, har lämnat in en ansökan om att få 
köpa del av Nordanbro 2:86 i Hassela. 

Beslutsunderlag  
1. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att fullmäktige säljer del av 

fastigheten Nordanbro 2:86 till Lena och Staffan Strååt efter 
Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen, godkänna 
upprättat köpekontrakt samt fastställa priset till 40 kronor/m2 (Mats 
Widoffs tjänsteutlåtande 2016-03-03). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja del av 
fastigheten Nordanbro 2:86 till Lena och Staffan Strååt efter 
Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen. Fastställa 
köpeskilling till 40 kronor/m2. Godkänna upprättat köpeavtal. 
Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna 
(ledningsutskottets protokoll § 79/2016). 

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 

1. Sälja del av fastigheten Nordanbro 2:86 till Lena och Staffan Strååt 
efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen. 

2. Fastställa köpeskilling till 40 kronor/m2. 

3. Godkänna upprättat köpeavtal. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 
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§ 129 

Försäljning av fastigheten Östanå 3:113 i Ilsbo. 
Bror Erik Bohjort och Elin Nordgren, har lämnat in en ansökan om att få 
köpa Östanå 3:113 i Ilsbo. 

Beslutsunderlag 
1. Samhällsbyggnadsenheten föreslår att fullmäktige säljer 

fastigheten Östanå 3:113 till Bror Erik Bohjort och Elin Nordgren, 
godkänna upprättat köpekontrakt samt fastställa priset till 
40 000 kronor. (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2016-03-18) 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja fastigheten 
Östanå 3:113 till Bror Erik Bohjort och Elin Nordgren. Fastställa 
köpeskilling till 40 000 kronor. Godkänna upprättat köpeavtal. 
Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna 
(ledningsutskottets protokoll § 80/2016). 

Yrkanden 
Stig Eng (C), med bifall av Åke Bertils (S), yrkar bifall till 
ledningsutskottets förslag. 

Håkan Larsson (M) yrkar att ärendet återremitteras. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgörs 
idag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Stig Engs bifallsyrkande 
och finner det antaget. 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Sälja fastigheten Östanå 3:113 till Bror Erik Bohjort och Elin 
Nordgren. 

2. Fastställa köpeskilling till 40 000 kronor. 

3. Godkänna upprättat köpeavtal. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 
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§ 130  

Information om ny Översiktsplan. 
Stadsarkitekt Christina Englund informerar om följande aktiviteter i 
arbetet med den nya Översiktsplanen som är under framtagande: 

Skolungdomarnas synpunkter. 

Byggboden som besöker olika kommundelar under maj-juni 2016 som 
riktar sig mot allmänheten. 

Infrastruktur – den nya E4:ans dragning genom Harmånger och Gnarp 
omprövas. Ny tidsplan för byggstarten är 2021-2022. 

Planen är att den nya Översiktsplanen ska lämnas för utställning i 
september 2016 för att antas i februari 2017. En fördjupad 
översiktsplan kommer att utarbetas för E4:ans dragning och 
stationslägen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 131 

Verksamhetsbesök på Lönnbergsskolan m.m. 
Kommunstyrelsen besöker Lönnbergsskolan i Bergsjö, lokalerna för 
träningsklass samt de nuvarande modullösningarna på Centralskolan 
och eventuell placering av fler moduler. 
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§ 132 

Tillsynsåtgärd enligt alkohollagen, Hassela Ski Resort. 
Hassela Ski Resort org.nr 556486-5508 har meddelats tillstånd att 
servera starköl, vin, spritdrycker och andra jästa alkoholdrycker vid 
Hassela Ski Resort, i Hassela.    

Myndighetsutskottet har på nedan angivna skäl fått anledning att 
utreda huruvida serveringsverksamheten bedrivs i enlighet med 
reglerna i alkohollagen (2010:1622) samt huruvida åtgärd enligt 9 kap 
17-18§§ i form i form av erinran, varning eller återkallelse av tillstånd är 
aktuell.  

Utredare Laila Nilsson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen besluta att enligt 9 kap 

17 § alkohollagen (2010:1622) tilldela Hassela Ski Resort AB, 
org.nr 556486-5508 en varning med anledning av att det enligt 
polisens PM gällande kvällen den 30 januari 2016 varit sådan 
oordning och hög berusningsnivå på serveringsytan att ingen i 
lokalen skulle serveras mer alkohol (Laila Nilssons tjänsteutlåtande 
2016-04-04). 

2. Myndighetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
enligt 9 kap 17 § alkohollagen (2010:1622) tilldela Hassela Ski 
Resort AB, org.nr 556486-5508 en varning med anledning av att 
det enligt polisens PM gällande kvällen den 30 januari 2016 varit 
sådan oordning och hög berusningsnivå på serveringsytan att 
ingen i lokalen skulle serveras mer alkohol (myndighetsutskottets 
protokoll § 138/2016). 

