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§ 62 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 frågor kring kostnaderna för kommunen för 

andra vårdgivare när kommunen inte kan ta emot invånare som är 

medicinskt färdigbehandlade. 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) svara på frågan.  
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§ 63 Dnr 2017-000078  

Ledamöternas frågestund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ledamöternas frågestund förklaras 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 

Vid fullmäktiges förra sammanträde ställde Ulrika Jonsäll (V) en 

fråga till kommunstyrelsens ordförande om CEMR-deklarationen. 

Fullmäktige återremitterade ärendet om att fastställa en lokal 

handlingsplan för Jämställdhetsplanen och frågar varför inte ärendet 

har kommit tillbaka till fullmäktige. 

Ola Wigg (S) svarade att han skulle återkomma med svar. Vid 

dagens sammanträde svarar Ola Wigg att fullmäktige antog 2018-04-

09 en likabehandlingspolicy, där vi har att följa upp kommunens 

systematiska arbetsmiljö- och kvalitetsarbete årligen, och i denna 

uppföljning ingår att även redovisa åtgärder utifrån CEMR-avtalets 

handlingsprogram. 

När det gäller arbetsmiljöområdet jobbar vi just nu med att fylla 

delarna i Stratsys och Nordanstigsmodellen. 

Fråga 2 

Tor Tolander (M) frågar om kommunen kommer att klara budget 

2019 och om resultatet kommer att bli ett överskott med 2 %? 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) svarar att prognosen på 

helår är ett underskott men att åtgärder för att minska kostnaderna 

pågår. Budgeten för 2020 beräknas med ett resultat på 2 % men att 

mer åtgärder behövs för att klara framtida behov av investeringar. 
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§ 64 Dnr 2019-000243  

Interpellation om insatser för tidig återgång 
vid långtidssjukskrivning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten förklaras avslutad. 

           

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har ställt en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg om kommunens insatser för 

tidig återgång till arbetet för långtidssjukskrivna arbetstagare. 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) svarar på 

interpellationen.  
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§ 65 Dnr 2019-000252  

Interpellation: Är det rätt att finansiera 
alkohol med skattemedel? 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten förklaras avslutad.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har ställt en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg om det är rätt att finansiera 

alkohol med skattemedel. 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) svarar på 

interpellationen.  
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§ 66 Dnr 2019-000271  

Interpellation om framtida investeringar i 
kommunen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten förklaras avslutad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Petter Bykvist (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande Ola Wigg angående framtida investeringar i kommunen 

när det gäller ny förskola i Gnarp, särskilt boende i Bergsjö, ny skola 

och allaktivitetshall i Bergsjö samt fler nya trygghetsboenden i 

kommunen. 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) svarar på 

interpellationen.  
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§ 67 Dnr 2019-000272  

Interpellation om Arbetsförmedlingens 
neddragning i kommunen. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationsdebatten förklaras avslutad.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Petter Bykvist (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande Ola Wigg angående Arbetsförmedlingens neddragning i 

kommunen och frågar vilka åtgärder som har vidtagits för att få 

behålla ett bemannat kontor i kommunen, vilka tänkbara 

konsekvenser ser majoriteten att förändringen kommer att få och vad 

är majoritetens plan för att hantera arbetsmarknadsfrågorna när 

Arbetsförmedlingen inte längre erbjuder samma service i 

kommunen? 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) svarar på 

interpellationen.  
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§ 68 Dnr 2019-000145  

Bokslut med verksamhetsberättelse 2018, 
Hälsinglands utbildningsförbund. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna årsredovisningen för 2018 för Hälsinglands 

utbildningsförbund. 

Bevilja ansvarsfrihet för Nordanstigs kommuns representanter i 

förbundet för verksamhetsåret 2018. 

Jäv  

Tor Tolander (M), Stig Eng (C), Pernilla Kardell (C) och Per-Ola 

Wadin (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands utbildningsförbund har lämnat bokslut med 

verksamhetsberättelse för år 2018. 

