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§ 153 Dnr 2017-000186  

Allmänhetens frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förklara allmänhetens frågestund avslutad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter, 

ordföranden och vice ordföranden i kommunens styrelse, utskott, 

nämnder, bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och 

ledande tjänstemän. 

En person har ställt en fråga genom Omställning Nordanstig om man 

kan börja odla mat i kommunens regi i förskola och skola. 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S9 svarar att det är 

inte möjligt att skapa ämnen utöver vad som styrs i skollagen. Det 

finns ett litet utrymme för utökad undervisning men Nordanstig har 

redan använt detta utrymme till att utöka antalet timmar för 

matematik och idrott. Anette Nybom anser att idéen är bra och 

kommer att bjuda in Omställning Nordanstig för en dialog.  
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§ 154 Dnr 2018-000058  

Information - Barnkonventionen som lag. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna redovisningen.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Från 1 januari 2020 blir Barnkonventionen svensk lag. 

Barnkonventionen antogs av FN 1989 och av Sveriges riksdag 1990. 

Barnkonventionen har successivt påverkat svensk lagstiftning, mest 

initialt men påverkan sker fortfarande. Lagen kommer att som mål ha 

att i alla sammanhang, som kan påverka barn, sätta barnens 

rättigheter i främsta rummet. 

Kommunsekreterare Eva Engström informerar fullmäktige om den 

kommande lagen.  
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§ 155 Dnr 2019-000456  

Interpellation om kravställning för 
investeringen i ny idrottsplats för alla. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten förklaras avslutad.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Arenholm (M) och Tor Tolander (M) har lämnat in en 

interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande och vice 

ordförande om kravställningen för investeringen i ny idrottsplats för 

alla. Initiativet av Bergsjö IF att rusta upp idrottsarenan innefattade 

konstgräsplan, fyra löparbanor om 400 meter runt fotbollsplanen, 

längdhopp, stavhopp samt en spontanidrottsarena. Av den totala 

budgeten på 10 mnkr erhölls 3 mnkr i bidrag från Nordanstigs 

kommun. 

Interpellationen ställs med följande frågor: 

Vilka krav ställdes vid investeringen för idrottsarenan? 

Vilka åtgärder tas för att fullfölja planen? 

Kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng (C) svarar på 

interpellationen.                          

Beslutsunderlag 

Fullmäktige beslutar att interpellationen besvaras vid fullmäktiges 

nästa sammanträde (fullmäktiges protokoll § 152/2019).  
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§ 156 Dnr 2019-000121  

KS-beredningens förslag till framtida 
fastighetsinvesteringar. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Särskilt boende (SÄBO): 

Inriktningen är att kommunen ska bedriva SÄBO-verksamhet på 

två platser, varav ett nytt SÄBO om 60 till 80 platser. 

Konsekvensen av detta är att ett av de nuvarande tre SÄBO blir 

kvar.  

2. Lönnbergsskolan:  

Inriktningen är att nyproducera en skola F-6 på skolområdet i 

Bergsjö. Förskolan i Bergsjö ska sedan inrymmas i 

Lönnbergsskolan.  

3. Uppdra till kommunstyrelsen att presentera ekonomiska 

kalkyler för dessa projekt.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen tog 2019-09-10 beslutet att inrätta en särskild 

kommunstyrelseberedning för att ta fram ett välförankrat 

beslutsförslag avseende kommunens fastighetsinvesteringar och 

framtida lokalförsörjning. 

Behoven av investeringar är omfattande och behöver planeras och 

prioriteras med långsiktighet, förankring och delaktighet som viktiga 

delar i beredningsarbetet. Kommunens lokaler är många gånger en 

känslig fråga som på flera olika sätt har stor påverkan lokalt i 

kommunens olika orter. Frågan behöver därför av många skäl 

förankras mycket väl politiskt. 

En kommunstyrelseberedning medger en bred representation för 

både kompetens och förankring. Det ger också en god förutsättning 

för att ett förslag kan antas med bred majoritet i kommunfullmäktige.  

Beredningen har haft tre möten. Den upplevs konstruktiv och 

ledamöterna vill att beredningen får fortsatt uppdrag. 