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

Eva Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen ska tilldela en erinran i 
stället för en varning. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Eva Anderssons 
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Enligt 9 kap 17 § alkohollagen (2010:1622) tilldela Hassela Ski Resort 
AB, org.nr 556486-5508 en varning med anledning av att det enligt 
polisens PM gällande kvällen den 30 januari 2016 varit sådan oordning 
och hög berusningsnivå på serveringsytan att ingen i lokalen skulle 
serveras mer alkohol. 
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Forts. § 132 

Reservation 
Eva Andersson (SD) reserverar sig mot beslutet med följande 
motivering: 

”Kommunstyrelsens underlag inför beslutet är andrahandsuppgifter och 
där varken polis eller företrädare för Hassela Ski Resort varit 
närvarande när kommunstyrelsen skulle besluta. Kommunens 
alkoholhandläggare som föredrog ärendet, betonade att hon inte varit 
närvarande den aktuella kvällen. Jag noterar att uppgifterna från båda 
parter går isär. Det gäller både antalet gäster (210 enligt polisen, 150 
enligt bolaget). Det gäller vidareberusningsnivån som enligt bolaget 
(efter att ha pratat med gäster och personal) inte varit hög eller högre 
än vid andra krogbesök. Bolaget förnekar vidare att överservering 
förekommit, och att polisens bedömning känns striktare än nivån på 
andra krogar. Av utredningen som gjorts av kommunens 
alkoholhandläggare framgår att polisen varit på plats vid fler tillfällen 
men att säsongen överlag varit lugn. Bolaget uppger att det serverades 
i snitt för 136 kronor per gäst, inklusive mat. De som anses ha förstört 
kvällen är 6-9 personer som druckit innan de kommit in och som varit 
svåra att upptäcka trots att antalet ordningsvakter uppfyllde kravet på 
normal bemanning. Mot bakgrund av detta anser jag att det räcker med 
att ge bolaget en erinran. 
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§ 133 Dnr 2016-167  

Samverkansavtal med Förpacknings- och tidningsinsamlingen. 
Genom lagstiftning har svenska producenter av förpackningar och 
tidningar ett ansvar för insamling och återvinning av det 
förpackningsavfall som hushållen sorterat ut från övrigt avfall. 
Insamlingen sker på elva återvinningsstationer (ÅVS) som finns spridda 
runt om i kommunen. Insamling och borttransport av förpacknings- och 
tidningsmaterial sker idag av Förpacknings- och tidningsinsamlingen 
(FTI).  

FTI erbjuder kommunerna ett fortsatt samarbete kring förpacknings- 
och tidningsinsamlingen genom ett samverkansavtal. Syftet med ett 
samverkansavtal med FTI är att förtydliga och konkretisera det 
samarbete som redan finns idag. 

Förslaget till Samverkansavtal mellan Nordanstigs kommun och FTI 
reglerar hur samarbetet mellan kommunen och FTI ska se ut i 
framtiden. FTI ansvarar enligt samverkansavtalet för drift, skötsel och 
tillsyn av stationerna vilken anpassas efter behov efter varje enskild 
stations förutsättningar. De ansvarar för att behållare töms med en 
sådan frekvens att de inte blir överfulla och har även underhållsansvar 
för markytor, behållare, skyltar, staket samt snöröjning. FTI ansöker 
och bekostar bygglov och andra tillstånd för stationerna.  

Kommunen ansvarar för att hitta lämpliga platser för 
återvinningsstationer. Kommunen har även fortsatt det övergripande 
ansvaret för information till allmänheten rörande 
förpackningsinsamlingen men FTI tar fram informationsmaterial som 
kommunen kan använda sig av. Avtalet är fem år och förlängs ett år i 
taget.   

Beslutsunderlag 
Renhållningen föreslår att samverkansavtalet mellan Nordanstigs 
kommun och Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB godkänns 
(Anders Tellins tjänsteutlåtande 2016-04-04). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna samverkansavtalet mellan Nordanstigs kommun och 
Förpacknings- och tidningsinsamlingen AB. 
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§ 134 Dnr 2016-110 

Ansökan om bidrag, Mellanfjärdens Teaterförening. 
Mellanfjärdens Teaterförening har under många år anordnat 
sommarteater med såväl lokala amatörer som professionella 
skådespelare. 

Teaterföreställningarna hålls under hela augusti månad och förlänger 
sommarturismen i Nordanstig med flera veckor. 

