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§ 86

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.
Fråga 1
En person frågar om PFAS-nivån i Harmånger.
Naturskyddsföreningen har gjort en undersökning om vatten i de
olika kommunerna i Sverige. Den visar att vattnet i Harmånger har
hög PFAS-nivå i sitt vatten. Personen frågar Vad är nivån? Hur ser
handlingsplanen ut för att förbättra? vilka konsekvenser kan hög
PFAS-nivå ge för oss som bor i Harmånger?
Ordförande i Nordanstig Vatten AB Carina Ohlson (C) svarar på
frågorna. Nivån är lägre än Livsmedelsverkets rekommendationer.
Det uppmätta värde är ca 30 nanogram per liter, gränsvärdet är 90
nanogram per liter. Åtgärder för att minska värdena görs normalt inte
när värdena är så låga. När värdena överskrider 900 nanogram per
liter ska man inte dricka vattnet. Av den del PFAS som vi får is oss
beräknas ca 20 % komma från dricksvatten och resten från mat
såsom frukt, fisk och ägg, men även från kläder och
impregneringsmedel.
Fråga 2
Vid tidigare fullmäktige har en person ställt frågor kring
omvårdnaden av våra äldre.
Personen har efter svar på fullmäktiges förra sammanträde lämnat
några kommentarer över svaret.
Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) svarar att hon har
tagit del av kommentarerna och att hon är öppen för en diskussion
utifrån dessa utanför fullmäktiges sammanträde.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 87

Dnr 2017-000078

Ledamöternas frågestund.
Kommunfullmäktiges beslut
Ledamöternas frågestund förklaras för avslutad.

Sammanfattning av ärendet
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd,
styrelse, utskott, fullmäktigeberedning eller ordföranden i
kommunala bolag.
Fråga 1
Kent Hammarström (S) informerar om att en före detta
kommunrevisor sprider misstankar mot honom på sociala medier om
att Kent skulle vara jävig i hanteringen av fiskevårdande insatser i
kommunen i och med att han sitter i styrelsen i fiskeområdet i Gnarp.
Kent Hammarström frågar om han ska anse sig jävig?
Kommunsekreterare Eva Engström informerar om att ett beslut i
ärendet i kommunstyrelsen har överklagats av fullmäktigeledamoten
Lana Gradin och att förvaltningsrätten i beslut har avgjort att inget
jäv förekom.
Fråga 2
Tor Tolander (M) frågar om Gnarps skola. Arbetet med att
omstrukturera Gnarp har nu pågått sedan vecka 43 och enligt det
senaste kommer nuvarande organisation och klassplacering kvarstå
till som kortast till påsk. Men att flytta tillbaka eleverna är bara ett
första steg i processen till en fullt fungerande och framåtriktad skola.
Nu åtta veckor in i processen borde det finnas en utvecklingsvision
om vad vi vill att Gnarps skola ska bli, hur den ska bli det och när i
tiden det förväntas ske. Vad ser kommun och utbildningsledningen
framför sig på kort och längre sikt?
Ola Wigg (S) och Anette Nybom (S) svarar att de strategier som
kommer att vidtas utgår ifrån elevernas behov och deras rätt att få det
stöd de behöver för att klara undervisningen. Ambitionen på längre
sikt är att eleverna ska komma tillbaka till Gnarps skola.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 88