Förbundet visar ett negativt resultat med 940 tkr. 

Förbundschef Thomas Winqvist och förbundsekonom Xiv Modig 

föredrar ärendet.                              

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen för 2018 för Hälsinglands utbildningsförbund 

(ledningsutskottets protokoll § 49/2019). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen för 2018 för Hälsinglands utbildningsförbund 

(kommunstyrelsens protokoll § 98/2019).  
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§ 69 Dnr 2019-000229  

Årsredovisning 2018 för Nordanstig 
Vatten AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna årsredovisningen för 2018.   

Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Jäv 

Daniel Arenholm (M), Carina Ohlson (C), Carin Walldin (S), Johan 

Norrby (SD) och Christoffer Johansson (S) anmäler jäv och deltar 

inte i beslutet. 

Ordförande 

Under denna paragraf sitter Pernilla Kardell (C) som ordförande.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har inkommit med 

årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

Bolaget visar ett nollresultat. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla anläggningar 

för produktion av allmänna vattentjänster. 

Befogenhetsbegränsningar: Bolaget ska i sin verksamhet agera med 

iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det 

fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta 

innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl 

inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet 

(den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de 

befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala 

förvaltningen.  

Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer i den 

utsträckning författningsreglerade undantag så medger.      
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Fortsl § 69 

 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ta 

ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit under 

verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige 

(ledningsutskottets protokoll § 83/2019). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen för 2018 (ledningsutskottets protokoll 

§ 83/2019). 

3. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret har varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen 

föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för 

2018 (kommunstyrelsens protokoll § 135/2019).  
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§ 70 Dnr 2019-000230  

Årsredovisning 2018 för MittSverige Vatten & 
Avfall AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna årsredovisningen för 2018. 

Bevilja Nordanstigs kommuns representanter i styrelsen ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2018. 

Jäv 

Carina Ohlson (C) och Carin Walldin (S) anmäler jäv och deltar inte 

i beslutet. 

Ordförande 

Under denna paragraf sitter Pernilla Kardell (C) som ordförande.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för MittSverige Vatten & Avfall AB har inkommit med 

årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

Bolaget visar ett nollresultat. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Bolagets syfte är att driva och utveckla vatten- och 

avloppshanteringen så att den tillgodoser brukarnas behov av och 

högt ställda krav på VA-tjänster samt bidrag till en långsiktig hållbar 

utveckling. 

Befogenhetsbegränsningar: Bolaget ska i sin verksamhet agera med 

iakttagande av samma begränsande villkor som skulle ha gällt för det 

fall bolagets verksamhet istället utförts i kommunal regi. Detta 

innebär att bolaget kontinuerligt ska säkerställa att det agerar väl 

inom ramen för det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet 

(den kommunala kompetensen) samt med efterlevnad av de 

befogenhetsbegränsande principer som reglerar den kommunala 

förvaltningen. Bolaget äger endast göra avsteg från nämnda principer 

i den utsträckning författningsreglerade undantag så medger.   
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Forts. § 70 

 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och 

finner det antaget.             

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ta 

ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit under 

verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige 

(ledningsutskottets protokoll § 84/2019). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen för 2018 (ledningsutskottets protokoll § 

84/2019). 

3. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret har varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen 

föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för 

2018 (kommunstyrelsens protokoll § 136/2019). 
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§ 71 Dnr 2019-000231  

Årsredovisning 2018 för Fiberstaden AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna årsredovisningen för 2018.     

Bevilja Nordanstigs kommuns representanter i styrelsen ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2018. 

Jäv 

Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Fiberstaden AB har inkommit med årsredovisning för 

verksamhetsåret 2018. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 4 851 483 kronor. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Föremålet för bolagets verksamhet är att med iakttagande av de 

kommunala lokaliserings-, likställighets-, och 

självkostnadsprinciperna stimulera fortsatt bredbandsutveckling 

inom Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner genom att sänka 

etableringströskeln avseende IT-infrastruktur och bidrag till effektiv 

konkurrens inom området för elektronisk kommunikation till förmån 

för enskilda privatpersoner, näringsliv och myndigheter inom 

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. 

