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Beslutande  

 Stig Jonsson (S), Ordförande 
Britt Sjöberg (S), 2:e vice ordförande 
Tor Tolander (M) 
Helena Andersson (-) 
Håkan Larsson (M) 
Anneli Åkerlund (M) ersättare för Daniel Arenholm (M) 
Stig Eng (C) 
Rolf Colling (C) ersättare för Per-Åke Kardell (C) 
Carina Ohlson (C) 
Per-Ola Wadin (L) 
Börje Lindblom (L) 
Patric Jonsson (KD) 
Monica Olsson (S) 
Anders Engström (S) 
Sigbritt Persson (S) 
Sven-Erik Sjölund (S) 
Börje Bohlin (S) 
Åke Bertils (S) 
Ola Wigg (S) ersättare för Jennie Löfman (S) 
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Ulrika Jonsäll (V) ersättare för Petra Modée (V) 
Kjell Bergström (MP) 
Solveig Wiberg (SD) 
Valter Lööw (SD)  
Anneli Ödman (SD) ersättare för Jan-Ola Hall 
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§ 61 Dnr 2018-000230  

Besparingsåtgärder för en budget i balans. 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppdra till kommunstyrelsen att riva C-huset Hagängsgården i 

Harmånger. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att riva fd biblioteket i Gnarps. 
Rivningen ska ske senast 31 december 2018. 

3. Uppdra till kommunstyrelsen att riva lilla huset vid skolan i 
Harmånger. Rivningen ska ske senast 31 december 2018. 

4. Uppdra till kommunstyrelsen att riva annexet vid Arthur 
Engbergskolan i Hassela.    

      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i § 85/2018-04-17 beslutat uppdra till 
utskotten och förvaltningen att driva verksamheterna inom tilldelad 
budgetram. 

Vidare beslutade kommunstyrelsen att genomföra en strategidag med 
kommunstyrelsen för att få verksamhet och budget i balans. 

Verksamheten har utarbetat en rad förslag till åtgärder för att minska 
sina kostnader.     

Yrkanden 
Monica Olsson (S), med bifall av Tor Tolander (M), Per-Ola 
Wadin (L), Ulrika Jonsäll (V) och Ola Wigg (S), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Carina Olsson (C), med bifall av Stig Eng (C) och Solveig 
Wiberg (SD), yrkar avslag på rivning av C-huset vid Hagängsgården 
men bifall till kommunstyrelsens förslag i övrigt.  

Propositionsordning 
C-Huset vid Hagängsgården 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 
Carina Olssons avslagsyrkande när det gäller C-Huset vid 
Hagängsgården och finner kommunstyrelsens förslag antaget. 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande 
propositionsordning: 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 
Den som stöder Carina Olsson (C) avslagsyrkande röstar Nej. 
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Forts. § 61    

Omröstningsresultat 
C-Huset vid Hagängsgården  
Med 16 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot nio Nej-röster 
för Carina Olssons avslagsyrkande antar fullmäktige 
kommunstyrelsens förslag. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 
Tor Tolander (M) X    

Helena Andersson (-)  X    

Anneli Åkerlund X 

Håkan Larsson (M) X 

Stig Eng (C)   X     

Rolf Colling (C)  X     

Carina Ohlson (C)  X     

Per-Ola Wadin (L) X    

Börje Lindblom (L) X    

Patric Jonsson (KD) X    

Monica Olsson (S) X     

Anders Engström (S) X     

Sigbritt Persson (S) X     

Sven-Erik Sjölund (S)  X     

Börje Bohlin (S)  X     

Åke Bertils (S) X     

Britt Sjöberg (S) X     

Stig Jonsson (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nilsson (V) X    

Ulrika Jonsäll (V) X 

Kjell Bergström (MP) X     

Solveig Wiberg (SD)  X   

Valter Lööw (SD)  X   

Anneli Ödman (SD)  X   

Summa  16 9    
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Forts. § 61 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag i övrigt 
och finner dem antagna.      

Beslutsunderlag 
Förslag: Rivning av C-huset Hagängsgården. 

Förslag: Avyttring genom försäljning av fastighet Stallet, 
Strömsbruk 1:9. 

Förslag: Rivning av fd. biblioteket i Gnarp. 

Förslag: Avyttring genom försäljning av Själstugan på ön Gran. 

Förslag: Rivning av lilla huset vid skolan i Harmånger. 

Förslag: Rivning av annexet vid Arthur Engbergskolan i Hassela. 

Förslag: Försäljning av Fröstuna skola. 

Förslag: Investering eller avyttring genom försäljning Bergsjögården. 

Förslag: Avsluta utredning om förändring för fritidskort för 
ungdomar. 

Förslag: Avsluta 50 % samordningstjänst ANDT. 

Förslag: Avsluta 50 % samordningstjänst VNR. 

Förslag: Besparingsåtgärder vakanshålla tjänst som planarkitekt samt 
att  projektledarskapet för kustfiskeprojektet utförs av ordinarie 
bemanning.   