Dnr 2020-000115

Coronaviruset, Covid-19.
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunchef Erik Hedlund informerar om coronapandemins
påverkningar på kommunens verksamheter.
Pandemin har nu pågått i tio månader. Vid den första smittvågen
drabbades Nordanstig mildare i smittspridningen. Nu i den andra
vågen är vi hårdare drabbade.
Distansarbete gäller för de som kan, de politiska sammanträdena sker
på distans. Biblioteken kommer att stänga nu i veckan, så även våra
idrottslokaler och idrottsanläggningar. Distansundervisning sker i
årskurserna 5-9 i grundskolan.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Anna Finnström
informerar om det pågående arbetet med att minska
smittspridningen. Verksamheterna samarbetar hela tiden med
regionens smittskyddsläkare och övriga MAS:ar i länet samt
länsstyrelsen, som har digitala möten två gånger i veckan. Det pågår
även samarbete med den lokala primärvården. Samarbetena har
fungerat mycket bra.
Grunden för att begränsa smittspridningen är kunskapen om de
basala hygienrutinerna. Utbildningar har genomförts digitalt.
Utbildning även i att använda skyddsutrustning på rätt sätt, och att
stanna hemma vid minsta symptom.
Mycket i arbetet underlättas av att det nu går att genomföra ökad
provtagning jämfört med i våras. Provtagning görs nu om
vårdpersonal behöver flytta mellan olika vårdformer och även när
patienter kommer från sjukhus.
Alla inom omsorgen har nu munskydd och visir vid patientnära
arbete.
Det genomförs även så kallad screening av personal och boende på
våra Särskilda boenden.
Antikroppstest bland personalen infördes i höstas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 89

Dnr 2016-000258

Information om dammtömning i Gnarp.
Kommunfullmäktiges beslut
Godkänna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) och verksamhetschef
Hans-Åke Oxelhöjd informerar om projektet och provsänkningarna
av dammarna i Gällsta och Milsbron i Gnarp.
Det är beslutat att dammarna ska sänkas.
En konsultutredning har genomförts tidigare kring konsekvenserna
av att sänka dammarna men provsänkningen av dammen i Gällsta
visade sig ge större konsekvenser än vad som beräknats. Sänkningen
har därför avbrutits.
Dammen i Milsbron skulle provsänkas i 6 månader men även den
provsänkningen har fått avbrytas med anledning av att
konsekvenserna av sänkningen är större och mer omfattande än
beräkningarna. Påverkan har bl.a. skett genom sinade brunnar för
privatpersoner. De som har blivit påverkade har fått hjälp med vatten
och med att återställa vattennivåerna i brunnarna.
Fokus är nu att ingen enskild person ska påverkas negativt på grund
av sänkningarna.
Nu undersöker kommunen vad som behöver göras innan det går att
fortsätta med projektet. Kommunen beklagar verkligen att
privatpersoner har påverkats negativt av provsänkningarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 90

Dnr 2020-000293

Utökning av kapitalinsats Kommuninvest
Kommunfullmäktiges beslut
1. Nordanstigs kommun ska till Kommuninvest ekonomisk
förening (”Föreningen”) inbetala ett insatsbelopp om
3 804 400 kronor samt att kommunstyrelsen bemyndigas att
vidta de åtgärder som krävs med anledning av inbetalningen.
2. Bemyndigandet innebär att kommunstyrelsen beslutar om och
vidtar de åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i
Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats under åren
2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp motsvarande
maximalt 1 300 kronor per invånare.
3. Kommunstyrelsen bemyndigas att utse firmatecknare att för
kommunstyrelsens räkning vidta de åtgärder som krävs med
anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.

Sammanfattning av ärendet
Kommuninvest Ekonomisk förening och Kommuninvest i Sverige
AB har sedan 2018 arbetat med en utredning kring kapitalbehov,
kapitalisering och kapitalmål. Syftet är att dels möjliggöra
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och dels uppnå de krav på att
ha kapital som myndigheterna kräver för att motverka risken för
alltför låg bruttosoliditet.
Kommuninvest inför en enhetlig och gemensam nivå på insatskapital
för alla medlemmar. Den kommer att successivt öka från dagens 900
kronor per invånare till 1 300 kronor per invånare 2024.
Nordanstigs kommun är medlem i Kommuninvest Ekonomisk
förening. Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en
kommunal värdegrund företräder den kommunala sektorn i
finansieringsfrågor.
Beslut vid föreningsstämma
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade
stadgar för Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna
avsåg främst medlemmarnas insatskapital och Kommuninvests
fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även förslag till
förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i
föreningen och lekmannarevisorerna uppdrag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 90
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening och
Kommuninvest i Sverige AB en utredning kring kapitalbehov,
kapitalisering och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas
och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests egen
utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av
antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för
att möjliggöra Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de
krav som de regulativa myndigheterna har på kravet av att hålla
kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet. Kommuninvest,
såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande
minst 1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den
framtida kapitaliseringen av Kommuninvest.
•

En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje
kapitaliseringsperiod beslutar föreningsstämman om en
kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren. Beslutet vid
föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.

