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§ 218 

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

Extra ärenden 
Försäljning av fastigheten Gnarps Masugn 1:137, Rosa Huset i 
Sörfjärden. 

Särskild utredning av särskilt boende (SÄBO). 

Yttrande laglighetsförklaring av befintligt kraftverk Strömbacka. 

Telias nedläggning av telestationer. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna dagordningen med ovanstående förändringar. 
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§ 219 Dnr 2016-024 

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

 CFL inbjuder till möte 6 december 2016 med alla partier i 
Nordanstig. 

 Vandalisering – dialog har genomförts mellan BRÅ- och 
folkhälsorådet och föräldrar. En ungdomsdialog håller på att 
planeras. 

 Ägarsamråd med Hälsinglands utbildningsförbund. Verksamheten 
går bra. En redovisning av elevernas resultat kommer efter 
20 december 2016. Den så kallade avräkningsmodellen behöver 
ses över och även en lokalanpassning behöver göras. 

 Samråd med Överförmyndarnämnden Mitt 14 oktober 2016. En tf 
chef för verksamheten är tillsatt. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 220 Dnr 2016-025 

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

 En Risk- och sårbarhetsanalys kommer att genomföras med 
anledning av Telias nedläggning av kopparledningar och 
telestationer i kommunen. En särskild skrivelse kommer att göras 
till Telia. Kommunens trygghetslarm kommer att fungera. 

 Öppet hus 29 oktober 2016 då kommunhuset i Bergsjö hålls öppet 
med aktiviteter för allmänheten. 

 Inköp Gävleborg – Gävle kommuns analys och utredning är klar. 

 Ny regionindelning – arbetet pågår. 

 Nordanstig har en bra skola. I den senaste undersökningen har 
Nordanstigs resultat förbättrats ytterligare. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 221 Dnr 2015-229 

Information från ledningsutskottets verksamheter. 
Tf verksamhetschef för kommunledningskontoret Thord Wannberg 
informerar om följande aktuella ärenden: 

 I en genomförd undersökning av kommunernas satsning på kultur 
visar Nordanstig låga resultat. Kulturrådet är nu igång och kommer 
att arbeta inriktat för att förbättra resultatet. 

 VA-utbyggnaden i Sörfjärden är snart klar. Invigning 11 november 
2016. Projektet beräknas bli ca 3 mnkr dyrare än de budgeterade 
70mnkr. 

 Näringslivsrådet har sammanträtt 17 oktober 2016 och bl.a. 
diskuterat statistiken på besöksnäringen. 

 Personalsituationen på verksamheterna Teknik och Hållbarhet 
samt Samhällsutveckling och Kommunikation är i princip återställd 
via återbesättning av de vakanta tjänsterna. 

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande 
aktuella ärenden: 

 17 oktober 2016 sammanträde med Visit Hälsingland Gästrikland 
AB. I bolaget är idag Hudiksvall, Gävle och Nordanstig delägare. 
Ett nytt 3-årigt projekt är under utveckling. Söderhamn har ännu 
inte tagit ställning till om de går in i bolaget. 

 Scandinavian Xperience – Region Gävleborg går in med bidrag 
under en tre-årsperiod för att finansiera marknadsföringen. 

 En bolagsbildning är under bearbetning med de tre parterna 
Nordanstigs kommun, Nordanstigs Företagarförening och 
Turistorganisationen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 222 Dnr 2016-028 

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

 En uppföljande artikel har genomförts om skolans utveckling de 
senaste fem åren. 

 Satsningen Bästa skolan, genomförs under tre år för att öka det 
systematiska kvalitetsarbetet. 

 Lov-skolor, Läslyftet, Kartläggning av rastaktiviteter, Utbildning 
kollegialt lärande, Läxhjälp. 

 Redovisning av sökta statliga bidrag för verksamheten, bl.a. för 
lärarlyftet, höjda lärarlöner, fritidsverksamheten, maxtaxan, 
förstelärare och mindre grupper i förskolan. 

 

Utbildningsutskottets ordförande Erik Eriksson Neu informerar om 
följande aktuella ärenden: 

 Utskottens pågående arbete: 
Redovisning av elevernas resultat vid Gnarps skola. 
Ansökningsblanketter för barnomsorg på obekväm arbetstid. 
Bergsjö skola - Modulernas placering och utveckling. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 223 Dnr 2015-230 

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 
Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om följande aktuella 
ärenden inom Vård och Omsorg: 

 Nytt planeringssystem inom hemtjänsten i Gnarp. 

 Nattpatrullen. 

 Brist på personal med konsekvensen att sjukfrånvaron ökar. 

 Nyckelfri hemtjänst – införandet pågår. 

 Särskilt boende – 9 personer är beviljade plats i särskilt boende 
som ännu inte är verkställt. 

 Vid korttidsvården är samtliga 22 platser belagda. 

 Förändringar från Försäkringskassan när det gäller personlig 
assistans. 

 Dagligverksamheten i lokaler på Alvägen kommer att flyttas till nya 
lokaler i Bållebo. 

 Social Omsorg – översyn av organisationen kring föreståndare för 
verksamheten inom ensamkommande flyktingbarn och hem för 
vård och boende. 

 Ny upphandling är genomförd av socionomkonsulter. 

 

Omsorgsutskottets ordförande Åke Bertils (S) informerar följande 
aktuella ärenden: 

 Träff med personal vid Hagängsgårdens särskilda boende, 
17 oktober 2016. 

 Äldreomsorgsdagarna i Stockholm. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 224 Dnr 2016-064 

Ekonomirapport. 
Enhetschef Björn Hylenius presenterar en ekonomirapport per 
september 2016 för kommunstyrelsens verksamheter och för 
kommunen som helhet. 

Sammanfattningsvis visar renhållning, vägar m.m. en bättre prognos på 
helår mot budget, Kapitalkostnaderna blir lägre samt Hälsinglands 
utbildningsförbund visar på underskott mot budget, Omställnings-
kostnader ger överskott och skatteprognosen är bättre för 2016. 