KS-beredningens förslag diskuteras och förslag till beslut anpassas 

utifrån de diskussioner som förs under sammanträdet.  

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) föredrar ärendet.  
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Forts. § 156 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med bifall av Stig Eng (C) och Tor Tolander (M), 

yrkar att kommunstyrelsens förslag punkt 2 justeras till att gälla att 

nyproducera en skola F-6 samt att förskolan i Bergsjö sedan ska 

inrymmas i Lönnbergsskolan. 

Stig Eng (C) yrkar tillägga att kommunstyrelsen får i uppdrag att 

presentera ekonomiska kalkyler för dessa projekt.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs och Stig Engs 

yrkanden och finner dem antagna.          

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseberedningen förframtida 

fastighetsinvesteringars protokoll § 1/2019.  

2. Kommunstyrelsens protokoll § 266/2019.  
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§ 157 Dnr 2019-000318  

Inrätta en Social myndighetsnämnd.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Inrätta en ny nämnd, Sociala myndighetsnämnden, från och med 

1 januari 2020. 

2. Anta föreslag till reglemente för den Sociala 

myndighetsnämnden att gälla från 1 januari 2020. 

3. Uppdra till ordföranden i Sociala myndighetsnämnden att fatta 

beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens beslut inte 

kan inväntas. Detta beslut gäller från och med 1 januari 2020 

och tills Sociala myndighetsnämnden beslutat om sin 

delegationsordning. 

4. Anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen att 

gälla från 1 januari 2020. 

5. Anta förslag till reviderat Arvodesreglemente för 

förtroendevalda att gälla från 1 januari 2020.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen fattade i juni 2019 ett inriktningsbeslut att inrätta 

en social myndighetsnämnd från 1 januari 2020 bestående av fem 

ledamöter och inga ersättare samt att det ska vara personunion 

mellan omsorgsutskottets och sociala myndighetsnämndens 

ordförande. 

Arvodet för ordförandeskapet i den nya nämnden diskuteras och 

förslaget blir att arvoden ska vara på samma nivå som 

ordförandeskapet i byggnadsnämnden, det vill säga 0,6 delar av en 

riksdagsmannalön.    

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.           

Beslutsunderlag 

1. Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2019-09-27. 

2. Politiska ledningsgruppens protokoll § 67/2019.  

3. Kommunstyrelsens protokoll § 271/2019.        
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§ 158 Dnr 2019-000469  

Val av sociala myndighetsnämnden. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja följande personer som ledamöter: 

Carina Ohlson (C) 

Michael Wallin (M) 

Sigbritt Persson (S) 

Stefan Nybom (S) 

Sandra Bjelkelöv (SD) 

2. Välja Carina Ohlson (C) som ordförande. 

3. Välja Sigbritt Persson (S) som vice ordförande. 

4. Valet gäller från 1 januari 2020 och återstoden av 

mandatperioden 2019-2022.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har tillsatt en social myndighetsnämnd och 

ledamöter ska väljas till den nya nämnden. Valberedningsnämnden 

har haft uppdraget att bereda valärendet och de har lämnat förslag på 

ledamöter, ordförande och vice ordförande. 

Andemeningen i den politiska beredningen är att ordföranden i 

sociala myndighetsnämnden bör vara i personunion med ordföranden 

i kommunstyrelsens omsorgsutskott.    

Yrkanden 

Sven-Erik Sjölund (S) yrkar bifall till valberedningsnämndens 

förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds yrkande och 

finner det antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Valberedningsnämnden ska lämna förslag på fem ledamöter till 

den nya sociala myndighetsnämnden. En av ledamöterna väljs 

som ordförande och en som vice ordförande. Valen avser 

återstoden av mandatperioden 2019-2022 (Fredrik Pahlbergs 

och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-11-06).  
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Forts. § 158 

 

2. Valberedningsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar välja 

följande personer som ledamöter: Carina Ohlson (C), Michael 

Wallin (M), Sigbritt Persson (S), Stefan Nybom (S) och Sandra 

Bjelkelöv (SD). Välja Carina Ohlson (C) som ordförande. Välja 

Sigbritt Persson (S) som vice ordförande. Valet gäller från 

1 januari 2020 och återstoden av mandatperioden 2019-2022 

(valberedningsnämndens protokoll § 38/2019). 
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§ 159 Dnr 2019-000446  

Ny taxa inom livsmedelsområdet och enligt 
tobakslagen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Taxa enligt tobakslagen 

3. Avgift för ändring av tillstånd ska vara 6 000 kr. 

4. Avgiften får tas ut så snart fullmäktiges beslut vunnit laga kraft. 

5. Avgiften ska höjas årligen med Prisindex för kommunal 

verksamhet från och med 2021.  