•

En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla
medlemmar.

•

Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra
nuvarande medlemmar inte har möjlighet att kortsiktigt kunna
betala in nytt insatskapital. Därför beslutade föreningsstämman
att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse som ger
föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig
dispens till den medlem som efter ansökan inte anser sig ha
möjlighet att betala upp till en högre insatsnivå.
Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period
som kapitalplanen omfattar, d.v.s. de kommande fyra åren.

•

Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner
successivt ökar från 900 till 1300 kronor per invånare år 2021
till 2024.

Återbetalning av förlagslån
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna
omfattande 1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter
finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i Kommuninvest i avvaktan
på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som krävs
av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet
till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till
Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i
förlagslånen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 90

Yrkanden
Stig Eng (C) med bifall av Ola Wigg (S), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Beslutsunderlag
1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-11-02,
dok.nr. 122824.
2. Ledningsutskottet beslutar sända ärendet vidare till
kommunstyrelsen samt begär ett tillägg till beslutsunderlaget
avseende vad kommunens betalningsplan är avseende
Kommuninvest och vad kommunens totalvolym är i
Kommuninvest (ledningsutskottets protokoll § 175/2020,
dok.nr. 123176).
3. Information om kapitaliseringen av Kommuninvest (Björn
Hylenius sammanställning dok.nr. 121761).
4. Kommunstyrelsens protokoll § 206/2020, dok.nr. 123575.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 91

Dnr 2020-000297

Justering av taxa enligt tobakslagen.
Kommunfullmäktiges beslut
1. Avgiften för mindre förändring av tillstånd för tobak ska vara
3 000 kronor vid innehav av en butik i Hudiksvalls och
Nordanstigs kommuner.
2. Avgift för mindre förändringar i bolagets ytterligare butiker,
som sker vid samma tillfälle som ovanstående, ska vara
500 kronor per butik.

Sammanfattning av ärendet
1 juli 2019 kom en ny tobakslag, Lagen om tobak och liknande
produkter (2018:2088). I samband med att den nya lagen trädde i
kraft beslutade Hudiksvalls- och Nordanstigs kommuner om nya
taxor och avgifter. Enligt denna lag är butiker med tillstånd att sälja
tobak skyldiga att anmäla förändringar till kommunen.
Under året har tillståndsenheten uppmärksammat att inflödet av
styrelseförändringar varit stort. Större ändringar som bolagsändringar
där bolaget sälj i sin helhet finns med i nuvarande avgifter och kostar
6 000 kronor. Tillståndsenheten anser att arbetsinsatsen vid de
mindre förändringarna, styrelseförändringar, utökning med e-handel
m.m. är mindre omfattande och inte motsvarar en kostnad på
6 000 kronor.
Enligt självkostnadsprincipen i kommunallagen ska kommunerna
inte ta ut högre avgift än de som motsvarar tjänster som de
tillhandahåller. Beräkningen är att den sortens utredningar tar ca tvåtre timmar vilket motsvarar en avgift på 3 000 kronor.
När ett bolag med flera butiker i Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner gör en mindre ändring i styrelsen berör det alla bolagets
butiker i kommunerna. Vid dessa tillfällen blir arbetsinsatsen mindre
per butik än om butikerna skulle hör till olika bolag. Med anledning
av detta föreslår nämnden att en avgift på 3 000 kronor tas för första
butiken och sedan ett tillägg på 500 kronor per butik i samma
kommuner för att täcka olika administrationskostnader.
Nämnden föreslår även att det vid större förändringar tas ut en
liknande avgift som vid mindre, det vill säga när ett bolag driver
flera butiker i Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner tas en avgift
på 6 000 kronor ut för första butiken och sedan ett tillägg på 500
kronor per butik.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 91

Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Beslutsunderlag
1. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd föreslår att
Hudiksvalls och Nordanstigs kommunfullmäktige beslutar att
avgift för mindre förändring av tillstånd för tobak ska vara
3 000 kronor vid innehav av en butik i Hudiksvalls och
Nordanstigs kommuner samt att avgift för mindre förändringar i
bolagets ytterligare butiker, som sker vid samma tillfälle som
ovanstående, ska vara 500 kronor per butik (Norrhälsinglands
miljö- och räddningsnämnds protokoll § 52/2020,
dok.nr. 122580).
2. Ledningsutskottet beslutar att godkänna informationen samt att
sända vidare ärendet till kommunstyrelsen (ledningsutskottets
protokoll § 176/2020, dok.nr. 123177).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att avgiften
för mindre förändring av tillstånd för tobak ska vara
3 000 kronor vid innehav av en butik i Hudiksvalls och
Nordanstigs kommuner samt att avgift för mindre förändringar i
bolagets ytterligare butiker, som sker vid samma tillfälle som
ovanstående, ska vara 500 kronor per butik (kommunstyrelsens
protokoll § 205/2020, dok.nr. 123574).

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 92

Dnr 2020-000296

Kretsloppsplan för Nordanstigs kommun
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta föreslagen kretsloppsplan för Nordanstigs kommun 20212025.
2. Nuvarande avfallsplan som gäller till årsskiftet 2020/2021
ersätts med denna.

Sammanfattning av ärendet
Alla kommuner i Sverige ska enligt 15 kap Miljöbalken ta fram plan
för avfallsförebyggande och hållbar avfallshantering. Planen utgör
tillsammans med kommunens lokala föreskrifter om avfallshantering
kommunens renhållningsordning. Plan och föreskrifter ska fastställas
av kommunfullmäktige.
Planen utgår från Agenda 2030-målen och relaterar främst till EU:s
avfallsdirektiv och avfallsmål och Sveriges miljömål.
Hälsingland har sedan 2015 samverkat kring arbetet med
framtagande, genomförande och uppföljning av kommunal
avfallsplanering. Nuvarande planperiod är 2015 - 2020.
Denna plan benämns ”Kretsloppsplan” i syfte att vidga synen på de
utmaningar och behov som kommunerna står inför och få en bättre
koppling till Agenda 2030, Sveriges miljömål och cirkulär ekonomi.
Förslag till kretsloppsplan perioden 2021 – 2025 har tagits fram via
arbete i en regional kretsloppsplanegrupp och lokala grupper i varje
kommun. Under arbetet har en del av arbetet koordinerats med
Gästrikland (seminarier m.m.) och såväl länsstyrelsen som Region
Gävleborg har involverats. Det viktigaste arbetet sker i den egna
kommunen.
Yrkanden
Ola Wigg (S), med bifall av Anette Nybom (S) och Carina
Ohlson (C), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det
antaget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå
kommunfullmäktige besluta att anta kretsloppsplan för
Nordanstigs kommun 2021-2025 samt att nuvarande avfallsplan
som gäller till årsskiftet 2020/2021 ersätts med denna (Erik
Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-10-29,
dok.nr. 122764).
2. Kretsloppsplan 2021-2025, dok.nr. 122859.
3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att anta
kretsloppsplan för Nordanstigs kommun 2021-2025 samt att
nuvarande avfallsplan som gäller till årsskiftet 2020/2021 ersätts
med denna (ledningsutskottets protokoll § 157/2020, dok.nr.
123188).
4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta
kretsloppsplan för Nordanstigs kommun 2021-2025. Nuvarande
avfallsplan som gäller till årsskiftet 2020/2021 ersätts med
denna (kommunstyrelsens protokoll § 207, dok.nr. 123576).
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Nordanstigs kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-21