Kommunstyrelsens protokoll § 156/2018.  
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§ 62 Dnr 2018-000231  

Återtagandeplan för 2017 års underskott. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Med anledning av att Nordanstigs kommun har ett 
balanskravsunderskott avseende 2017 års bokslut om totalt -
6,9 mnkr, antas följande åtgärder, för att senast år 2020 ha genomfört 
återtagandet i sin helhet. 

 Borttagande av förlusttäckningsbidrag till Nordanstigs Vatten 
AB, totalt -5,6 mnkr från och med 2019-01-01. 

 Minska Projekt och Visionsbidrag med totalt -0,8 mnkr 
fördelat på åren 2019-2020. 

 Borttagande av ledarutvecklingsmedel om -0,2 mnkr åren 
2019-2020. 

 Kommunstyrelsens spontankassa är oförändrad. 

 Kommunstyrelsens förfogandemedel är oförändrat. 

 Bidrag avseende Ungdomsinitiativ är oförändrat. 

 Åtgärdsplanen ska inkludera KS §85/2018 gällande beslut om 
neddragning av Projekt och Visionsbidrag för år 2018 med -
960 tkr.  

Sammanfattning av ärendet 
Med anledning av att Nordanstigs kommun har ett 
balanskravsunderskott avseende 2017 års bokslut om 
totalt -6,9 mnkr, föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige 
beslutar om ett antal åtgärder, för att senast år 2020 genomfört 
återtagandet i sin helhet. 

Fullmäktige lämnade i samband med årsredovisningen ett uppdrag 
till kommunstyrelsen att snarast upprätta en åtgärdsplan för hur 
regleringen av balanskravunderskottet ska ske (fullmäktiges 
§ 41/2018-05-14). 

Förslaget kan ge en budgeterad besparing om -6,6 mnkr för åren 
2019-2020. Till detta tillkommer kommunstyrelsens beslut 
KS § 85/2018 att minska Projekt och Visionsbidrag med -960 tkr 
avseende 2018 års budget. 

Total minskad neddragning enligt ovan förslag samt tidigare beslut 
är -7,6 mnkr.  
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Yrkanden 
Tor Tolander (M), med bifall av Monica Olsson (S), Stig Eng (C) 
och Per-Ola Wadin (L), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

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

Beslutsunderlag 
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att 
besluta enligt punkt 1-6, med en total budgeterad minskning av 
kostnader om -6,6 mnkr. Åtgärdsplanen ska inkludera KS §85/2018 
gällande beslut om neddragning av Projekt och Visionsbidrag för år 
2018 med -960 tkr (Pahlbergs och Hylenius tjänsteutlåtande 
2018-06-13). 

Kommunstyrelsens protokoll § 140/2018.  
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§ 63 Dnr 2018-000254  

Beslut om driftsbidrag till Gällsta IK 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bevilja Gällsta IK ett femårigt driftsbidrag om maximalt 300 000 kr 
per år. 

Uppdra till kommunstyrelsen att årligen lämna förslag till 
finansiering inom befintlig budgetram.  

Uppdra till firmatecknarna att teckna ett femårigt avtal med 
föreningen om ovanstående driftsbidrag. 

Anta att budgeten för driftsbidrag till föreningar även för de närmaste 
åren ska vara 990 tkr. 

Jäv 
Carina Olsson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.    

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 19:50-20:20 och mellan 
kl. 20:30-20:40 för politiska överläggningar.     

Sammanfattning av ärendet 
Gällsta IK har inkommit med en framställan om ett ställningstagande 
för ett långsiktigt driftsbidrag för en ny tälthall på befintlig plats. 
Detta i väntan på att en ny permanent hall planeras och finansieras 
genom olika bidragsansökningar. 

Under vårvintern 2018 rasade Gällsta IK´s tälthall av den stora 
snömängd som fallit under vintern. Orsaken till kollapsen kan inte 
enbart hänföras till snötyngden utan denna i kombination med 
rostangrepp pga. kondens i stomme, sannolikt orsakade raset. Redan 
inom några dagar efter raset träffade föreningen representanter för 
majoriteten samt tjänstepersoner från Näringslivsenheten. Vid detta 
möte gav kommunen rådet till föreningen att omgående påbörja ett 
planeringsarbete för att redan kommande säsong ha en 
ersättningshall på plats. Detta för att säkerställa ishockeyns framtid i 
kommunen. 

Föreningen har tagit fram offerter för ett genomförande av en ny 
tälthall på befintlig plats. Målet är att denna ska vara i bruk i ca 5-6 
år tills en ny permanent ishall finns på en ny, mer central plats. Inför 
den träff som genomfördes den 15 juni ombads föreningens 
ordförande att ta fram en investerings- och finansieringskalkyl, 
vilken förevisades på mötet.   
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Forts. § 63   

  

Yrkanden 
Stig Eng (C), med bifall av Monica Olsson (S), Åke Bertils (S) och 
Börje Lindblom (L), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen att kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen lämna 
förslag till finansiering av bidraget inom befintlig budgetram. 

Tor Tolander (M), med bifall av Patric Jonsson (KD), yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag med tillägget att kommunstyrelsen får i 
uppdrag att omedelbart sätt igång förberedelserna för att ta mark i 
anspråk vid skolan samt att påbörja detaljplaneringen av en 
permanent ishall i Gnarp.  