 

Prognos på avvikelser mot budget: 

Kommunledningskontoret 1 6889 tkr 

Stab -2 899 tkr 

Utbildning 139 tkr 

Vård och Omsorg -1 163 tkr 

Social omsorg 383 tkr 

Överskott migration 22 449 tkr 

Överskott kapitalkostnader 3 898 tkr 

 

Sammanfattningsvis beräknas prognosen för resultatet på helår 2016 
bli positivt med 35 752 tkr för kommunen som helhet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna rapporten. 
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§ 225 

Information om Trygghetsboende. 
Helene Ersson, KPMG, besöker kommunstyrelsen för att informerar om 
Trygghetsboende. 

Helene Ersson har genomfört en rapport om Vägval inför satsning på 
trygghetsboende. Rapporten är grundad på erfarenheter från andra 
kommuner när det gäller begreppet trygghetsboende, främst 
kommunerna Ljungby, Avesta och Torsby kommuner. 

Forskningsresultatet har fokuserat på  

- Varför flyttar man till en trygghetsbostad? 

- Vad bidrar till upplevelsen av trygghet i trygghetsbostäder? 

Slutsatserna av rapporten är att  

- Antalet äldre ökar. 

- Man vill behålla självständigheten. 

- Sänka kostnaderna för hemtjänsten. 

- Anhörigvårdare är en riskgrupp för ökad ohälsa. 

- Kommuner och landsting måste sammanarbeta. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 226 Dnr 2015-023 

Uppföljning av Åtgärdspaketet. 
Kommunstyrelsen får en uppföljande redovisning av Åtgärdspaketet. 

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar en uppföljning av 
effekterna av de åtgärder som är beslutade i samband med 
Åtgärdspaketet som avser en budgetanpassning av verksamheternas 
kostnader fram till och med 2018 med ca 50 mnkr. 

Prognosen på effekterna av tagna beslut är 35 mnkr mot den tidigare 
prognosen 41,5 mnkr. Kvar till 50 mnkr är således 15 mnkr. 

Margareta Tamm Persson föreslår att arbetet ska fortsätta med att 
vidta åtgärder för att minska kostnaderna med de kvarvarande 
15 mnkr. 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget. 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Uppdra till kommunstyrelsen att fortsätta arbetet med att vidta åtgärder 
för att minska verksamheternas kostnader med de kvarvarande 
15 mnkr. 
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§ 227 Dnr 2016-298 

Skattesats 2017 för Nordanstigs kommun. 
Fullmäktige ska varje år besluta om skattesatsen för nästkommande år. 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar att skattesatsen ska vara oförändrad. 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Fastställa skattesatsen för 2017 till 22:51 kronor per skattekrona, d.v.s. 
oförändrad. 
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§ 228 Dnr 2016-081 

Budget 2017-2020 för Nordanstigs kommun. 
Fullmäktige har att fastställa budget 2017-2020 samt investeringsramar 
för 2017-2020. 

Ekonom Marianne Unborg föredrar förutsättningarna för budgetarbetet 
2017-2020. 

Beslutsunderlag 
1. Majoritetens förslag till budget 2017-2020. 

2. Moderaternas, Liberalernas och Kristdemokraternas förslag till 
budget 2017-2020. 

3. Vänsterpartiets förslag till budget 2017-2020. 

4. Ekonomichefens sammanställning av beslutspunkter Budget 2017 
och flerårsplan 2018-2020 (Margareta Tamm Perssons 
tjänsteutlåtande 2016-10-17). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till majoritetens förslag till budget med bl.a. 
satsningar på Besöksnäringen, Ungdomssatsning, Vision 2035, Barn i 
behov, Social omsorg öppenvård, Förstudie idrottshall samt Ringlinje 
prov. 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till Moderaternas, Liberalernas och 
Kristdemokraternas förslag till budget med ett resultat på 2 % av 
generella skatter och statsbidrag med bl.a. satsningar på 
Personalhälsa och Personalutveckling. 

Per Dahlström (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till budget med 
satsningar på bla. Näringslivsutvecklare, Utveckling av biblioteken, 
Höjda lärarlöner, Höjd lärartäthet samt Arbetstidsförkortning för 
socialsekreterare. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs, Tor Tolanders och Per 
Dahlströms yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget. 

Omröstning begärs.  

Ordföranden utser Stig Engs yrkande som huvudförslag. 

Ordföranden ställer proposition på om Tor Tolanders eller Per 
Dahlströms yrkande ska utses som motförslag och finner Per 
Dahlströms yrkande antaget som motförslag. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 
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Forts. § 228 
 
Den som stöder Per Dahlströms yrkande som motförslag röstar Ja. 
Den som stöder Tor Tolanders yrkande som motförslag röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Med 7 Ja-röster mot 3 Nej-röster antar kommunstyrelsen Per 
Dahlströms yrkande som motförslag. 3 ledamöter avstod från att rösta. 

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja. 
Den som stöder Per Dahlströms yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Med 7 Ja-röster mot 4 Nej-röster antar kommunstyrelsen Stig Engs 
yrkande. 2 ledamöter avstod från att rösta. 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Anta att beräkningsgrunden för 2017-2020 års skatteintäkter och 
generella statsbidrag grundas på följande invånarantal 
1 november 2016 9 458 personer 
1 november 2017 9 424 personer 
1 november 2018 9 392 personer 
1 november 2019 9 360 personer 

2. Utöver tilldelning till kommunstyrelsens verksamheter: 
1 500 tkr budgeteras 2017-2020 till kommunstyrelsen att hantera 
såsom Projektbidrag och Visionsbidrag enligt beslutade 
fördelningsdirektiv. 

3. 500 tkr budgeteras 2017-2020 till kommunstyrelsens förfogande. 

4. 5 226 tkr budgeteras till omställningskostnader m.m. för 2017 och 
5 402 tkr 2018. 

5. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 
510 636 tkr i nettokostnader exklusive justering av kapitalkostnader 
och hyra för år 2017.  

6. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheterna att fortsätta 
uppdraget från Kf § 113/2014. En strukturell förändring framförallt 
avseende skola och omsorg 2015-2018 och framöver. 
Kommunstyrelsen beslutar att ha en mer långsiktig planering, 
politiskt prioritera långsiktighet och använda befintliga resurser 
förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas kostnader 
behövs till och med 2018 med cirka 15 miljoner.  
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Forts. § 228 
 
 
5. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 

507 019 tkr i nettokostnader exklusive justering av kapitalkostnader 
och hyra för år 2018.  

6. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 
511 425 tkr i nettokostnader exklusive justering av kapitalkostnader 
och hyra för år 2019. 

7. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 
518 418 tkr i nettokostnader exklusive justering av kapitalkostnader 
och hyra för år 2020.   

8. I de fall olika mål som fullmäktige uttalat skulle komma i konflikt 
med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till 
dess fullmäktige fattar annat beslut. 

9. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2017 och flerårsplan 
2018-2020. 

7. Fullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål samt 
resurstilldelning. 
* Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål  
  samt resurser på och mellan verksamheterna. 
* Kommunchef fördelar uppdrag och mål samt resurser på och  
  mellan programpunkterna inom respektive verksamhet. 
* Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurs inom  
  respektive programpunkt. 
* Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin  
  enhet. 

8. Anta investeringsutrymme för 2017-2020 
2017 20 000 tkr 
2018 20 000 tkr 
2019 20 000 tkr 
2020 20 000 tkr 

9. Resurser till investeringar inom verksamheten Renhållning kan 
tilldelas genom extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut 
avseende upplåning till kommunfullmäktige. 

10. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att nästkommande sammanträde 
fördela 2017 års investeringsbudget på specifika projekt 
preciserade med syfte, tidsplan och investeringskalkyl. 
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Forts. § 228 
 
 
11. I övrigt anta förslag till Budget 2017 och flerårsplan 2018-2020. 

12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omgående påbörja mål och 
budgetarbetet avseende 2018-2021. 

Reservationer 
Håkan Larsson (M), Tor Tolander (M), Per Dahlström (V) och Per-Ola 
Wadin (L) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 229 Dnr 2016-273 

Riktlinjer för investeringar. 
Ekonomienheten har tagit fram ett förslag till riktlinjer för investeringar.  

Nordanstigs kommun har från och med 1 januari 2016 infört ny 
huvudregel för redovisning av anläggningstillgångar, K3, vilket krävs av 
Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, (RKR 11:4).  

Detta nya regelverk kräver nya riktlinjer för investeringar där nuvarande 
regler uppdaterats och förtydligats till ovanstående rekommendation. 

Förändringar gentemot tidigare regler är för att aktivera en investering 
av: 

 inventarier ska anskaffningsvärdet överstiga ett prisbasbelopp 
(2016 = 44 300 kr exklusive moms). Tidigare regel var ett halvt 
prisbasbelopp. Samt lika som tidigare en varaktighet av tre år. 

 Komponenter i fastigheter ska anskaffningsvärdet överstiga 
2,5 prisbasbelopp (2016 = 110 750 kr kr exklusive moms). Belopp 
därunder redovisas som en driftkostnad över resultaträkningen. 

Dessutom innehåller riktlinjerna förtydliganden hur tolkning ska göras 
avseende drift kontra investering samt beskriver hur budgetering, 
uppföljning och kontakter mellan kommun och förvaltare av 
fastigheterna ska ske. 

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att 

kommunfullmäktige beslutar att anta Riktlinjer för investeringar 
(Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-09-06). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar Riktlinjer för 
investeringar (ledningsutskottets protokoll § 153/2016). 

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 

Anta Riktlinjer för investeringar. 
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§ 230 Dnr 2016-274 

Upptagande av lån för Nordanstigs Fjärrvärme AB. 
Nordanstigs kommun har vid årsskiftet 2016-2017 en fordran på 
11 321 748,14 kronor på Nordanstigs Fjärrvärme. Den fordran som 
kommunen har är reglerade genom tre reverser. Reverserna avser 
bolagets övertagande av de fjärrvärmeanläggningar som fanns i 
Bergsjö Närvärme KB och kommunen, tillskott av likvida medel vid 
bildandet av bolaget Kf § 87/2010 samt pannbyte i anläggningen i 
Strömsbruk Kf § 68/2015. 

Nordanstigs Bostäder AB har en fordran på 2,3 mnkr. Fordran är 
reglerad genom en revers som avser fjärrvärmebolagets övertagande 
av de fjärrvärmeanläggningar som tidigare fanns i Nordanstigs 
Bostäder AB. 

Utifrån att Skatteverket under 2015 övervägde att inte medge 
avdragsrätt för de räntekostnader som uppkommit under 2014 för 
ovanstående reverser föreslås att ett lån upphandlas och placeras hos 
extern långivare. Detta lån vidarebefordras därefter med reverser till 
Nordanstigs Fjärrvärme AB. Därmed är räntekostnaderna avdragsgilla 
för fjärrvärmebolaget. Ny revers planeras att gälla från och med 
2017-01-01 till ett belopp av 11 321 748,14 kronor. 

Ett administrativt påslag med 0,20 % motsvarande borgensprovision i 
gällande ägardirektiv kommer att läggas på aktuell upplånad ränta. 

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag  
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige 

beslutar upphandla lån från kreditinstitut upp till 11 321 748,14 kr 
avseende kommunens fordran på Nordanstigs Fjärrvärme AB. 
Uppdatera kommunens fordran på Nordanstigs Fjärrvärme AB till 
en revers som hänförs till del av upptagna lånet (Margareta Tamm 
Perssons tjänsteutlåtande 2016-09-05). 

2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att fortsätta 
bereda ärendet (ledningsutskottets protokoll § 154/2016). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar upphandla lån 
från kreditinstitut upp till 11 321 748,14 kronor avseende 
kommunens fordran på Nordanstigs Fjärrvärme AB. Uppdatera 
kommunens fordran på Nordanstigs Fjärrvärme AB till en revers 
som hänförs till del av upptagna lånet (ledningsutskottets protokoll 
§ 154/2016). 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL18 (48) 
Kommunstyrelsen 2016-10-18 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 230 

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 

Upphandla lån från kreditinstitut upp till 11 321 748,14 kronor avseende 
kommunens fordran på Nordanstigs Fjärrvärme AB. 

Uppdatera kommunens fordran på Nordanstigs Fjärrvärme AB till en 
revers som hänförs till del av upptagna lånet. 
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§ 231 Dnr 2016-291 

Bolagsordning LB Kiel Gnarp AB, namnbyte till Nordanstigs 
Kommunfastigheter AB. 
Nordanstigs kommun löste leasingavtalet avseende Bergesta 31 mars 
2016. Därmed övertog kommun LB Kiel Gnarp AB som har till föremål 
för sin verksamhet att inom Nordanstigs kommun äga, förvärva, 
bebygga, förvalta och försälja fastigheter och tomträtter.  