Taxa inom livsmedelsområdet 

1. Anta förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen. 

2. Årligen indexuppräkna taxan med prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV). 

3. Taxan träder ikraft i enlighet med taxeförslagets avsnitt om 

ikraftträdande.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Taxa enligt tobakslagen 

Inför nya tobakslagen som trädde ikraft 1 juli 2019, fastställde 

fullmäktige i Hudiksvall respektive Nordanstig avgifter för prövning 

av tillstånd och tillsyn av tobaksvaror och liknande produkter. 

Det har nu uppmärksammats att det i taxan saknas möjlighet att ta 

betalt för handläggningen av ändringar av olika slag som kan ske av 

tillstånd, exempelvis bolagsändringar. Dessa ändringar kräver också 

utredningar dock i något mindre omfattning.  

Tillståndsenhetens bedömning 

Det är rimligt att via taxan även ta betalt för den handläggning som 

ändringar innebär. I annat fall skulle detta belasta skattekollektivet.  

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner har för närvarande lägst 

avgift för nya tillstånd. Omfattningen på de utredningar som behövs 

för prövning av nya tillstånd och anmälningar om ändringar är lika i 

hela landet. Utifrån detta bedöms det motiverat att anta en avgift för 

ändring av tillstånd som till viss del kompenserar den lägre 

prövningsavgiften.  
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Taxa livsmedelsområdet 

SKL har i cirkulär 19:41 meddelat landets samtliga lokala 

tillsynsmyndigheter om de konsekvenser EUs nya 

kontrollförordning, som träder ikraft 14 december 2019, får för 

kommunerna initialt.  

För att säkerställa att Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 

kan ta betalt för livsmedelskontrollen efter årsskiftet, behöver 

fullmäktige i Hudiksvall och Nordanstig besluta om nya 

taxebestämmelser som överensstämmer med begreppen i 

kontrollförordningen. Utan nya taxor kommer nämnden tappa 

närmare 2 miljoner kronor i intäkter och helt sakna finansiering av 

kontrollen som enligt reglering måste vara fullt taxefinansierad. 

SKL har utarbetat ett förslag till ny taxa. Detta förslag ska 

kompletterats med uppgifter om gällande timavgifter. I ett yttrande 

från Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd med anledning av 

Hudiksvalls kommuns övergripande taxeöversyn, har nämnden efter 

en ny beräkning av de faktiska kostnaderna för tillsynen, föreslagit 

att båda kommunernas fullmäktige beslutar om en höjning av 

timavgiften för livsmedelskontrollen till 1092 kr från och med 2020. 

Denna summa har därför införts i det nya taxeförslaget.  

SKL ser behov av ytterligare förändring av taxan redan under hösten 

2020. En översyn av deras index kommer troligtvis också ske 

kommande år. För att säkerställa en indexhöjning inför 2021 föreslås 

ändå en höjning med PKV.  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar att föreslå 

kommunfullmäktige i Hudiksvall och Nordanstig att avgift för 

ändring av tillstånd ska vara 6 000 kr, att avgiften får tas ut så 

snart fullmäktiges beslut vunnit laga kraft, samt att avgiften ska 

höjas årligen med Prisindex för kommunal verksamhet från och 

med 2021 (Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds 

protokoll § 71/2019). 
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Forts. § 159 

 

2. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar att föreslå 

fullmäktige i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner att anta 

förslag till ny taxa för offentlig kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen, att årligen indexuppräkna taxan med 

prisindex för kommunal verksamhet (PKV), samt att taxan 

träder ikraft i enlighet med taxeförslagets avsnitt om 

ikraftträdande (Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds 

protokoll § 72/2019).  