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

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 
Gällsta IK beviljas ett femårigt föreningsbidrag om maximalt 
300 000 kr per år, att finansiering av driftsbidraget sker inom 
befintlig ram för driftsbidrag samt att kommunstyrelsens ordförande 
bemyndigas att teckna ett femårigt avtal med föreningen om 
ovanstående driftsbidrag (Pahlbergs och Oxelhöjds tjänsteutlåtande 
2018-06-18).    

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja Gällsta IK 
ett femårigt driftsbidrag om maximalt 300 000 kr per år. Finansiering 
av driftsbidraget sker inom befintlig ram för driftsbidrag. 
Kommunstyrelsens ordförande bemyndigas att teckna ett femårigt 
avtal med föreningen om ovanstående driftsbidrag. Anta att budgeten 
för driftsbidrag till föreningar även för de närmaste åren ska vara 990 
tkr (kommunstyrelsens protokoll § 154/2018).     
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§ 64 Dnr 2013-000306  

Antagande av Detaljplan för Böle 3:2 i 
Moningssand. 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anta detaljplanen och tillhörande antagandehandlingar för Böle 3:2 i 
Moningssand.  

Sammanfattning av ärendet 
Plan och byggenheten fick 2013-09-26 i uppdrag av 
kommunstyrelsens ledningsutskott att ändra gällande detaljplan för 
Moningssand i syftet att pröva större byggrätter. Moningssand 
fritidsområde regleras av två detaljplaner antagna 1966 och 1978. 
Nuvarande plandokument har inneburit samma ändring för byggrätt 
för båda detaljplanerna. 

2014-2015 tog WSP på uppdrag av Nordanstigs kommun fram en 
VA-utredning för Moningssand i syfte att redovisa bästa möjlighet 
för en långsiktig och hållbar VA-lösning. 

Mellan 16 januari-6 februari 2017 var planen ute på samråd. 

Mellan 2 oktober-23 oktober 2017 var planen ute på granskning. 

Planförslag 
Syftet med att ändra planen är att utöka byggrätten inom 
Moningssands fritidshusområde. Motivet som ligger till grund för 
detta syfte, är att möte dagens krav på bostadsstandard samt att 
möjliggöra en utveckling mot permanentboende. 

Förändringarna som planförslaget föreslår är en utökning av 
byggrätten från 100 m2 till 170 m2. Dock får fastighetens 
sammanlagda byggnadsarea uppgå till högst 20 % av fastighetsarean. 

Högsta byggnadsarea för huvudbyggnad 120 m2 och för uthus 50 m2. 

Högsta tillåtna nockhöjd för huvudbyggnad satt på 6,0 m från tillåtna 
höjd på 4 m. 

För uthus eller annan gårdsbyggnad är högsta tillåtna nockhöjd satt 
på 4,5 m. Innan var det högsta höjd 3 m. 

Byggrätten för varje tomt har utökats från 100 m2 till 170 m2. 
Fastighetens sammanlagda byggnadsarea är satt på högst 20 % av 
fastighetens area. Huvudbyggnad är satt på 120 m2 med högsta 
nockhöjd satt på 6,0 m från tidigare 4,0 m, som tillåten 
byggnadshöjd. För uthus 50 m2 ändras bygghöjden från 3,0 m till 
4,5 m som högsta nockhöjd. 
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Forts. § 64 

 

Synpunkterna som inkom under granskningsfasen redovisas i 
granskningsredogörelsen. 

Inkomna synpunkter ledde till följande förändring i planen: 

- Tydligare motivering att lösning på VA- frågan löses bäst på plats 
med enskild gemensamhetsanläggning. 

Planförfarande 

Planen har upprättats genom Standardförfarande plan- och bygglagen 
5 kap. (2010:900). Planen beräknas vinna laga kraft under tredje 
kvartalet 2018.  

Yrkanden 
Stig Eng (C yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.     

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar 
detaljplanen och tillhörande antagandehandlingar (Pahlbergs och 
Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2018-05-15). 

Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att anta 
detaljplanen och tillhörande antagandehandlingar (ledningsutskottets 
protokoll §94/2018). 

Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att anta 
detaljplanen och tillhörande antagandehandlingar (kommunstyrelsens 
protokoll §146/2018).  
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§ 65 Dnr 2018-000170  

Avsägelse från politiska uppdrag.  
Helena Andersson (-) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Michael Wallin (M) som ny ersättare i kommunstyrelsen för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018.    

Sammanfattning av ärendet 
Helena Andersson (-) har tidigare avsagt sig sitt uppdrag som 
ersättare i kommunstyrelsen. Fullmäktige har godkänt hennes 
avsägelse och som hennes efterträdare valdes Elin Ringbert (M). 

Då Elin Ringbert inte är skriven i kommunen så är hon inte valbar 
som förtroendevald i Nordanstigs kommun. Därmed faller beslutet.     

Yrkanden 
Tor Tolander (M) föreslår Michael Wallin (M) som ny ersättare i 
kommunstyrelsen.  

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

 

 