Med iakttagande av samma kommunalrättsliga principer är 

ändamålet vidare att genom effektivisering och bättre resurshållning 

samordna och handha dels Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners 

interna IT-stöd, dels kommunernas telefoniservice.    

Vd Bia Larsson och styrelsens ordförande Barry Gustafsson föredrar 

ärendet.     
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Forts. § 71 

 

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ta 

ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit under 

verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige 

(ledningsutskottets protokoll § 82/2019). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen för 2018 (ledningsutskottets protokoll 

§ 82/2019).   

3. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret har varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen 

föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för 

2018 (kommunstyrelsens protokoll § 134/2019).  
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§ 72 Dnr 2019-000225  

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs 
Bostäder AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna årsredovisningen för 2018. 

Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Jäv 

Pernilla Kardell (C), Johan Norrby (SD) och Stefan Bergh (NoP) 

anmäler jäv och deltar inte i beslutet.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har inkommit med 

årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 1 334 437 kronor. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att bolaget ska i allmännyttigt 

syfte och med iakttagande av kommunallagens lokaliseringsprincip 

och likställighetsprincip främja bostadsförsörjningen i Nordanstigs 

kommun och erbjuda hyresgästerna möjlighet till boendeinflytande 

och inflytande i bolaget. Verksamheten ska bedrivas enigt 

affärsmässiga principer.  

Bolagets vd Birger Tellin föredrar ärendet.                             

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ta 

ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit under 

verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige 

(ledningsutskottets protokoll § 78/2019). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen för 2018 (ledningsutskottets protokoll 

§ 78/2019). 
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Forts. § 72 

 

3. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret har varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen 

föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för 

2018 (kommunstyrelsens protokoll § 129/2019). 
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§ 73 Dnr 2019-000227  

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs 
Fjärrvärme AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna årsredovisningen för 2018. 

Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Jäv 

Stig Eng (C), Pernilla Kardell (C), Ulrika Jonsäll (V), Johan Norrby 

(SD) och Christoffer Johansson (S) anmäler jäv och deltar inte i 

beslutet.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har inkommit med 

årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 895 kronor. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder 

tillhandahålla miljövänliga och driftsäkra varor och tjänster till 

konkurrenskraftiga priser enligt gällande särlagstiftning.  

Bolagets vd Birger Tellin föredrar ärendet.                         

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ta 

ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit under 

verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige 

(ledningsutskottets protokoll § 79/2019). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen för 2018 (ledningsutskottets protokoll 

§ 79/2019).  
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Forts. § 73 

 

3. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret har varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen 

föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen 

(kommunstyrelsens protokoll § 130/2019).     
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§ 74 Dnr 2019-000226  

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs 
Fastighets AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna årsredovisningen för 2018. 

Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Jäv 

Stig Eng (C) och Pernilla Kardell (C) anmäler jäv och deltar inte i 

beslutet.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har inkommit med 

årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

Bolaget visar ett negativt resultat med 33 tkr. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att främja lokalförsörjningen i 

Nordanstigs kommun. Äga, förvalta och bygga fastigheter för 

industriändamål. Främja turismverksamheten i Nordanstigs kommun. 

Verksamheten ska bedrivas på affärsmässiga grunder under 

beaktande av lokaliseringsprincipen. 

Bolagets vd Birger Tellin föredrar ärendet.                           

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ta 

ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit under 

verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige 

(ledningsutskottets protokoll § 80/2019). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen för 2018 (ledningsutskottets protokoll 

§ 80/2019).       
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Forts. § 74 

 

3. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret har varit förenlig 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen 

föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för 

2018 (kommunstyrelsens protokoll § 131/2019).  
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§ 75 Dnr 2019-000228  

Årsredovisning 2018 för Nordanstigs 
Kommunfastigheter AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna årsredovisningen för 2018. 

Bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Jäv 

Daniel Arenholm (M), Stig Eng (C), Carina Ohlson (C) och Per-Ola 

Wadin (L) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.            

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Nordanstigs Kommunfastigheter AB har inkommit med 

årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 27 tkr. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit förenlig med det 

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige. 

Ändamålet för bolagets verksamhet är att inom Nordanstigs kommun 

äga, förvärva, bebygga, förvalta och försälja fastigheter och 

tomträtter. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet.                           

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ta 

ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit under 

verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala 

ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 

befogenheterna samt redovisa detta för fullmäktige 

(ledningsutskottets protokoll § 81/2019). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen för 2018 (ledningsutskottets protokoll § 

81/2019).    

3. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att verksamheten som 

bolaget har bedrivit under verksamhetsåret har varit föenligt 

med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Kommunstyrelsen 

föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för 

2018 (kommunstyrelsens protokoll § 133/2019).       
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§ 76 Dnr 2019-000221  

Årsredovisning 2018 för 
Ostkustbanan 2015 AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna årsredovisningen för 2018. 

Bevilja Nordanstigs kommuns representant i styrelsen ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2018. 

Jäv 

Stig Eng (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB har inkommit med 

årsredovisning för verksamhetsåret 2018. 

Bolaget visar ett negativt resultat med 95 tkr.                                

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslås att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen för 2018 (ledningsutskottets protokoll 

§ 85/2019). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisningen för 2018 (kommunstyrelsens protokoll 

§ 137/2019).    

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunfullmäktige 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(56) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-27 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 77 Dnr 2019-000239  

Årsredovisning 2018 för Per och Anna 
Sundins stipendiefond, Per-Olof 
Schönströms minnesfond och Nordanstigs 
Näringslivsfond. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen 

Nordanstigs Näringslivsfond, samt sammanställningar för 

verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins 

stipendiefond samt Stiftelsen Per-Olof Schönströms minnesfond.       

      

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har upprättat Årsredovisning för verksamhetsåret 

2018 för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, samt 

sammanställningar för verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen Per och 

Anna Katarina Sundins stipendiefond samt Stiftelsen Per-Olof 

Schönströms minnesfond.                         

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige besluta att 

godkänna Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs 

Näringslivsfond, godkänna sammanställning för Stiftelsen Per 

och Anna Katarina Sundins stipendiefond samt godkänna 

Sammanställning för Stiftelsen Per-Olof Schönströms 

minnesfond (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2019-04-08).    

2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att utreda 

om regelverket för Nordanstigs Näringslivsfond kan ändras så 

att fonden avvecklas efter ett visst antal år (ledningsutskottets 

protokoll § 86/2019). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen 

Nordanstigs Näringslivsfond, samt sammanställningar för 

verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen Per och Anna Katarina 

Sundins stipendiefond samt Stiftelsen Per-Olof Schönströms 

minnesfond (ledningsutskottets protokoll § 86/2019). 
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Forts. § 77 

 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

Årsredovisning för verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen 

Nordanstigs Näringslivsfond, samt sammanställningar för 

verksamhetsåret 2018 för Stiftelsen Per och Anna Katarina 

Sundins stipendiefond samt Stiftelsen Per-Olof Schönströms 

minnesfond (kommunstyrelsens protokoll § 138/2019). 
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§ 78 Dnr 2019-000103  

Överföring tillsyn/tillstånd alkohol och tobak 
till Norrhälsinglands miljö- och 
räddningsnämnd. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Överföra ansvaret för handläggning och tillsyn för alkohol, 

folköl, läkemedel, tobak och e-cigaretter från kommunstyrelsen 

till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. 

2. Förändringen gäller från den 1 juli 2019. 

3. Reglementena för kommunstyrelsen och Norrhälsinglands 

miljö- och räddningsnämnd ändras utifrån beslutet. 