Mellanfjärdens Teaterförening ansöker om 150 000 kronor i bidrag för 
sommarteatern 2016. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beviljar Mellanfjärdens 

Teaterförening 150 000 kronor i bidrag för sommarteatern 2016 
samt att bidraget finansieras ur kommunstyrelsens 
förfogandemedel (Wannbergs och Enros tjänsteutlåtande 
2016-04-13). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beviljar 
Mellanfjärdens Teaterförening 100 000 kronor i bidrag för 
sommarteatern 2016 samt att bidraget finansieras ur 
kommunstyrelsens förfogandemedel (ledningsutskottets protokoll 
§ 85/2016). 

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

Patric Jonsson (KD) yrkar avslag på ansökan. 

Solveig Wiberg (SD) yrkar bifall till ansökan med 75 tkr. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om bidragsansökan ska beviljas 
eller avslås och finner att ansökan ska beviljas. 

Ordföranden ställer därefter proposition på om ansökan ska beviljas 
med 100 tkr enligt Stig Engs yrkande eller med 75 tkr enligt Solveig 
Wibergs yrkande och finner Stig Engs yrkande antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Bevilja Mellanfjärdens Teaterförening 100 000 kronor i bidrag för 

sommarteatern 2016. 

2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel. 

Reservationer 
Patric Jonsson (KD), Solveig Wiberg (SD) och Eva Andersson (SD) 
reserverar sig mot beslutet. 
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§ 135 Dnr 2016-168  

Fördelning av Visions- och projektbidrag 2016. 
Kommunstyrelsen att fördela bidrag via bidragsformerna Projektbidrag 
och Visionsbidrag.  

De har ett gemensamt ansökningstillfälle under året.  

Den gemensamma budgeten för de båda bidragsformerna är 
960 000 kronor tkr för 2016.  

Projektbidrag avser ansökningar upp till och med 100 000 kronor och 
Visionsbidrag avser ansökningar över 100 000 kronor. 

Bidragsberättigad är en registrerad ideell eller ekonomisk förening som 
bedriver verksamhet i Nordanstig samt innehar ett giltigt 
organisationsnummer och girokonto. 

Verksamheten inom ansökande organisation/förening ska vara förenlig 
med Nordanstigs kommuns etiska normer för civilsamhället. 

Projektets syfte, mål och planerade aktiviteter ska överensstämma med 
kommunens Vision 2020 Nordanstig Naturligtvis – Här förverkligar du 
dina livsdrömmar, politiska inriktningar och ambitioner samt 
kommunfullmäktiges mål. 

Det finns inget krav på att ha medfinansiärer, men vid likvärdiga 
Visionsbidragsansökningar, väger den ansökan som eventuellt har 
medfinansiering tyngre. 

En arbetsgrupp bestående av handläggare Monica Enros, ekonomichef 
Margareta Tamm Persson, kommunstyrelsens ordförande Monica 
Olsson (S) och ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) har berett 
ärendet. 

Monica Enros föredrar ärendet och redovisar arbetsgruppens förslag till 
beslut. 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Bevilja Visions- och projektbidrag 2016 enligt följande: 

Bergsjö Atletklubb 40 000 kronor 

Bergsjö IF 10 000 kronor 

Ericus ideell förening 20 000 kronor 
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Forts. § 135 
 

Föreningen Hasselagården 50 000 kronor 

Harmångers Hembygdsförening 17 000 kronor 

Harmångers och Bergsjös fiskeområde 15 000 kronor 

Hassela Hembygdsförening 80 000 kronor 

Jättendals Hembygds och  15 000 kronor 
Fornminnesförening 

Jättendals IF 180 000 kronor 

Mellanfjärdens Fiskehamnsförening 230 000 kronor 

Nordanstigs RPG-avdelning 50 000 kronor 

Nordanstigs Spelmanslag 10 000 kronor 

Norrfjärdens Hamnförening 50 000 kronor 

Ragvaldsnäs Bygdeförening 10 000 kronor 

Stocka Hamnförening 145 000 kronor 

Stocka Korpklubb 15 000 kronor 

Sörfjärdens Golfklubb 23 000 kronor 

 

2. Avslå ansökningarna från Dellenkultur och Gällsta IK. 
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§ 136 

Projekt eSamverkan. 
Medborgarnas och företagarnas krav på kommunernas sätt att 
kommunicera med omvärlden är höga. Alla kommuner står idag inför 
utmaningen att effektivt tillhandahålla välfärdstjänster till medborgare 
och företagare som bor och är verksamma i kommunen. 
Digitaliseringen ger nya möjligheter att ordna verksamheten mer 
effektivt. 