Staben har sammanställt bifogad bolagsordning.  

Bolaget föreslås byta namn till Nordanstigs Kommunfastigheter AB. 

Kommunen har upphandlat ett lån av Kommuninvest avseende 
bolaget. Detta lån vidarebefordrar kommunen till bolaget genom en 
revers. 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomichef Margareta Tamm Persson föreslår att fullmäktige 

beslutar om namnbyte till Nordanstigs Kommunfastigheter AB. 
Anta bolagsordning för Nordanstigs Kommunfastigheter AB. Anta 
upprättad revers. Utse styrelse för Nordanstigs Kommunfastigheter 
AB. Utse lekmannarevisor (er). Uppdra till firmatecknarna att 
underteckna erforderliga handlingar (Margareta Tamm Perssons 
tjänsteutlåtande 2016-09-05). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar om namnbyte till 
Nordanstigs Kommunfastigheter AB. Anta bolagsordning för 
Nordanstigs Kommunfastigheter AB. Anta upprättad revers. Utse 
styrelse för Nordanstigs Kommunfastigheter AB. Utse 
lekmannarevisor (er). Uppdra till firmatecknarna att underteckna 
erforderliga handlingar (ledningsutskottets protokoll § 155/2016). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag samt att styrelsen 
ska bestå av tre ledamöter och tre ersättare. 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Besluta om namnbyte till Nordanstigs Kommunfastigheter AB. 

2. Anta bolagsordning för Nordanstigs Kommunfastigheter AB. 

3. Anta upprättad revers. 
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4. Utse styrelse med tre ledamöter och tre ersättare för Nordanstigs 

Kommunfastigheter AB. 

5. Utse en lekmannarevisor med en ersättare. 

6. Uppdra till firmatecknarna att underteckna erforderliga handlingar. 
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§ 232 Dnr 2016-030 

Revidering av bolagsordning för Visit Hälsingland Gästrikland. 
Nordanstigs kommun är delägare i bolaget Visit Hälsingland 
Gästrikland tillsammans med Visit Glada Hudik AB och Visit Gävle AB. 

Ett förslag till justering av bolagsordningen för Visit Hälsingland 
Gästrikland har gemensamt utarbetats. 

De punkter i bolagsordningen som föreslås ändras är § 9.6 och § 9.9 
och gäller lekmannarevisorer. 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall. 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Justera bolagsordningen för Visit Hälsingland Gästrikland AB till 
följande lydelse: 

§ 9.6 
Framläggande av årsredovisningen och, när det krävs, 
revisionsberättelsen samt granskningsrapport från ledmannarevisorer. 

§ 9.9 
Val till styrelsen och val till ledkannarevisorer. 
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§ 233 Dnr 2016-290 

Försäljning av del av fastigheten Högen 11:3 i Bergsjö. 
Östlunds sport & hälsocenter AB har till Nordanstigs kommun framfört 
sin önskan om att köpa del av den kommunägda fastigheten Högen 
11:3. Arealen är ca 1500 m2. 

Östlunds sport & hälsocenter AB har de senaste året satsat mycket och 
nyligen byggt verksamheten. Tomas Östlund har anlitats av Svenska 
Tyngdlyftningsförbundet för att hålla utbildningar för barn- och 
ungdomstränare samt genomföra träningsläger för elit. Ett 
internationellt företag inom branschen (Eleiko) avser använda Östlunds 
sport & hälsocenter för utbildningar. Bergsjö har också blivit utsedd att 
arrangera SM i tyngdlyftning 2017. 

Syftet med det tänkta förvärvet är att bygga 4 mindre stugor för 
övernattning i samband med arrangemang och träningsläger då det för 
närvarande är brist på logi i närområdet. 

GIS- och markingenjör Delshad Saleh och tf verksamhetschef Thord 
Wannberg föredrar ärendet och föreslår ett tillägg till beslutet, att priset 
har utformats utifrån att kommunen ser ett marknadsföringsvärde av att 
verksamheten utökas. 

Beslutsunderlag  
1. Teknik & hållbarhet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att till 

Thomas Östlund sälja en del av fastigheten Högen 11:3 enligt skiss 
och efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen, att 
godkänna upprättat köpekontrakt samt att priset fastställs till 90 
kr/m² (Mats Widofffs tjänsteutlåtande 2016-09-13). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja en del av 
fastigheten Högen 11:3 enligt skiss till Östlunds sport & hälsocenter 
AB, efter Lantmäteriverkets godkännande av förrättningen. 
Godkänna upprättade köpehandlingar. Fastställa priset till 90 kr/m². 
Priset har utformats utifrån att kommunen ser ett 
marknadsföringsvärde av att verksamheten utökas.  Uppdra till 
firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna 
(ledningsutskottets protokoll § 163/2016). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Sälja en del av fastigheten Högen 11:3 enligt skiss till Östlunds 
sport & hälsocenter AB, efter Lantmäteriverkets godkännande av 
förrättningen. 
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2. Godkänna upprättade köpehandlingar. 

3. Fastställa priset till 90 kr/m². Priset har utformats utifrån att 
kommunen ser ett marknadsföringsvärde av att verksamheten 
utökas.  

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 
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§ 234 Dnr 2016-282  

Remiss: Tematiskt tillägg för dubbelspår på Ostkustbanan, 
Hudiksvalls kommun. 
Nordanstigs kommun har möjlighet att yttra sig över Hudiksvalls 
kommuns förslag till tematiskt tillägg för dubbelspår på Ostkustbanan. 

Handlingarna finns att läsa på www.hudiksvall.se/okb 

Synpunkter på förslaget kan lämnas senast 31 oktober 2016. 

Beslutsunderlag  
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att lämna 

förslag till yttrande till kommunstyrelsens sammanträde 18 oktober 
2016 (ledningsutskottets protokoll § 165/2016). 

2. Tf stadsarkitekt Ola Tollins förslag till yttrande: Nordanstigs 
kommun har läst igenom förslaget som framstår som välgjort och 
genomtänkt. Det kan dock påpekas att de tänkta stationslägena i 
Hudiksvall och Iggesund är lätta att angöra med personbilar och 
bussar samt att det finns gott om parkering. Nordanstigs kommun 
har ingen ytterligare erinran (Ola Tollins tjänsteutlåtande 
2016-10-17). 