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar följande: 

Taxa enligt tobakslagen, Avgift för ändring av tillstånd ska vara 

6 000 kr. Avgiften får tas ut så snart fullmäktiges beslut vunnit 

laga kraft. Avgiften ska höjas årligen med Prisindex för 

kommunal verksamhet från och med 2021. Taxa inom 

livsmedelsområdet, Anta förslag till ny taxa för offentlig 

kontroll inom livsmedelslagstiftningen. Årligen indexuppräkna 

taxan med prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Taxan 

träder ikraft i enlighet med taxeförslagets avsnitt om 

ikraftträdande (kommunstyrelsens protokoll § 272/2019). 
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§ 160 Dnr 2019-000363  

Justering av taxa för måltider inom omsorg 
av funktionshindrade. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ändra taxan för måltider inom omsorgen om funktionshindrades 

gruppbostäder där möjlighet till att laga egen mat ej finns till att 

det blir en fast och en rörlig del. Den fasta delen blir 

2000 kronor/månad och följer den uppräkningen som ev. sker. 

Den rörliga delen följer taxan inom dagligverksamhet.  

2. Taxan gäller från och med 1 november 2019.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Ändring av tidigare fattat beslut på införande av taxa för måltider 

inom omsorgen om funktionshindrade.  

Vid beslutet från KF den 30/9 § 112 beslutades det att införa taxa för 

måltider enligt samma taxa som redan finns inom äldreomsorgens 

särskilda boende. Den taxan är baserad på en helhetstjänst med 

färdiglagad mat och helpension. Taxan som skall gälla för 

gruppbostad är för råvaror då de lagar sin mat själva. Det innebär att 

2000 kronor räcker som en fast del varje månad för att täcka 

inköpen.  

De dagar brukarna är på daglig verksamhet betalar de taxan som 

redan finns i kommunen inom dagligverksamhet.      

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att ändra taxan 

för måltider inom omsorgen om funktionshindrades 

gruppbostäder där möjlighet till att laga egen mat ej finns. Att 

det blir en fast och en rörlig del. Den fasta delen blir 

2000 kronor/månad och följer den uppräkningen som ev. sker. 

Den rörliga delen följer taxan inom dagligverksamhet. Att taxan 

börjar tas ut från och med 1/11-2019 (Fredrik Pahlberg och 

Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2019-10-29)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(31) 
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2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 160 

 

 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar ändra taxan 

för måltider inom omsorgen om funktionshindrades 

gruppbostäder där möjlighet till att laga egen mat ej finns till att 

det blir en fast och en rörlig del. Den fasta delen blir 

2 000 kronor/månad och följer den uppräkningen som ev. sker. 

Den rörliga delen följer taxan inom dagligverksamhet. Taxan 

gäller från och med 1 november 2019 (kommunstyrelsens 

protokoll § 288/2019). 
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§ 161 Dnr 2019-000419  

Justering av förbundsordning och 
konsortialavtal för Hälsinglands 
Utbildningsförbund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

3. Anta förslag till reviderad förbundsordning för Hälsinglands 

Utbildningsförbund. 

4. Anta förslag till reviderat konsortialavtal för Hälsinglands 

Utbildningsförbund. 

5. Godkänna ny Budgetprocess och ersättningsmodell enligt 

bilaga 1. 

6. Fastställa följande bidragsbelopp att gälla som bas från och med 

2020: bidragsbelopp för gymnasieutbildning: 

101 169 kronor/invånare i åldern 16 19, bidragsbelopp för 

vuxenutbildning: 1 655 kronor/invånare i åldern 20–64. 

7. Godkänna förslag till ersättning 2020 till Hälsinglands 

Utbildningsförbund enligt bilaga 2.    

      

Sammanfattning av ärendet 

En ny ersättningsmodell för Hälsinglands Utbildningsförbund 

föreslås som baserar sig på ett bidragsbelopp per invånare i olika 

ålderskategorier. Grunden är att medlemskommunerna betalar 

samma bidrag per invånare men vissa kommunspecifika justeringar 

kan förekomma beroende på politiska beslut. Medlemmarnas bidrag 

till förbundet ska på detta sätt enkelt kunna beräknas och 

prognosticeras.  