Nordanstigs kommun har erbjudits att delta i projektet eSamverkan 
tillsammans med Hudiksvalls kommun och ett antal kommuner i 
Västernorrland. 

Beslutsunderlag 
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner genomförandet 
av projektet enligt plan. De kostnader som uppkommer inom projektet 
finansieras inom programpunkt 8 inom verksamheterna 0830 (IT-drift) 
och 0835 (IT-enhet) (Ronny Spångbergs tjänsteutlåtande 2016-05-02). 

Yrkanden 
Stig Eng (C), med bifall av Tor Tolander (M) och Åke Bertils (S), yrkar 
bifall till förslaget. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna och delta i projekt eSamverkan enligt projektets plan. 

2. De kostnader som uppkommer inom projektet finansieras inom 
programpunkt 8 inom verksamheterna 0830 IT-drift och 0835 
IT-enhet. 
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§ 137 Dnr 2016-164 

Delning av verksamheten Kommunledningskontoret. 
I början av året genomfördes en organisationsjustering av 
kommunledningskontoret på sådant sätt att ekonomikontoret och 
kvalitetsarbetet överfördes till Staben. 

Syftet med justeringen har varit att få bättre fokus och stöd för: 
plan & bygg, kommunikation, näringslivsenheterna, miljöarbetet och 
övriga operativa frågor. Ambitionen har vidare varit att stärka det 
regionala arbetet, som för närvarande har låg prioritet, samt att utifrån 
nyss genomförda kompetensförstärkning inom 
kommunikationsavdelningen kvalitetshöja och utöka informationen till 
kommuninnevånarna. 

Utifrån förda diskussioner föreslås att nuvarande 
kommunledningskontoret delas upp i två verksamheter Teknik och 
hållbarhet samt Samhällsutveckling & Kommunikation. 

Tf verksamhetschef Thord Wannberg föredrar ärendet och samråder 
med ledningsutskottet om att tillsätta en till verksamhetschef. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar dela 

kommunledningskontoret i två verksamheter; Teknik och Hållbarhet 
samt Samhällsutveckling och Kommunikation (Pahlbergs och 
Wannbergs tjänsteutlåtanden 2016-02-29). 

2. Ledningsutskottet beslutar godkänna samrådet för att tillsätta en till 
verksamhetschef (ledningsutskottets protokoll § 89/2016). 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar dela 
kommunledningskontoret i två verksamheter; Teknik och Hållbarhet 
samt Samhällsutveckling och Kommunikation (ledningsutskottets 
protokoll § 89/2016). 

Kommunstyrelsens beslut  
Dela kommunledningskontoret i två verksamheter; Teknik och 
Hållbarhet samt Samhällsutveckling och Kommunikation. 
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§ 138 Dnr 2016-163  

Årsredovisning 2015 för kommunstyrelsens fonder. 
Ekonomienheten har upprättat en sammanställning för Per och Anna 
Sundins stipendiefond, Per-Olof Schönströms Minnesfond och 
Nordanstigs Näringslivsfond. 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomienheten föreslår att fullmäktige godkänner 

sammanställningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-
Olof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för 
år 2015 (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-04-18). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner 
årsredovisningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-
Olof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för 
år 2015 (ledningsutskottets protokoll § 90/2016). 

Yrkanden 
Stig Eng (C), med bifall av Ulf Lövgren (S), yrkar att årsredovisningarna 
godkänns. 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond, 
Per-Olof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för 
år 2015. 
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§ 139 Dnr 2016-172  

Årsredovisning 2015 Samordningsförbundet Gävleborg. 
Samordningsförbundet Gävleborg har lämnat en årsredovisning för år 
2015. 

Förbundet visar ett positivt resultat med 1 279 561 kronor. 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2016 för Samordningsförbundet Gävleborg. 
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§ 140 Dnr 2016-170 

Val till kommunstyrelsens kulturråd. 
Kommunstyrelsen har att välja två politiker till kommunstyrelsens 
kulturråd samt utse ordföranden för rådet. 

Rådet ska även bestå av en representant från Nordanstigs 
föreningsråd samt fem representanter från kulturlivet. 

Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

En nomineringsgrupp har lämnat förslag på representanter från 
kulturlivet. Kriterierna som arbetsgruppen har tagit hänsyn till i sin 
bedömning är ålder, kön, geografi, bakgrund, bredd och ambition. 
Vidare föreslår nomineringsgruppen två alternativa mandatperioden för 
valen. 

Yrkanden 
Monica Olsson (S) yrkar att antalet politiker i rådet utökas till tre. 

Åke Bertils (S) föreslår Boerje Bohlin (S). 

Stig Eng (C) föreslår Pernilla Kardell (C). 

Eva Andersson (SD) föreslår Solveig Wiberg (SD). 