Yrkanden 
Sven-Erik Sjölund (S), med bifall av Stig Eng (C), yrkar bifall till 
förslaget med ändringen ”…de tänkta stationslägena i Hudiksvall och 
Iggesund ska vara lätta att angöra…” 

Tor Tolander (M) yrkar tillägga att Nordanstig ska förorda ett västligt 
stationsläge. 

Åke Bertils (S) yrkar avslag på Tor Tolanders yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds yrkande och 
finner det antaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Tor Tolanders 
tilläggsyrkande och finner det ej antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Lämnar följande yttrande över remissen: 

Nordanstigs kommun har läst igenom förslaget som framstår som 
välgjort och genomtänkt. Det kan dock påpekas att de tänkta 
stationslägena i Hudiksvall och Iggesund ska vara lätta att angöra med 
personbilar och bussar samt att det finns gott om parkering. 
Nordanstigs kommun har ingen ytterligare erinran. 

http://www.hudiksvall.se/okb
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§ 235 Dnr 2016-281 

Fördelning av tillsynsansvar enligt Lag om 
sprängämnesprekursorer. 
Genom cirkulär 15:13 har Sveriges kommuner och landsting informerat 
landets kommuner att de fått ett nytt tillsynsansvar.  

Lagen kompletterar en EU-förordning och syftar till att minska 
möjligheterna till hemtillverkning av sprängämnen. Bestämmelserna 
har sin grund i EUs strategi för kampen mot terrorism och syftar till att 
motverka olaglig tillverkning av sprängämnen genom att begränsa 
privatpersoners tillgång till utgångsämnen för detta, så kallande 
sprängämnesprekursorer. 

Kommunfullmäktige behöver delegera detta tillsynsansvar till lämplig 
nämnd, i detta fall Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. 

Beslutsunderlag  
Staben föreslår att kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun beslutar 
att delegera tillsynsansvaret för lag (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer till Norrhälsinglands miljö- och 
räddningsnämnd. Att komplettera 1 § andra stycket i taxan för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område mm. (Fredrik Pahlbergs 
tjänstutlåtande 2016-09-22). 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar delegera 
tillsynsansvaret enligt Lag om sprängämnesprekursorer (2014:799) till 
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Komplettera 1 § andra 
stycket i taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område m.m. 
(ledningsutskottets protokoll § 168/2016). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Delegera tillsynsansvaret enligt Lag om sprängämnesprekursorer 
(2014:799) till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. 

2. Komplettera 1 § andra stycket i taxan för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område m.m. 
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§ 236 Dnr 2016-154 

Revidering i arbets- och delegationsordningen, IFO. 
Verksamheten har lämnat ett förslag till ändring i § 20.15 f och g i 
arbets- och delegationsordningen för kommunstyrelsen i Nordanstigs 
kommun. 

Av arbets- och delegationsordning upprättad 2013-07-01 och reviderad 
2014-09-11 framgår av § 20.15 att beslut om utskrivning av 
ensamkommande barn som placeras på kommunens egna hem för 
vård och boende, HVB, är delegerat till ordförande i myndighetsutskott. 
Vid ordförandes förhinder har vice ordförande eller ledamot som 
nämnden förordnat delegation på detta beslut. 

Beslut om inskrivning är enligt § 20.15 f delegerat till enhetschef/den 
som förestår verksamheten. 

I nuläget kan föreståndare skriva in ensamkommande barn/ungdomar 
och endast ordförande i myndighetsutskott kan skriva ut.  
Detta är administrativt och resursmässigt krävande vid utskrivning då 
ordförande alltid måste informeras i ärendet/en utredning ska 
sammanställas, ordförande ska göra bedömning om utskrivning är 
lämpligt samt underteckna beslutet. Det kan ibland dra ut dagar på 
tiden då barnet/den unge egentligen borde flyttat eller redan har flyttat 
innan det skriftliga beslutet är klart.  

Beslutsunderlag 
1. Social omsorg föreslår följande ändringar:  

I delegationsordning § 20.15 g: Beslut om utskrivning av 
ensamkommande barn som placeras på kommunens egna hem för 
vård och boende eller mobila team/stödboende delegeras till 
enhetschef/den som förestår verksamheten. 
I delegationsordning 20.15 f: Beslut om inskrivning av 
ensamkommande barn som placeras på kommunens egna hem för 
vård och boenden eller mobila team/stödboende delegeras till 
enhetschef/den som förestår enheten (David Lindqvists 
tjänsteutlåtande 2016-09-06). 

2. Myndighetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
I delegationsordning § 20.15 g: Beslut om utskrivning av 
ensamkommande barn som placeras på kommunens egna hem för 
vård och boende eller mobila team/stödboende delegeras till 
enhetschef/den som förestår verksamheten. 
I delegationsordning 20.15 f: Beslut om inskrivning av 
ensamkommande barn som placeras på kommunens egna hem för 
vård och boenden eller mobila team/stödboende delegeras till 
enhetschef/den som förestår enheten (myndighetsutskottets 
protokoll § 255/2016). 
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Kommunstyrelsens beslut 
Justera kommunstyrelsens delegationsordning § 20.15 g enligt 
följande:  

Beslut om utskrivning av ensamkommande barn som placeras på 
kommunens egna hem för vård och boende eller mobila 
team/stödboende delegeras till enhetschef/den som förestår 
verksamheten. 
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§ 237 

Utredning behov av särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV). 
Gällande: 
XX 

XX har fått uppehållstillstånd. 

När barn utan vårdnadshavare beviljas uppehållstillstånd ska 
socialnämnden i den kommun barnet vistas väcka talan eller anmäla 
behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) enligt 
föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar emot det. 

Särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten enligt 6 kap 8a 
§ Föräldrabalken om barnets föräldrar är avlidna eller varaktigt 
förhindrade att utöva vårdnaden. Om barnet fyller 18 år inom ett halvår 
kan en god man kvarstå till dess barnet blir myndigt. 