En avvikelse för ersättningen för gymnasieelever är att Nordanstigs 

kommun ska avräkna bidraget mot faktisk kostnad på grund av att 

huvuddelen av kostnaderna är IKE (interkommunal ersättning) som 

inte är påverkbar för förbundet. 

Ersättningsmodellen är godkänd av samtliga medlemskommuner och 

Hälsinglands Utbildningsförbund vid samrådsmöte.   

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 161 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige besluta att godkänna ny Budgetprocess och 

ersättningsmodell enligt bilaga 1, att fastställa följande 

bidragsbelopp att gälla som bas från och med 2020: 

bidragsbelopp för gymnasieutbildning: 101 169 kronor/invånare 

antal 16–19-åringar), bidragsbelopp för vuxenutbildning: 

1 655 kronor/invånare (antal 20–64-åringar), att godkänna 

förslag till ersättning 2020 till Hälsinglands Utbildningsförbund 

enligt bilaga 2 (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2019-10-11). 

2. Verksamheten föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige anta förslaget till reviderad 

förbundsordning för Hälsinglands Utbildningsförbund, att 

föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till reviderat 

konsortialavtal för Hälsinglands Utbildningsförbund (Fredrik 

Pahlbergs och Eva Fors tjänsteutlåtande 2019-10-11). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till reviderad förbundsordning för Hälsinglands 

Utbildningsförbund. Anta förslag till reviderat konsortialavtal 

för Hälsinglands Utbildningsförbund. Godkänna ny 

Budgetprocess och ersättningsmodell enligt bilaga 1. Fastställa 

följande bidragsbelopp att gälla som bas från och med 2020: 

bidragsbelopp för gymnasieutbildning: 101 169 kronor/invånare 

i åldern 16–19, bidragsbelopp för vuxenutbildning: 

1 655 kronor/invånare i åldern 20–64. Godkänna förslag till 

ersättning 2020 till Hälsinglands Utbildningsförbund enligt 

bilaga 2 (ledningsutskottets protokoll § 188/2019). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till reviderad förbundsordning för Hälsinglands 

Utbildningsförbund. Anta förslag till reviderat konsortialavtal 

för Hälsinglands Utbildningsförbund. Godkänna ny 

Budgetprocess och ersättningsmodell enligt bilaga 1. Fastställa 

följande bidragsbelopp att gälla som bas från och med 2020: 

bidragsbelopp för gymnasieutbildning: 101 169 kronor/invånare 

i åldern 16 19, bidragsbelopp för vuxenutbildning: 

1 655 kronor/invånare i åldern 20–64. Godkänna förslag till 

ersättning 2020 till Hälsinglands Utbildningsförbund enligt 

bilaga 2 (kommunstyrelsens protokoll § 270/2019).      
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§ 162 Dnr 2019-000421  

Krisledningsplan 2019-2023. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till Krisledningsplan för Nordanstigs kommun med 

justeringarna att ordet föreningsliv, läggs till under punkten 4,1 samt 

att förkortningen ISF tas bort under punkten 3,3.           

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun arbetar för att förebygga och minimera risker i 

syfte att skapa ett robust samhälle. Om en allvarlig händelse ändå 

inträffar kräver det att kommunen har en plan för att hantera det 

inträffade. 

Krisledningsplanen stödjer Nordanstigs kommun i arbetet med att 

skapa och bibehålla kunskapen och därmed förmågan att agera 

korrekt och effektivt under en allvarlig händelse. I 

krisledningsplanen beskrivs varför kommunen har en 

krisorganisation och hur den är tänkt att fungera. 

Nordanstigs kommuns krisledningsplan utgår från de slutsatser som 

identifierats i kommunens risk och sårbarhetsanalys. Kommunen har 

med det skapat en generell förmåga att möta många olika typer av 

kriser. Samtidigt övas kommunen i olika scenarion tillsammans med 

länets kommuner för att öka förmågan att hantera kris.     