Patric Jonsson (KD) föreslår Tor Tolander (M). 

Stefan Bergh (C) föreslår Monika Westin som ordförande i rådet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande att utöka antalet politiker 
till tre och finner det antaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Åke Bertils, Stig Engs, Eva 
Anderssons och Patric Jonssons förslag på politiska representanter i 
rådet och finner att Boerje Bohlin, Pernilla Kardell och Tor Tolander ska 
utses. 

Omröstning begärs. Det blir sluten omröstning eftersom ärendet avser 
personval. Håkan Larsson (M) utses som rösträknare. 

Kommunstyrelsen upplyses om vilka krav som gäller för valsedlarna. 

De röstande avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Håkan 
Larsson prickar av de röstande vid urnan. 

Omröstningsresultat  
Antalet avgivna röster är 13. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna 
räknas. 

Boerje Bohlin fick 12 röster, Pernilla Kardell fick 13 röster, Tor Tolander 
fick 5 röster och Solveig Wiberg fick 4 röster. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stefan Berghs förslag om 
ordförande i rådet och finner det antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Utöka antalet politiker i Kulturrådet till tre. 

2. Utse Boerje Bohlin (S), Pernilla Kardell (C) och Tor Tolander (M) 
som politiska representanter i kulturrådet. 

3. Notera Monika Westin, Karin Lindberg, Helena Brusell, Nisse 
Engström och Lars Elverowski som kulturlivets representanter. 

4. Välja Monika Westin som ordförande. 

5. Valen avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 141 Dnr 2015-229  

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

Vd är tillsatt i nya bolaget Ostkustbanan AB. 

Projektet att bygga VA i Sörfjärden pågår enligt tidsplanen. 

Fiberutbyggnad pågår i kommunen både via Fiberstaden AB och 
Byaföreningarna. 

Kommunalförbundet Inköp Gävleborg kommer att redovisa 
verksamheten och underskottet vid ledningsutskottets sammanträde 
24 maj 2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 142 Dnr 2016-138 

Hyra av moduler samt ombyggnad i Bergsjö skola. 
Utifrån utbildningsverksamhetens utökade lokalbehov har sedan 
hösten 2014 moduler hyrts in för Bergsjö skola. 

Behovet inför skolstarten hösten 2016 är att ytterligare lokaler behöver 
tillföras för att inrymma klassrum och administrativa funktioner. Det 
utökade lokalbehovet bedöms sammantaget till ca 600 m2 utöver de ca 
200 m2 som redan nu hyrs in som moduler. 

Förslag till åtgärder 
Att bygga nytt är uteslutet då ledtiden från initiering till genomförd 
byggnation kräver längre framförhållning. 

Hyra av moduler bedöms som enda kvarstående alternativ och avtalet 
kan sägas upp när behovet inte längre kvarstår. Hyra med köpoption 
efter 24 månader bedöms som ett fördelaktigt alternativ vilket också 
skapar flexibilitet genom att kunna flyttas till annan plats om behov 
uppstår. 

Föreslagen placering är att befintlig modulbyggnad utökas med en 
övervåning och att ytterligare motsvarande tvåvåningsmodul placeras 
väster om befintlig modulbyggnad. 

Fastighetsrelaterade underhållsåtgärder på Bergsjö skola är 
nödvändiga att genomföras i samband med att ovanstående åtgärder 
vidtas. 

Beslutsunderlag 
1. Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-04-04. 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar genomföra 
installation av tre moduler vid Bergsjö skola enligt följande: 
Montagekostnader samt installationer 1 800 tkr, hyreskostnader 
1 213 200 kronor per år, underhållskostnader 330 800 kronor samt 
investeringskostnader 590 000 kronor. Kostnaderna för montage, 
installation samt hyres- och driftskostnader för 2016 täcks av 
tillfälligt statligt stöd med anledning av den rådande 
flyktingsituationen. De årliga hyres- och driftskostnaderna för år 
2017 och framåt ska inarbetas i kommande budgetarbete. 
Underhållskostnader och Investeringskostnader finansieras ur 
2016 års investeringsbudget (ledningsutskottets protokoll 
§ 69/2016). 

3. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till utbildningsutskottet 
för yttrande (kommunstyrelsens protokoll § 112/2016). 
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4. Utbildningsutskottet beslutar återremittera ärendet till förvaltningen 

för att utreda möjligheten att flytta tillbaka åk 6 till Ilsbo och 
Hassela, för att på så vis frigöra plats på Bergsjö skola. Se 
över/utreda och presentera en per permanent lösning av 
lokalbehov för Bergsjö skola. Utreda och presentera fler tänkbara 
lösningar (andra lösningar än tillfälliga moduler) för att inom 
kommunen klara det enligt verksamheten akut uppkomna 
lokalbehovet (utbildningsutskottets protokoll § 37/2016). 