§ 93

Dnr 2019-000458

Motion om kostnadsfri frukt på kommunens
grundskolor.
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen.
Reservationer
Sandra Bjelkelöv (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att
kommunstyrelsens utbildningsutskott får i uppdrag att utreda
möjligheten att införa kostnadsfri frukt på kommunens grundskolor.
Detta för att förbättra barn och ungas hälsa.
Yrkanden
Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att propositionsordningen genomförs genom
omröstning.
Fullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Sandra Bjelkelövs yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 19 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag och två Nej-röster
för Sandra Bjelkelövs yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens
förslag. Sju ledamöter avstod från att rösta.
Beslutande
Tor Tolander (M)
Lars Hed (M)
Daniel Arenholm (M)
Michael Wallin (M)
Lisa Bergman Östman (C)
Stig Eng (C)
Carina Ohlson (C)
Edvin Östlund Qvist (C)
Lars-Ove Gradin (C)
Peter Åström (L)
Victor Gbadegbe (KD)
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Ja
X

Nej
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X
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Nordanstigs kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-21

Forts. § 93

Patric Jonsson (KD)
Kent Hammarström (S)
Ola Wigg (S)
Anette Nybom (S)
Erik Eriksson Neu (S)
Sigbritt Persson (S)
Magnus Willing (S)
Sven-Erik Sjölund (S)
Carin Walldin (S)
Oskar Lundin (S)
Daniel Gunsth (S)
Petra Modée (V)
Petter Bykvist (V)
Göran Thybäck (V)
Sandra Bjelkelöv (SD)
Eva Andersson (SD)
Stefan Bergh (NoP)
Summa

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
19

2

X
7

Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar: Kostnadsfri frukt
beräknas kosta ca 500 tkr per år vilket idag inte finns i budgeten.
Undersökningar visar även att det är viktigare för eleverna att röra på
sig och att undvika socker än att äta frukt. Motionen bör därmed
avslås (Erik Hedlunds och Thomas Larssons tjänsteutlåtande
2020 09-18, dok.nr. 121977).
Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen
(utbildningsutskottets protokoll § 121/2020, dok.nr. 123101).
Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen
(kommunstyrelsens protokoll § 215/2020, dok.nr. 123584).
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Nordanstigs kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-21

§ 94

Dnr 2018-000382

Motion om premie för goda studieresultat.
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen.
Reservationer
Sandra Bjelkelöv (SD) reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att en
premie och ett diplom ska ges till den elev som presterat bäst under
ett läsår, detta inom samtliga ämnen i skolan. Vidare föreslår hon att
den elev som lyft sig mest under läsåret också ska premieras.
Sverigedemokraterna föreslår i motionen att fullmäktige beslutar att
utreda förutsättningar, kostnader och möjligheter för hur ett
införande av en premie för goda studieresultat kan utformas och
genomföras, gärna utifrån andra likvärdiga projekt.
Yrkanden
Anette Nybom (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar bifall till motionen.
Propositionsordning
Ordföranden meddelar att propositionsordningen genomförs genom
omröstning.
Fullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Sandra Bjelkelövs yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 25 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag och två Nej-röster
för Sandra Bjelkelövs yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens
förslag. En ledamot avstod från att rösta.
Beslutande
Tor Tolander (M)
Lars Hed (M)
Daniel Arenholm (M)
Michael Wallin (M)
Lisa Bergman Östman (C)
Stig Eng (C)
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Nordanstigs kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-21