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar anta 

krisledningsplanen (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 

2019-10-11).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till Krisledningsplan för Nordanstigs kommun 

(ledningsutskottets protokoll § 190/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till Krisledningsplan för Nordanstigs kommun med 

justeringarna att ordet föreningsliv, läggs till under punkten 4,1 

samt att förkortningen ISF tas bort under punkten 3,3 

(kommunstyrelsens protokoll § 273/2019).       
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§ 163 Dnr 2019-000437  

Förvärv av fastigheten Röde 1:5 i Gnarp. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Av särskilda skäl förvärva fastigheten Nordanstig Röde 1:5 till 

en köpeskilling om 250 000 kronor. 

2. Förvärvet finansieras av likvida medel. 

3. Godkänna upprättade köpehandlingar med tillträdesdag 

31 november 2019. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 

Reservationer 

Andreas Högdahl (NoP), Sandra Bjelkelöv (SD) och Per-Ola 

Wadin (L) reserverar sig mot beslutet. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 20:00-20:25 för politiska 

överläggningar.            

Sammanfattning av ärendet 

Inom ett område i Gnarp finns ett antal ovårdade tomter. Denna 

fastighet, som ägs av ett dödsbo vilket förvaltas av en 

konkursförvaltare, är en av dem. Fastigheten bör förvärvas, saneras 

och säljas vidare som obebyggd fastighet eller som ett säljobjekt i sin 

helhet. 

Förvärvet föreslås finansieras genom ianspråktagande av likvida 

medel.    

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med bifall av Stig Eng (C), Tor Tolander (M) och 

Carina Ohlson (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 

tillägget att det genomförs av särskilda skäl. 

Andreas Högdahl (NoP), med bifall av Sandra Bjelkelöv (SD), yrkar 

avslag på kommunstyrelsens förslag 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs och Andreas Högdahls 

yrkanden och finner Ola Wiggs yrkande antaget. 
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Forts. § 163 

 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Andreas Högdahls avslagsyrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med 21 Ja-röster mot fyra Nej-röster antar fullmäktige 

kommunstyrelsens förslag. Två ledamöter avstod från att rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Tor Tolander (M) X    

Lars Hed (M)  X    

Daniel Arenholm (M) X 

Michael Wallin (M) X 

Lisa Bergman Östman (C) X 

Stig Eng (C)  X     

Carina Ohlson (C) X     

Anders Broberg (C) X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Per-Ola Wadin (L)  X    

Magdalena Fagerhov (KD) X 

Patric Jonsson (KD)   X    

Kent Hammarström (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Magnus Willing (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Christoffer Johansson (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)   X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Petra Modée (V) X    

Göran Thybäck (V) X 

Ulrika Jonsäll (V) X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X   

Johan Norrby (SD)  X 

Andreas Högdahl (NoP)  X 

Summa  21 4 2   
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Forts. § 163 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att förvärva fastigheten Nordanstig 

Röde 1:5 till en köpeskilling om 250 000 kr samt att förvärvet 

finansieras av likvida medel (Fredrik Pahlbergs och Hans-Åke 

Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2019-11-01).   

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar förvärva 

fastigheten Nordanstig Röde 1:5 till en köpeskilling om 

250 000 kronor. Förvärvet finansieras av likvida medel. 

Godkänna upprättade köpehandlingar med tillträdesdag 

31 november 2019. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 

köpehandlingarna (kommunstyrelsens protokoll § 274/2019). 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 164 Dnr 2019-000453  

Försäljning av kanalisation för bredband i 
Baståsen.  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Försälja kanalisation för bredband i Baståsen till IP Only till ett 

pris av 80 000 kronor. 

2. Godkänna upprättat överlåtelseavtal. 

3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna handlingarna.    

      

Sammanfattning av ärendet 

IP Only fick uppdraget av Byafiber att bygga Älgeredsområdet som 

Baståsen ingår i. 

IP Only ska dra en fiberledning genom Baståsen för att sedan gå norr 

om Grännsjön och vidare upp mot Annsjön och ansluta fastigheter 

utefter vägen. 

Om projektet inte genomförs är risken stor att fastighetsägare längs 

de sträckor som då inte blir dragna får vänta väldigt länge på fiber 

eftersom Nordanstigs kommun inte har medel att bygga ut snabbare 

än den takt som idag sker. 

Fiberstaden har varit delaktiga i diskussionerna kring detta och i 

utformningen av överlåtelseavtalet. 

Genom att avyttra den slang/kanalisation som avses minskas även 

miljöpåverkan då IP Only inte behöver gräva den sträckan.   