5. Utbildningsutskottet beslutar överlämna yttrandet från Erik Eriksson 
Neu (S) med flera till kommunstyrelsen (utbildningsutskottets 
protokoll § 39/2016). 

Yrkanden 
Monica Olsson (S) yrkar bifall till utbildningsutskottets yttrande med 
tillägget att utreda om gymnastiksalen kan göras om till skollokaler och 
att utreda detta och presentera ett slutligt förslag senast 2016-06-03 till 
utbildningsutskottet och sedan till kommunstyrelsen samt att ta fram 
förslag till en ny idrottshall/aktivitetshall eventuellt i samverkan med 
föreningslivet. 

Tor Tolander (M), med bifall av Solveig Wiberg (SD), yrkar bifall till 
ledningsutskottets förslag att bygga moduler och placera dessa i 
samrådmed verksamheten för att säkerställa undervisningskvalitén 
samt att uppdra åt verksamheten att omedelbart inleda arbetet med att 
ta fram en långsiktig lösning av skollokalbehovet i kommunen. 

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 

Den som stöder Monica Olssons yrkande röstar Ja. 
Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Med 8 Ja-röster för Monica Olsson yrkande mot 5 Nej-röster för Tor 
Tolanders yrkande antar kommunstyrelsen Monica Olssons yrkande. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL29 (41) 
Kommunstyrelsen 2016-05-17 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 142 

Kommunstyrelsens beslut 
1. I nuläget inte hyra moduler till utbildningsverksamheten för Bergsjö 

skolas samtliga verksamheter.  

2. Uppdra till verksamheten att utreda om gymnastiksalen kan göras 
om till skollokaler och presentera ett slutligt förslag senast 3 
juni 2016 till utbildningsutskottet och sedan till kommunstyrelsen 

3. Uppdra till verksamheten att ta fram ett förslag till en ny 
idrottshall/aktivitetshall eventuellt i samverkan med föreningslivet. 

4. Tillsätta en beredning för utredningarna bestående av 
kommunstyrelsens presidium, utbildningsutskottets presidium samt 
en representant från oppositionen. 

Reservationer 
Tor Tolander (M), Håkan Larsson (M), Solveig Wiberg (SD) och Sandra 
Bjelkelöv (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ajournering 
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 15:30-16:00 för politiska 
överläggningar. 
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§ 143 Dnr 2016-028 

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

Skolverket besöker Nordanstig 18 maj 2016 för att teckna avtal för att 
öka kvalitén inom skolans verksamheter. 

Barngrupperna inom förskolorna kommer att minska kommunens 
västra område samt i Gnarp. 

I oktober och april varje år kan personalen inom skolan välja att byta 
skola inom kommunens verksamheter. 

Överklagat ärende om avslag på ansökan om att bedriva annan 
pedagogisk verksamhet inom barnomsorgen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 144 Dnr 2016-156  

Ny taxa och avgiftstak inom äldreomsorgen. 
Riksdagen antog i december 2015 regeringens budgetproposition. I 
beslutet ingick en höjning av den avgift kommunen får ta. Det regleras 
som en ändring i socialtjänstlagen. 

Verksamheten har lämnat ett förslag till ändringar i taxan för Vård och 
Omsorg, maxtaxan. 

Beslutsunderlag  
1. Verksamhetschef Malin Ruthströms tjänsteutlåtande 2016-04-28. 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att maxbeloppet 
1 991 kr/månad för hemtjänst ska gälla från 2016-07-01 enligt 
riksdagens beslut. Ny taxa från 2016-07-01: Nivå 1 – 373 
kr/månad, Nivå 2 – 746 kr/mån, Nivå 3 – 1 078 kr/mån, Nivå 4 – 
1 452 kr/mån, Nivå 5 – 1 825 kr/mån, Nivå 6 – 1 991 kr/mån 
(omsorgsutskottets protokoll § 19/2016). 

Yrkanden 
Åke Bertils (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det 
antaget. 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Maxbeloppet 1 991 kr/månad för hemtjänst ska gälla från  
1 juli 2016 enligt riksdagens beslut. 

Ny taxa från 1 juli 2016: 

Nivå 1 – 373 kr/månad 

Nivå 2 – 746 kr/mån 

Nivå 3 – 1 078 kr/mån 

Nivå 4 – 1 452 kr/mån 

Nivå 5 – 1 825 kr/mån 

Nivå 6 – 1 991 kr/mån 
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§ 145 Dnr 2016-113  

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL. 
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är 
kommunen skyldig att rapportera till fullmäktige när gynnande beslut 
enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med 
gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats. 