4. Avtalet mellan Hudiksvall och Nordanstig avseende köp av 

alkoholhandläggning upphör 30 juni 2019. 

5. Avtalet mellan Hudiksvall och Nordanstig gällande den 

gemensamma nämnden kompletteras med de nya uppdragen. 

6. Kostnaderna för att bedriva verksamheten fördelas mellan 

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner enligt samma principer 

som gäller för övriga verksamhet inom Norrhälsinglands miljö- 

och räddningsnämnd.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 januari 2003 bildade Hudiksvall och Nordanstig en gemensam 

nämnd, Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Syftet med 

nämnden är att genom samverkan, samordning och ökad effektivitet 

garantera kommuninvånarna en offentlig service av god kvalitet. 

De senaste åren har frågan om tillståndsenhetens 

organisationstillhörighet diskuterats. I dag hanterar Hudiksvalls 

kommun beredningen av dessa ärenden som sedan Nordanstigs 

förvaltning fattar beslut om. Ett förslag har utarbetats om att enheten 

för tillstånd och tillsyn för alkohol, folköl, tobak, e-cigaretter och 

läkemedel, ska flyttas till den gemensamma nämnden från 

1 juli 2019. 

Ärendet har varit ute på remiss och samtliga remissinstanser är 

positiva till förslaget. 

Avtalet m samverkan i gemensam nämnd daterat 2010-09-24 mellan 

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner kompletteras med ansvar för 

alkohol, folköl, läkemedel och tobak under rubriken uppgifter § 3 i 

avtalet.  
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Forts. § 78 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar överföra 

ansvaret för handläggning och tillsyn för alkohol, folköl, 

läkemedel, tobak och e-cigaretter från kommunstyrelsen till 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Förändringen 

gäller från den 1 juli 2019. Reglementena för kommunstyrelsen 

och Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd ändras utifrån 

beslutet. Avtalet mellan Hudiksvall och Nordanstig avseende 

köp av alkoholhandläggning upphör 30 juni 2019. Avtalet 

mellan Hudiksvall och Nordanstig gällande den gemensamma 

nämnden kompletteras med de nya uppdragen. Kostnaderna för 

att bedriva verksamheten fördelas mellan Hudiksvalls och 

Nordanstigs kommuner enligt samma principer som gäller för 

övriga verksamhet inom Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd (ledningsutskottets protokoll § 75/2019). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar överföra 

ansvaret för handläggning och tillsyn för alkohol, folköl, 

läkemedel, tobak och e-cigaretter från kommunstyrelsen till 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. Förändringen 

gäller från den 1 juli 2019. Reglementena för kommunstyrelsen 

och Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd ändras utifrån 

beslutet. Avtalet mellan Hudiksvall och Nordanstig avseende 

köp av alkoholhandläggning upphör 30 juni 2019. Avtalet 

mellan Hudiksvall och Nordanstig gällande den gemensamma 

nämnden kompletteras med de nya uppdragen. Kostnaderna för 

att bedriva verksamheten fördelas mellan Hudiksvalls och 

Nordanstigs kommuner enligt samma principer som gäller för 

övriga verksamhet inom Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd (kommunstyrelsens protokoll § 123/2019).           
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§ 79 Dnr 2019-000222  

Ansöknings- och tillsynsavgifter för 
tobaksförsäljning. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta förslaget om tillståndsavgift för tobaksförsäljning. 

2. Anta förslaget till tillsynsavgift för tobaksförsäljning. 

3. Anta förslaget om tillståndsavgift för tillfällig försäljning av 

tobak. 

4. Ta bort de befintliga tillsynsrabatterna. 

5. De nya avgifterna gäller från och med 1 juli 2019. 

6. Denna taxa ska årligen indexregleras enligt Prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV). 

7. E-cigaretterna får en tillsynsavgift på 1 290 kronor från och med 

den 1 juli 2019 för att sedan följa indexregleringen.     