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.          



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(31) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-25 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 164 

 

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår till kommunfullmäktige att försälja 

kanalisation för bredband till IP Only till ett pris av 

80 000 kronor (Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons 

tjänsteutlåtande 2019-11-04).  

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar försälja 

kanalisation för bredband i Baståsen till IP Only till ett pris av 

80 000 kronor. Godkänna upprättat överlåtelseavtal. Uppdra till 

firmatecknarna att underteckna handlingarna 

(kommunstyrelsens protokoll § 289/2019. 
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§ 165 Dnr 2019-000424  

Sammanträdesdatum för 2020. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 

under 2020 samt uppdra till fullmäktiges presidium att planera 

arbetet för sammanträdesåret: 

24 februari 

23 mars  

27 april 

25 maj 

29 juni 

28 september 

26 oktober 

23 november  

21 december   

      

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige ska fastställas för år 

2020. Kommunstyrelsen har lämnat förslag till datum.  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt att 

23 mars och 23 november läggs till som reservdatum.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 284/2019.  
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§ 166 Dnr 2019-000367  

Fyllnadsval efter Britt Sjöberg (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ny ersättare i kommunstyrelsen väljs på fullmäktiges nästa 

sammanträde. 

2. Välja Sven-Erik Sjölund (S) som ny ledamot i 

valberedningsnämnden och Kent Hammarström (S) som ny 

ersättare efter Sven-Erik Sjölund. Valet avser återstoden av 

mandatperioden 2019-2022. 

3. Välja Stefan Nybom (S) som ny ledamot i styrelsen för 

Nordanstig Vatten AB. Valet avser tiden från den extra 

bolagsstämma som följer närmast efter detta val till slutet av den 

ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Britt Sjöberg (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige, ersättare i kommunstyrelsen och ledamot i 

valberedningsnämnden och i styrelsen för Nordanstig Vatten AB. 

Fullmäktige har godkänt Britt Sjöbergs avsägelse. Kvar är att välja 

ny ersättare i kommunstyrelsen, ny ledamot i valberedningsnämnden, 

ny ledamot i styrelsen för Nordanstig Vatten AB. Valen avser 

återstoden av mandatperioden 2019-2022.      

Yrkanden 

Sigbritt Persson (S) föreslår att val av ersättare i kommunstyrelsen 

väljs på fullmäktiges nästa sammanträde, föreslår Sven-Erik 

Sjölund (S) som ny ledamot i valberedningsnämnden och därmed 

Kent Hammarström (S) som ny ersättare efter Sven-Erik Sjölund, 

samt Stefan Nybom (S) som ny ledamot i styrelsen för Nordanstig 

Vatten AB.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Britt Sjöbergs förslag och finner 

det antaget.         
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Forts. § 166 

 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att välja ny ersättare i 

kommunstyrelsen. Välja ny ledamot i valberedningsnämnden. Välja 

ny ledamot i styrelsen för Nordanstig Vatten AB. Valen avser 

återstoden av mandatperioden 2019-2022 (Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2019-11-15). 
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§ 167 Dnr 2019-000434  

Fyllnadsval efter Emil Thyr (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Välja Bengt-Ola Olsson (S) som ny ledamot i 

byggnadsnämnden och Börje Holm (S) som ny ersättare efter 

Bengt-Ola Olsson. 

2. Valen avser återstoden av mandatperioden 2019-2022.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Emil Thyr (S) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i 

byggnadsnämnden. Fullmäktige har tidigare godkänt Emil Thyrs 

avsägelse. Kvar är att välja ny ledamot i byggnadsnämnden för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022.   

Yrkanden 

Sigbritt Persson (S) föreslår Bengt-Ola Olsson (S) som ny ledamot 

och Börje Holm (S) som ny ersättare efter Bengt-Ola Olsson.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sigbritt Perssons förslag och 

finner det antaget.         