Förvaltningen lämnar rapport gällande ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för varje kvartal. 

Kvartalsrapport 1/2016 gällande socialtjänstlagen, individ- och 
familjeomsorg (IFO): 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum? 

Svar: JA, ett ärende rörande kontaktfamilj för person född 2001. 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre 
månader från datum för avbrott? 

Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktfamilj för person född 2004. 

Beslutsunderlag  
Myndighetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
kvartalsrapport 1/2016 till Inspektionen för vård och omsorg gällande 
icke verkställda beslut enligt SoL IFO (myndighetsutskottets protokoll 
§ 135/2016). 

Kommunstyrelsens förslag 
Kommunfullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 1/2016 till Inspektionen för vård och omsorg 
gällande icke verkställda beslut enligt SoL IFO. 
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§ 146 Dnr 2015-230 

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 
Omsorgsutskottets ordförande Åke Bertils (S) informerar om följande 
aktuella ärenden: 

Utflyttningen från särskilt boende Björkbacken i Hassela är klart. 

Personalärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 147 Dnr 2016-001 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Katarina Roos (V). 
Katarina Roos (V) har avsagt sig sina politiska uppdrag. 

Kommunstyrelsen har att välja ny ersättare i Nätverk för strategiskt 
folkhälsoarbete i Gävleborg samt ny ledamot i BRÅ- och 
Folkhälsorådet. 

Yrkanden 
Tor Tolander (M) föreslår att ärendet behandlas på kommunstyrelsens 
nästa sammanträde. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om Katarina Roos avsägelse kan 
godkännas samt om ärendet kan behandlas vidare på 
kommunstyrelsens nästa sammanträde, och finner det antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna Katarina Roos avsägelse. 

2. Val till ny ersättare i Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i 
Gävleborg samt ny ledamot i BRÅ- och Folkhälsorådet behandlas 
på kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
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§ 148 Dnr 2016-029 

Redovisning av delegationsbeslut. 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Teknisk handläggare Helena Malmkvist: 
Bostadsanpassningsbidrag april 2016. 

Handläggare Monica Enros: 
Lotteritillstånd nr 3/2016. 

Nya tillsvidareanställda april 2016. 

Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för april 2016. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 70-92/2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
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§ 149 

Delgivningar. 
Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Mötesanteckningar Bredbandsgruppen 2016-03-23. 

Övrigt 

Protestlistor om att Bergesta ska vara kvar som särskilt boende. 

Ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider 
och familjekontakter. 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga delgivningarna till handlingarna. 
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§ 150 

Val av ombud till Hälsingeutbildning ek. för. 
Kommunstyrelsen har att välja ombud för kommunen till årsstämmorna 
för Hälsingeutbildning ekonomisk förening. 

Yrkanden 
Tor Tolander (M) föreslår Stig Eng (C) som ordinarie med sig själv som 
ersättare. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Stig Eng (C) som kommunens ombud vid Hälsingeutbildning 

ekonomisk förenings årsstämmor med Tor Tolander (M) som 
ersättare. 

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 151 

Borgen för projekt Stocka Sjömack. 
Stocka Byaråd ekonomisk förening ansöker om tidsbegränsad borgen 
för projektet Stocka Sjömack. 

Projektet har beviljats bidrag från Jordbruksverket med 90 % av det 
sökta beloppet 693 tkr. För att kunna finansiera projektets kostnader 
tills bidraget betalas ut behöver föreningen ett kortsiktigt banklån då 
utbetalning av bidraget sker först efter att projektet är slutfört. 

Beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är därför 
förbehållet kommunfullmäktige. 

Stig Eng (C) föreslår att ärendet behandlas som ett extraärende vid 
dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Staben föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå 
borgen för Stocka Byaråd Ekonomisk förenings låneförpliktelser upp till 
ett totalt högsta lånebelopp om 800 tkr, jämte därpå löpande ränta och 
kostnader. Borgensåtagandet gäller till och med 2016-12-31, Stocka 
Byaråd skall hålla investeringar med borgensåtagande försäkrade 
under hela borgenstiden, uppdra till firmatecknarna att underteckna 
borgensförbindelsen (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 
2016-05-17). 

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

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stocka Byaråd Ekonomisk 
förenings låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 
800 tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

2. Borgensåtagandet gäller till och med 2016-12-31. 

3. Stocka Byaråd skall hålla investeringar med borgensåtagande 
försäkrade under hela borgenstiden. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen. 

Jäv 
Per Dahlström (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 
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§ 152 Dnr 2016-032 

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

Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden. 