Forts. § 94

Carina Ohlson (C)
Edvin Östlund Qvist (C)
Lars-Ove Gradin (C)
Peter Åström (L)
Victor Gbadegbe (KD)
Patric Jonsson (KD)
Kent Hammarström (S)
Ola Wigg (S)
Anette Nybom (S)
Erik Eriksson Neu (S)
Sigbritt Persson (S)
Magnus Willing (S)
Sven-Erik Sjölund (S)
Carin Walldin (S)
Oskar Lundin (S)
Daniel Gunsth (S)
Petra Modée (V)
Petter Bykvist (V)
Göran Thybäck (V)
Sandra Bjelkelöv (SD)
Eva Andersson (SD)
Stefan Bergh (NoP)

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Summa

25

X
X
X
2

1

Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar: Skolan arbetar
idag för att ge eleverna rätt stöd för att klara inlärningen så bra
som möjligt. Skolan arbetar även med Tillgänglig undervisning
och Strategier för god undervisning. Skolan har också ett
evenemang i samband med Nobel-dagen där priser delas till
elever i ett antal ämnen och även ett så kallat Fredspris som
delas ut till den elev som väljs som en bra kamrat. Motionen kan
därmed anses besvarad (Erik Hedlunds och Thomas Larssons
tjänsteutlåtande 2020-08-31, dok.nr. 121689).
2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå
motionen (utbildningsutskottets protokoll § 122/2020, dok.nr.
123102).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige avslår motionen
(kommunstyrelsens protokoll § 2016/2020, dok.nr. 123585).
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Nordanstigs kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-21

§ 95

Dnr 2018-000387

Motion om att stryka tillägget i
inriktningsbeslut om fria vandringsvägar i
vattendrag.
Kommunfullmäktiges beslut
Avslå motionen med följande motivering:
Tillägget innebär inte att möjligheterna att driva verksamhet i
vattendrag omöjliggörs. Det innebär endast att kommunen prioriterar
miljöåterställning och biologisk mångfald framför miljöskadliga
vattenverksamheter.
Reservationer
Carina Ohlson (C), Sven-Erik Sjölund (S), Stefan Bergh (NoP) och
Peter Åström reserverar sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Carina Ohlson (C) har lämnat en motion där hon föreslår att tillägget
i det inriktningsbeslut om fria vandringsvägar (KF § 7/2017-02-06)
stryks. Hon anser att detta tillägg gjordes för att helt låsa alla
möjligheter att driva verksamhet i vattendrag, att det innebär att
miljönyttan alltid ska gå först, och missgynnar enskilda företagare
som bedriver någon typ av verksamhet i vatten. Vidare frågar hon
om miljön gynnas av att man river ut fullt fungerande vattenkraftverk
som bevisligen är fossilfria, för att generera energi på annat sätt.
Självklart ska miljön värnas, men inte genom ett tillägg som så
ensidigt tillvaratar särintressen, dessutom anser hon att det helt
strider mot vår intention att värna närproducerade tjänster och
produkter samt vara företag behjälpliga för att vara en attraktiv
företagarkommun.
Yrkanden
Ola Wigg (S), med bifall av Stig Eng (C), Tor Tolander (M), Eva
Andersson (SD) och Lars-Ove Gradin (C), yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
Carina Ohlson (C med bifall av Sven-Erik Sjölund (S) yrkar bifall till
motionen.
Stefan Bergh (NoP) med bifall av Magnus Willing (S) yrkar att
ärendet ska återremitteras.
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Nordanstigs kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-21

Forts. § 95

Propositionsordning
Ordföranden meddelar att propositionsordningen genomförs genom
omröstning.
Fullmäktige godkänner följande propositionsordning:
Den som vill att ärendet avgörs idag röstar Ja.
Den som stöder återremiss röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 20 Ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot sex Nej-röster
för återremiss beslutar fullmäktige att ärendet ska avgöras idag. En
ledamot avstod från att rösta.