Enligt underrättelse från överförmyndarkontoret i Sundsvall föreligger 
förutsättningar jämlikt 10 § lag (2005:429) om god man för 
ensamkommande barn att väcka talan eller anmäla behov om särskilt 
förordnad vårdnadshavare till tingsrätten gällande XX. 

XX är placerad av annan kommun i familjehem. Föräldrarna finns inte i 
Sverige och är därmed varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om 
XX. 

XX fyllde 18 år och blev då myndig. God man bedömdes kunna 
fortsätta uppdraget till dess XX blev myndig. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte 

anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare för XX då 
denne blev myndig inom ett halvår och god man kunde kvarstå 
fram till dess. 

2. Myndighetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte 
anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare för XX då 
denne blev myndig inom ett halvår och god man kunde kvarstå 
fram till dess (myndighetsutskottets protokoll § 261/2016). 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL29 (48) 
Kommunstyrelsen 2016-10-18 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 237 

Kommunstyrelsens beslut 
Inte anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare för XX då 
denne blev myndig inom ett halvår och god man kunde kvarstå fram till 
dess. 

Deltar inte i beslutet 
Håkan Larsson (M) deltar inte i beslutet. 

Närvaro 
Vid denna paragraf deltar endast tjänstgörande ledamöter och 
ersättare samt kommunsekreterare Eva Engström. 
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§ 238 

Utredning behov av särskilt förordnad vårdnadshavare. 
Gällande: 
XX 

God man: 
XX 
XX har fått uppehållstillstånd. 
När barn utan vårdnadshavare beviljas uppehållstillstånd ska 
socialnämnden i den kommun barnet vistas väcka talan eller anmäla 
behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) enligt 
föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar emot det. 

Särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten enligt 6 kap 8a 
§ Föräldrabalken om barnets föräldrar är avlidna eller varaktigt 
förhindrade att utöva vårdnaden. Om barnet fyller 18 år inom ett halvår 
kan en god man kvarstå till dess barnet blir myndigt. 

Enligt underrättelse från överförmyndarkontoret i Sundsvall föreligger 
förutsättningar jämlikt 10 § lag (2005:429) om god man för 
ensamkommande barn att väcka talan eller anmäla behov om särskilt 
förordnad vårdnadshavare till tingsrätten gällande XX. 

XX bor på HVB- hem och har god man, XX. Föräldrarna finns inte i 
Sverige och är därmed varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om 
XX. 

XX fyller 18 år XX och blir då myndig. God man bedöms kunna 
fortsätta uppdraget till dess XX blir myndig. 

Beslutsunderlag  
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte 

anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare för XX då 
denne blir myndig inom ett halvår och god man kan kvarstå fram till 
dess. 

2. Myndighetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte 
anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare för XX då 
denne blir myndig inom ett halvår och god man kan kvarstå fram till 
dess (myndighetsutskottets protokoll § 262/2016). 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL31 (48) 
Kommunstyrelsen 2016-10-18 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 238 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Inte anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare för XX då 
denne blir myndig inom ett halvår och god man kan kvarstå fram till 
dess. 

Deltar inte i beslutet 
Håkan Larsson (M) deltar inte i beslutet. 

Närvaro 
Vid denna paragraf deltar endast tjänstgörande ledamöter och 
ersättare samt kommunsekreterare Eva Engström. 
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§ 239 

Utredning behov av särskilt förordnad vårdnadshavare. 
Gällande: 
XX 

God man: 
XX 
 
XX har fått uppehållstillstånd. 

När barn utan vårdnadshavare beviljas uppehållstillstånd ska 
socialnämnden i den kommun barnet vistas väcka talan eller anmäla 
behov av en särskilt förordnad vårdnadshavare (SFV) enligt 
föräldrabalken, om inte särskilda skäl talar emot det. 

Särskilt förordnad vårdnadshavare utses av tingsrätten enligt 6 kap 8a 
§ Föräldrabalken om barnets föräldrar är avlidna eller varaktigt 
förhindrade att utöva vårdnaden. Om barnet fyller 18 år inom ett halvår 
kan en god man kvarstå till dess barnet blir myndigt. 

Enligt underrättelse från överförmyndarkontoret i Sundsvall föreligger 
förutsättningar jämlikt 10 § lag (2005:429) om god man för 
ensamkommande barn att väcka talan eller anmäla behov om särskilt 
förordnad vårdnadshavare till tingsrätten gällande XX. 

XX bor tillsammans med sin äldre bror i egen lägenhet i XX och har 
god man, XX. Föräldrarna finns inte i Sverige och är därmed varaktigt 
förhindrade att utöva vårdnaden om XX. 

XX fyller 18 år XX och blir då myndig. God man bedöms kunna 
fortsätta uppdraget till dess XX blir myndig. 

Beslutsunderlag  
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte 

anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare för XX då 
denne blir myndig inom ett halvår och god man kan kvarstå fram till 
dess. 

2. Myndighetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att inte 
anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare för XX då 
denne blir myndig inom ett halvår och god man kan kvarstå fram till 
dess (myndighetsutskottets protokoll § 263/2016). 
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Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 239 

 

Kommunstyrelsens beslut 
Inte anmäla behov av särskilt förordnad vårdnadshavare för  
XX då denne blir myndig inom ett halvår och god man kan kvarstå fram 
till dess. 

Deltar inte i beslutet 
Håkan Larsson (M) deltar inte i beslutet. 

Närvaro 
Vid denna paragraf deltar endast tjänstgörande ledamöter och 
ersättare samt kommunsekreterare Eva Engström. 
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§ 240 

Vårdnadsöverflytt gällande XX. 
Gällande: 
XX 
Vårdnadshavare: 
XX 

Familjehem: 
XX 

Bakgrund: 
När ett barn har varit placerad i samma familjehem i tre år ska 
socialnämnden överväga om det finns skäl att ansöka om överflyttning 
av vårdnaden enligt föräldrabalken 6:8. Aktuellt barn har varit placerat i 
familjehemmet sedan XX.  

Vid övervägande framkommer behov av att utreda huruvida vårdnaden 
om barnet ska flyttas över till familjehemmet. 

Beslutsunderlag  
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen hos Tingsrätten i 
Hudiksvall ansöker om stämning enligt 6 kap 8 § Lag (1949:381) 
Föräldrabalken för barnet XX för att makarna XX utses till särskilt 
förordnade vårdnadshavare. 