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Emil 

Thyrs (S) avsägelse. Välja ny ledamot i byggnadsnämnden för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022 (Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2019-11-15).  
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§ 168 Dnr 2019-000382  

Fyllnadsval som ledamot i Klimat- och 
miljöberedningen (C). 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Johan Åkerlund (C) som ny ledamot i Klimat- och 

miljöberedningen för återstoden av uppdragstiden.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Ove Gradin (C) var tidigare ledamot i Klimat- och 

miljöberedningen. När han blev vice ordförande i 

kommunfullmäktige får han automatiskt en plats i beredningen och 

därmed behöver fullmäktige välja en ny ledamot för centerpartiet till 

beredningen.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) föreslår Johan Åkerlund (C) som ny ledamot i Klimat- 

och miljöberedningen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar välja ny ledamot i 

Klimat- och miljöberedningen för återstoden av uppdragstiden (Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2019-11-15).  
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§ 169 Dnr 2019-000468  

Avsägelse från politiskt uppdrag,  
Ulf Löfgren (S). 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Ulf Lövgrens (S) avsägelse. 

2. Välja Sven-Erik Sjölund (S) som ny ledamot i Godemän 

Jordbruk. Valet avser återstoden av mandatperioden 2019-2020. 

3. Välja Daniel Gunsth (S) som ny ledamot och vice ordförande i 

Nordanstigs Fastighets AB. Valet avser tiden från den extra 

bolagsstämma som följer närmast efter detta val till slutet av den 

ordinarie bolagsstämma som följer efter nästa val till 

kommunfullmäktige.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Ulf Lövgren (S) har avsagt sig sina politiska uppdrag som ledamot i 

Godemän Jordbruk samt som ledamot och vice ordförande i 

Nordanstigs Fastighets AB. Fullmäktige ska godkänna Ulf 

Lövgrens (S) avsägelse samt välja ny ledamot i Godemän Jordbruk 

för återstoden av mandatperioden 2019-2020 och välja ny ledamot 

och vice ordförande i Nordanstigs Fastighets AB för återstoden av 

mandatperioden.     

Yrkanden 

Sigbritt Persson (S) föreslår Sven-Erik Sjölund (S) som ny ledamot i 

Godemän Jordbruk samt Daniel Gunsth (S) som ny ledamot och vice 

ordförande i Nordanstigs Fastighets AB.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sigbritt Perssons förslag och 

finner det antaget.         

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Ulf 

Lövgrens (S) avsägelse. Välja ny ledamot i Godemän Jordbruk för 

återstoden av mandatperioden 2019-2020. Välja ny ledamot och vice 

ordförande i Nordanstigs Fastighets AB för återstoden av 

mandatperioden (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-11-15).  
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§ 170 Dnr 2019-000280  

Inkomna motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Motion om ett operativt aktivitetshus för alla 

Moderaterna har genom Daniel Arenholm, Tor Tolander, Lars Hed 

och Michael Wallin lämnat in en motion om ett operativt 

aktivitetshus för alla. 

De föreslår att fullmäktige beslutar att skyndsamt genomföra 

ombyggnationer och förflyttning av berörda verksamheter till 

Bergsjögården, att utreda försäljning eller ombyggnation av 

bibliotekets nuvarande lokaler i syfte att finansiera flytten och 

åtgärder på Bergsjögården, att kommunen adderar Bergsjögården till 

det pågående EPC-projektet, att utreda vilka personalresurser i 

bibliotekets och övrig verksamhet som i den nya lokalerna kan ges 

ansvar för de uppgifter som idag hanteras av föreningen 

Bergsjögården samt att undersöka ansökan om relevanta medel för 

ändamålet. 

Motion om framtida biblioteksstruktur 

Moderaterna har genom Daniel Arenholm, Tor Tolander, Lars Hed 

och Michael Wallin lämnat in en motion om framtida 

biblioteksstruktur.  

De föreslår att fullmäktige beslutar att organisera 

biblioteksverksamheten i Nordanstig med en central biblioteksenhet i 

Bergsjö (Bergsjögården) och en ambulerande kulturbuss som servar 

övriga orter, att initiera samverkan med Hudiksvall i syfte att hyra 

deras kulturbuss och med det friställa medel till verksamhet inom 

biblioteksområdet i Nordanstig, att använda friställda medel till 

förbättringar av biblioteksverksamheten, inte till förstärkning av 

kommunens resultat samt att undersöka ansökan om relevanta medel 

för ändamålet.  

      

      

      

         

 