      

Sammanfattning av ärendet 

Sammanfattning av ärendet 

När den nya tobakslagen träder i kraft den 1 juli 2019 ändras reglerna 

för de som säljer tobak. I stället för som nu när det är 

anmälningsplikt för försäljning av tobak kommer med nya lagen en 

tillståndsplikt. Handläggningstiden för tobakstillstånd bedöms till ca 

80 % av handläggningstiden för serveringstillstånd av alkohol. Även 

tillsynen kommer att förändras och kräva mer arbete än vid 

nuvarande tobakslag. 

Förslag lämnas även om att taxan ska indexregleras.                           

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslaget 

om tillståndsavgift för tobaksförsäljning. Anta förslaget till 

tillsynsavgift för tobaksförsäljning. Anta förslaget om 

tillståndsavgift för tillfällig försäljning av tobak. Ta bort de 

befintliga tillsynsrabatterna. De nya avgifterna gäller från och 

med 1 juli 2019. Denna taxa ska årligen indexregleras enligt 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). E-cigaretterna får 

en tillsynsavgift på 1 290 kronor från och med den 1 juli 2019 

för att sedan följa indexregleringen (ledningsutskottets protokoll 

§ 76/2019).     
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Forts. § 79 

 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslaget 

om tillståndsavgift för tobaksförsäljning. Anta förslaget till 

tillsynsavgift för tobaksförsäljning. Anta förslaget om 

tillståndsavgift för tillfällig försäljning av tobak. Ta bort de 

befintliga tillsynsrabatterna. De nya avgifterna gäller från och 

med 1 juli 2019. Denna taxa ska årligen indexregleras enligt 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV). E-cigaretterna får 

en tillsynsavgift på 1 290 kronor från och med den 1 juli 2019 

för att sedan följa indexregleringen (kommunstyrelsens 

protokoll § 124/2019).     
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§ 80 Dnr 2019-000135  

Ansökan om borgen för lån från Stocka 
Hamnförening. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stocka Hamnförenings 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 000 

kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader.  

2. Borgensåtagandet gäller till och med 2029-05-31. 

3. Stocka Hamnförening ska hålla investeringar med 

borgensåtagande försäkrade under hela borgenstiden. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen.     

      

Sammanfattning av ärendet 

Stocka Hamnförening har inkommit med en ansökan om kommunal 

borgen 2019--02-01. 

Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är 

därför förbehållet kommunfullmäktige.  

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Carina Ohlson (C), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå 

borgen för Stocka Hamnförenings låneförpliktelser upp till ett 

totalt högsta lånebelopp om 150 000 kr, jämte därpå löpande 

ränta och kostnader, att borgensåtagandet gäller till och med 

2029-05-31, att Stocka Hamnförening ska hålla investeringar 

med borgensåtagande försäkrade under hela borgenstiden samt  

att uppdra till firmatecknarna att underteckna 

borgensförbindelsen (Fredrik Pahlbergs och Hans-Åke 

Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2019-03-14). 
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2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för 

egen skuld ingå borgen för Stocka Hamnförenings 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 000 

kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Borgensåtagandet 

gäller till och med 2029-05-31. Stocka Hamnförening ska hålla 

investeringar med borgensåtagande försäkrade under hela 

borgenstiden. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 

borgensförbindelsen (ledningsutskottets protokoll § 43/2019).  
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§ 81 Dnr 2017-000436  

Försäljning av fastigheten Jättendals 
Annexhemman 1:2, Fröstuna skola. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Sälja fastigheten Jättendals Annexhemman 1:2 till Marcus 

Nordin. 

2. Fastställa köpeskillingen till 500 000 kronor. 

3. Godkänna upprättat köpeavtal. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna.    

Reservationer 

Sandra Bjelkelöv (SD), Stefan Bergh (NOP), Johan Norrby (SD), 

Suzanne Unosson (SD) och Pernilla Kardell (C) reserverar sig mot 

beslutet.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har under 2018 arbetat för att minska 

verksamheternas kostnader. 