Extraärenden 
Sjukskrivningstal 
Tor Tolander (M) föreslår att verksamheten gör en jämförelse på 
orsaker och verkan mellan sjukskrivningstalet inom Nordanstigs 
kommun och Nordanstigs Bostäder AB. 

Ersättningssystem för ensamkommande flyktingbarn. 
Tor Tolander (M) föreslår att verksamheten får i uppdrag att se hur 
utbetalningssystemet i Nordanstigs kommun kan harmoniseras med 
övriga kommuner som ingår i Överförmyndarnämnden Mitt. 

Informationer och frågor 
Kontrolluppgifter politiker 
Tor Tolander (M) frågar vilket system kommunen har för att samla 
kontrolluppgifter för utbetalning av förlorad arbetsförtjänst för politiker. 
Kommunchef Fredrik Pahlberg och Monica Olsson (S) svarar på 
frågan. 

Håkan Larsson (M) frågar varför landshövdingen inte kunde komma på 
fiskeseminariet 13 april 2016.  
Kommunchef Fredrik Pahlberg svarar att landshövdingen är 
intresserad och kan komma vid ett annat tillfälle. 

Kommunstyrelsens beslut 
Sjukskrivningstal 
Uppdra till verksamheten att göra en jämförelse på orsaker och verkan 
mellan sjukskrivningstalet inom Nordanstigs kommun och Nordanstigs 
Bostäder AB. 

Ersättningssystem för ensamkommande flyktingbarn. 
Uppdra till verksamheten att se hur utbetalningssystemet i Nordanstigs 
kommun kan harmoniseras med övriga kommuner som ingår i 
Överförmyndarnämnden Mitt. 
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Parti När- 
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§ 142 
MO       TT 

    

Ledamöter   Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Monica Olsson     ordf S N X          

Sven-Erik Sjölund 
 

S N X         

Åke Bertils 
 

S N X          

Ulf Lövgren 
 

S N X          

Stig Eng           v. ordf C N X          

Per-Åke Kardell 
 

C --          

Stefan Bergh 
 

C N X        

Håkan Larsson 
 

M N  X         

Tor Tolander 
 

M N  X         

Per-Ola Wadin 
 

L -- 
 
 

          

Patric Jonsson 
 

KD N           

Solveig Wiberg 
 

SD N  X        

Jan-Ola Hall 
 

SD N          

             

             

Ersättare             

Sigbritt Persson 
 

S N           

Erik Eriksson Neu 
 

S N X          

Kent Hammarström 
 

S N           

Oskar Lundin 
 

S            

Elisabeth Lundin 
 

S            

Erik Sundberg 
 

S            

Amanda Engström 
 

S            

Mandy Eriksson  Neu 
 

S            

Anders Engström S            

Carina Olsson 
 

C N           

Natrix Öjemark 
 

C            

Camilla Karlsson 
 

C            

Thomas von 
Wachenfeldt 
 

C            

Pernilla Kardell 
 

C            

Kjell Bergström 
 

MP N           

Leena Lindblom 
 

M            

Margareta Lindkvist 
 

M            

Helena Andersson 
 

M            
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§ 142 
MO      TT 

    

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

Tina Torstensson 
 

L N X          

Lisbeth Lagerborg 
 

L            

Per Dahlström 
 

V N           

Ulrika Jonsäll 
 

V            

Sven-Olof Nord 
 

SD            

Johan Norrby 
 

SD            

Sandra Bjelkelöv 
 

SD N  X        

Eva Andersson 
 

SD N  X        

Summa  13 8 5         

Avstår        

 

 

Erik Eriksson Neu ersättare för Per-Åke Kardell. 

Tina Torstensson ersättare för Per-Ola Wadin. 

Jan-Ola Hall närv. tom kl. 10:40, § 130. 

Eva Andersson närv. heldag, ersättare för Jan-Ola Hall from kl. 10:40, § 131. 

Patric Jonsson närv. tom kl. 15:30, § 141. 

Sandra Bjelkelöv närv. heldag, ersättare för Patric Josson from kl. 15:30, § 142.  

Carina Olsson närv. tom kl. 15:00. 

Sigbritt Persson närv. tom kl. 16:20. 

Sven-Erik Sjölund närv. tom kl.16:35, § 143. 

Erik Eriksson Neu närv. tom kl.16:35, § 143. 

Stefan Bergh närv. tom kl.16:35, § 143. 

Kent Hammarström närv. tom kl.16:35. 

Kjell Bergström närv. heldag, ersättare för Per-Åke Kardell from kl. 16:35, § 144. 

Per Dahlström närv. heldag, ersättare för Stefan Bergh from kl. 16:35, § 144. 

 

 

 

 

 