Kommunstyrelsens beslut 
Hos Tingsrätten i Hudiksvall ansöka om stämning enligt 6 kap 8 § Lag 
(1949:381) Föräldrabalken för barnet XX för att makarna XX utses till 
särskilt förordnade vårdnadshavare. 

Deltar inte i beslutet 
Håkan Larsson (M) deltar inte i beslutet. 

Jäv 
Sigbritt Persson (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Närvaro 
Vid denna paragraf deltar endast tjänstgörande ledamöter och 
ersättare samt kommunsekreterare Eva Engström. 
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§ 241 Dnr 2016-245 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Thomas von Wachenfeldt (C). 
Thomas von Wachenfeldt (C) har avsagt sig sina politiska uppdrag. 

Kommunstyrelsen har att välja ny ledamot i utbildningsutskottet för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Stig Eng (C) föreslår att Stefan Bergh (C) väljs som ny ledamot och 
Yvonne Kardell (C) som ny ersättare efter Stefan Bergh. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Stefan Bergh (C) som ny ledamot i utbildningsutskottet och 

Yvonne Kardell (C) som ny ersättare efter Stefan Bergh. 

2. Valen avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 242 Dnr 2016-293 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Margareta Lindqvist (M). 
Margareta Lindqvist (M) har avsagt sig sina politiska uppdrag. 

Kommunstyrelsen har att välja ny ersättare i omsorgsutskottet för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden  
Tor Tolander (M) föreslår sig själv som ny ersättare i omsorgsutskottet. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Tor Tolander (M) som ny ersättare i omsorgsutskottet. 

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 243 Dnr 2016-294 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Kent Hammarström (S). 
Kent Hammarström har avsagt sig sitt politiska uppdrag som 
representant i Fiskevårdsgruppen. 

Kommunstyrelsen har att välja ny representant i Fiskevårdsgruppen för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Kent Hammarströms avsägelse och 
finner den godkänd. 

Yrkanden 
Ordföranden Monica Olsson (S) yrkar att Fiskevårdsgruppen ska 
fortsätta bestå av tre representanter föreslår Ola Wigg (S) som ny 
representant. 

Håkan Larsson (M) yrkar att antalet representanter i 
Fiskevårdsgruppen minskas till två. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt och Håkan Larssons yrkanden 
om antalet representanter i Fiskevårdsgruppen och finner sitt yrkande 
antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänna följande 
propositionsordning: 

Den som anser att Fiskevårdsgruppen ska bestå av 3 representanter 
röstar Ja. 
Den som anser att Fiskevårdsgruppen ska bestå av 2 representanter 
röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Med 7 ja-röster mot 5 Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att 
Fiskevårdsgruppen ska bestå av 3 representanter. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande om att utse Ola 
Wigg (S) som ny representant och finner det antaget. 
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Forts. § 243 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna Kent Hammarströms (S) avsägelse. 

2. Välja Ola Wigg (S) som ny representant i Fiskevårdsgruppen. 

Reservationer 
Håkan Larsson (M) och Tor Tolander (M) reserverar sig mot beslutet 
att inte minska antalet representanter i Fiskevårdsgruppen. 
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§ 244 Dnr 2016-299 

Sammanträdesdagar 2017. 
Sammanträdesdagar ska fastställas för 2017 för kommunstyrelsen och 
fullmäktige. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta följande sammanträdesdatum för kommunstyrelsen under 

2017: 
17 januari 
14 februari 
14 mars 
11 april 
16 maj 
13 juni 
15 augusti 
12 september 
10 oktober 
14 november 
12 december 

2. Uppdra till kommunstyrelsens presidium att upprätta en planering 
för kommunstyrelsens verksamhetsår 2017. 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Anta följande sammanträdesdatum för fullmäktige under 2017: 
6 februari 
6 mars 
3 april 
8 maj 
12 juni 
4 september 
2 oktober 
6 november 
4 december 

2. Fullmäktiges sammanträden ska kungöras i Hudiksvalls Tidning. 

3. Uppdra till fullmäktiges presidium att upprätta en planering för 
fullmäktiges verksamhetsår 2017. 
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§ 245 Dnr 2016-049 

Redovisning av ej avslutade motioner. 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges 
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är 
färdigberedda. 

Verksamheten har sammanställd beredningsläget för samtliga aktuella 
motioner. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen 
(ledningsutskottets protokoll § 167/2016). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Godkänna redovisningen. 
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§ 246 Dnr 2016-029 

Redovisning av delegationsbeslut. 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Handläggare Monica Enros: 
Fördelning av lokalt kommunalt aktivitetsstöd. 

Nya tillsvidareanställda september 2016. 

Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för september 2016. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 147-171/2016. 
Utbildningsutskottets protokoll §§ 76-86/2016. 
Myndighetsutskottets protokoll §§ 241-263/2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
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§ 247 

Delgivningar. 
Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Inköp Gävleborg: 2016-06-02. 

Samordningsförbund Gävleborg 2016-08-25-26. 

MittSverige Vatten AB 2016-08-24, 2016-09-21. 

Nordanstig Vatten AB: 2016-08-24. 

Föreningsstämma NTA skolutveckling ek. för. 2016-05-17. 

Gemensam nämnd för FoU Välfärd, hjälpmedel, RegNet och HelGe 
2016-09-02. 

Hälsingerådet 2016-08-17. 

Övrigt 

Hälsinglands utbildningsförbund: Delårsrapport 2016-08-31. 

Region Gävleborg: Rapport om färdtjänst och riksfärdtjänstens 
utveckling perioden februari-juni 2016. 

Från förra sammanträdet: 
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar som svar på en fråga från 
kommunstyrelsens sammanträde 20 september 2016 att han och 
kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) har handlagt tillstånd 
till drift av Vade kraftverk i Harmångersån. 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga delgivningarna till handlingarna. 
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§ 248 

Försäljning av fastigheten Gnarps Masugn 1:137, Rosa Huset i 
Sörfjärden. 
Länsförsäkringar fastighetsförmedling har på uppdrag av Nordanstigs 
kommun tagit in anbud på det s k Rosa huset, Gnarps Masugn 1:137. 
Det har varit stort intresse och många bud har inkommit. 