Justerandes sign

Beslutande
Tor Tolander (M)
Lars Hed (M)
Daniel Arenholm (M)
Michael Wallin (M)
Lisa Bergman Östman (C)
Stig Eng (C)
Carina Ohlson (C)
Edvin Östlund Qvist (C)
Lars-Ove Gradin (C)
Peter Åström (L)
Victor Gbadegbe (KD)
Patric Jonsson (KD)
Kent Hammarström (S)
Ola Wigg (S)
Anette Nybom (S)
Erik Eriksson Neu (S)
Sigbritt Persson (S)
Magnus Willing (S)
Sven-Erik Sjölund (S)
Carin Walldin (S)
Oskar Lundin (S)
Daniel Gunsth (S)
Petra Modée (V)
Petter Bykvist (V)
Göran Thybäck (V)
Eva Andersson (SD)
Stefan Bergh (NoP)

Ja
X

Summa

20

Nej

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Nordanstigs kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-21

Forts. § 95

Propositionsordning
Fullmäktige godkänner därefter följande propositionsordning:
Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja.
Den som stöder Carina Ohlsons yrkande röstar Nej.
Omröstningsresultat
Med 16 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot sju Nej-röster
för Carina Ohlsons yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens
förslag. Fyra ledamöter avstod från att rösta.

Justerandes sign

Beslutande
Tor Tolander (M)
Lars Hed (M)
Daniel Arenholm (M)
Michael Wallin (M)
Lisa Bergman Östman (C)
Stig Eng (C)
Carina Ohlson (C)
Edvin Östlund Qvist (C)
Lars-Ove Gradin (C)
Peter Åström (L)
Victor Gbadegbe (KD)
Patric Jonsson (KD)
Kent Hammarström (S)
Ola Wigg (S)
Anette Nybom (S)
Erik Eriksson Neu (S)
Sigbritt Persson (S)
Magnus Willing (S)
Sven-Erik Sjölund (S)
Carin Walldin (S)
Oskar Lundin (S)
Daniel Gunsth (S)
Petra Modée (V)
Petter Bykvist (V)
Göran Thybäck (V)
Eva Andersson (SD)
Stefan Bergh (NoP)

Ja
X

Summa

16

Nej

Avstår
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Nordanstigs kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-21

Forts. § 95

Beslutsunderlag
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen
med följande motivering: Tillägget innebär inte att
möjligheterna att driva verksamhet i vattendrag omöjliggörs.
Det innebär endast att kommunen prioriterar miljöåterställning
och biologisk mångfald framför miljöskadliga
vattenverksamheter (Ola Wiggs tjänsteutlåtande 2020-11-04,
dok.nr. 122866).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå
motionen med följande motivering: Tillägget innebär inte att
möjligheterna att driva verksamhet i vattendrag omöjliggörs.
Det innebär endast att kommunen prioriterar miljöåterställning
och biologisk mångfald framför miljöskadliga
vattenverksamheter (ledningsutskottets protokoll § 191/2020,
dok.nr. 123192).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar avslå
motionen med följande motivering: Tillägget innebär inte att
möjligheterna att driva verksamhet i vattendrag omöjliggörs.
Det innebär endast att kommunen prioriterar miljöåterställning
och biologisk mångfald framför miljöskadliga
vattenverksamheter (kommunstyrelsens protokoll § 217,
dok.nr. 123586).
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Nordanstigs kommun
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-12-21

§ 96

Dnr 2020-000329

Avsägelse från politiskt uppdrag,
Valter Lööf (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
1. Godkänna Valter Lööws (SD) avsägelse.
2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för
Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden
2018-2022.

Sammanfattning av ärendet
Valter Lööw (SD) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare i
kommunfullmäktige.
Fullmäktige har att godkänna Valter Lööws (SD) avsägelse samt hos
länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för
återstoden av mandatperioden 2018-2022.
Beslutsunderlag
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Valter
Lööws (SD) avsägelse samt hos länsstyrelsen begära ny
sammanräkning för Sverigedemokraterna för återstoden av
mandatperioden 2018-2022 (Eva Engströms tjänsteutlåtande
2020-12-14, dok.nr. 123546).
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