De högsta anbuden, inklusive beskrivningar av vad man avser med 
fastigheten, redovisas för ledningsutskottet. Det högsta budet är 
735 tkr. 

Beslutsunderlag  
1. Teknik & hållbarhet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att sälja 

Gnarps Masugn till högstbjudande anbudsgivare (Mats Widoffs 
tjänsteutlåtande 2016-09-13). 

2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att arbeta 
vidare med försäljningen utifrån att fastigheten säljs till 
högstbjudande (ledningsutskottets beslut § 164/2016). 

3. Teknik och hållbarhet föreslår att fullmäktige beslutar sälja Gnarps 
Masugn till Eva och Ingemar Staaf, Svanvägen 7, 862 32 Kvissleby 
till priset 735 000 kronor (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 
2016-10-12). 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Sälja fastigheten Gnarps Masugn 1:137, Rosa Huset, till Eva och 
Ingemar Staaf, Svanvägen 7, 862 32 Kvissleby. 

2. Fastställa köpesumman till 735 000 kronor. 

3. Godkänna upprättat köpekontrakt. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 
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§ 249 

Yttrande i mål nr M 227-16, ansökan om laglighetsförklaring av 
befintligt kraftverk samt tillstånd till vattenverksamhet vid 
anläggningarna i Strömbacka, Hudiksvalls kommun. 
Den 5 april 2016 skickade kommunen in ett yttrande till Mark- och 
miljödomstolen i Östersund med anledning av att företaget Streamgate 
North AB (dotterbolag till Orsa Besparingsskog) ansökt om 
lagligförklaring av Strömbacka kraftverk och tillstånd till 
vattenverksamhet inom Harmångersåns huvudavrinningsområde. 
Streamgate North AB har nu kompletterat denna ansökan och därmed 
har kommunen fått ett föreläggande om att lämna ett yttrande 
avseende denna komplettering. 

Beslutsunderlag 
Teknik & Hållbarhet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till 
Infrastruktur & miljöutveckling att sända in ett yttrande enligt bifogat 
förslag (se bilaga 1) senast den 2 november med anledning av det 
föreläggande (se bilaga 2) kommunen mottog den 5 oktober 2016 från 
Mark- och miljödomstolen i Östersund (Andreas Johanssons 
tjänsteutlåtande 2016-10-13). 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till verksamheten att lämna in yttrande i ärendet enligt redovisat 
förslag. 
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§ 250 

Utredning av särskilt boende (SÄBO) i Nordanstigs kommun. 
Fullmäktige har i § 107/2016 lämnat ett uppdrag till kommunstyrelsen 
att skyndsamt genomföra en förutsättningslös utredning om framtida 
särskilda boenden samt ta fram alternativ för att använda mer än ett 
särskilt boende i Nordanstig. 

Yrkanden 
Monica Olsson (S) yrkar att omsorgsutskottet får i uppdrag att bereda 
ärendet och återkomma till kommunstyrelsen med en redovisning om 
två månader. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till omsorgsutskottet att bereda ärendet och återkomma till 
kommunstyrelsen med en redovisning om två månader. 
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§ 251 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 
Telias nedmontering av kopparledningar och telestationer i Nordanstig. 
Håkan Larsson (M) påtalar att utbyggnaden av bredband inte hinner 
genomföras innan nedmonteringen av kopparledningar och 
telestationer kommer att genomföras. 

Stig Eng (C) och ordförande Monica Olsson (S) informerar om att 
kommunen kan försöka påverka så att anslutning till bredband kan 
påskyndas om bredbandet finns i närheten samt att arbetet pågår för 
att påverka Telia att inte genomföra nedmonteringen förrän 
fiberanslutningarna är klara på de ställen där det är möjligt. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

§ 228 
PD        TT 

§ 228 
SE       PD 

§ 243 
3          2 

  

Ledamöter   Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Monica Olsson     ordf S N X  X  X      

Sven-Erik Sjölund 
 

S N X  X  X     

Åke Bertils 
 

S N -- X  X      

Ulf Lövgren 
 

S N X  X  X      

Stig Eng           v. ordf C N X  X  --     

Per-Åke Kardell 
 

C N X  X  X     

Stefan Bergh 
 

C --         

Håkan Larsson 
 

M N  X  X  X     

Tor Tolander 
 

M N  X  X  X     

Per-Ola Wadin 
 

L N 
 
 

 X  X  X     

Patric Jonsson 
 

KD --           

Solveig Wiberg 
 

SD N          

Jan-Ola Hall 
 

SD --          

             

             

Ersättare             

Sigbritt Persson 
 

S N X  X  X      

Erik Eriksson Neu 
 

S N          

Kent Hammarström 
 

S            

Oskar Lundin 
 

S            

Erik Sundberg 
 

S            

Amanda Engström 
 

S            

Mandy Eriksson  Neu 
 

S            

Anders Engström S            

Boerje Bohlin  S            

Carina Olsson 
 

C N           

Natrix Öjemark 
 

C            

Camilla Karlsson 
 

C            

Vakant 
 

C            

Pernilla Kardell 
 

C            

Kjell Bergström 
 

MP N           

Leena Lindblom 
 

M N           

Daniel Arenholm 
 

M N           

Helena Andersson 
 

M            
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

§ 228 
PD        TT 

§ 228 
SE       PD 

§ 243 
3          2 

  

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

Vakant 
 

L            

Lisbeth Lagerborg 
 

L            

Per Dahlström 
 

V N X   X X      

Ulrika Jonsäll 
 

V N           

Sven-Olof Nord 
 

SD            

Johan Norrby 
 

SD            

Sandra Bjelkelöv 
 

SD N -- --  X    

Eva Andersson 
 

SD N -- --  X    

Summa  13 7 3 7 4 7 5     

Avstår   3 2 1   

 

 

Sigbritt Persson ersättare för Stefan Bergh. 

Per Dahlström ersättare för Patric Jonsson. 

Eva Andersson ersättare för Jan-Ola Hall. 

Sandra Bjelkelöv ersättare för Solveig Wiberg, närv from kl. 08:00-14:40, §§ 218-245. 

Solveig Wiberg närv. from 14:40, §§ 246-251. 

Carina Olsson närv tom kl. 12:10. 

Leena Lindblom närv tom kl. 12:10. 

 

 

 

 

 

 