I juni 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till verksamheten 

att sälja en rad fastigheter, bland annat Fröstuna skola. 

Fastigheten har genom mäklare lagts ut till försäljning. 

Efter förhandlingar med inkomna anbudsgivare föreslår 

verksamheten att fastigheten säljs till Markus Nordin för 500 000 

kronor. 

Markus Nordin besöker ledningsutskottet och informerar om att han 

planerar att använda fastigheten som et företagshotell och 

möjligheter till konferensutrymmen 

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Carin Ohlson (C), Ola Wigg (S), Tor 

Tolander (M) och Patric Jonsson (KD), yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag. 

Stefan Bergh (NoP), med bifall av Sandra Bjelekelöv (SD), yrkar 

avslag på försäljningen. 

Magnus Willing (S) yrkar att ärendet återremitteras.  
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid 

dagens sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer därefter proposition på om kommunstyrelsens 

förslag ska bifallas eller avslås och finner att förslaget ska bifallas. 

Omröstning begärs. Fullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som vill avslå kommunstyrelsens förslag röstar Nej.    

Omröstningsresultat 

Med 23 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot fem Nej-röster 

för avslag antar fullmäktige kommunstyrelsen förslag. En ledamot 

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     

Pernilla Kardell (C)  X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Per-Ola Wadin (L) X    

Magdalena Fagerhov (KD) X 

Patric Jonsson (KD) X    

Daniel Gunsth (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Erik Eriksson Neu (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Christoffer Johansson (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     

Magnus Willing (S)   X     

Petra Modeé (V) X    

Petter Bykvist (V) X 

Ulrika Jonsäll (V) X 
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Sandra Bjelkelöv (SD)  X   

Johan Norrby (SD)  X 

Suzanne Hedberg (SD)  X 

Stefan Bergh (NoP)  X 

Summa  23 5 1   

      

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att verksamheten får i uppdrag att gå 

vidare i förhandlingarna med de tre intressenterna samt boka in 

dem på nästa sammanträde med ledningsutskottet för att 

presentera sina respektive planer för fastigheten 

(ledningsutskottets protokoll § 32/2019). 

2. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att till 

Marcus Nordin försälja fastigheten Jättendals Annexhemman 

1:2, fastställa köpeskillingen till 500 000 kr, godkänna upprättat 

köpeavtal och uppdra till firmatecknarna att underteckna 

köpehandlingarna (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 

2019-01-29). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja 

fastigheten Jättendals Annexhemman 1:2 till Marcus Nordin. 

Fastställa köpeskillingen till 500 000 kronor. Godkänna 

upprättat köpeavtal. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 

köpehandlingarna Ledningsutskottets protokoll § 41/2019). 

4. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar sälja 

fastigheten Jättendals Annexhemman 1:2 till Marcus Nordin. 

Fastställa köpeskillingen till 500 000 kronor. Godkänna 

upprättat köpeavtal. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 

köpehandlingarna (kommunstyrelsens protokoll § 88/2019).  
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§ 82 Dnr 2019-000160  

Tillägg till överenskommelse rörande 
Nordanstig Gnarps-Masugn 3:1, Gingsta 1:34 
samt Gnarps Berge 12:1. 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna tilläggsavtal rörande Nordanstig Gnarps-Masugn 3:1 

och Gingsta 1:24 samt Gnarps Berge 12:1. 

2. Nordanstigs kommun skall till Holmen Skog Mitt AB erlägga 

30 000 kronor för markområdet som avses i detta tillägg. 

3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna tilläggsavtalet.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun och Holmen Skog AB har en pågående 

fastighetsreglering kring vattentäkten och reningsverket i Sörfjärden. 

För att denna fastighetsaffär ska kunna avslutas med syftet att säkra 

Nordanstigs Vatten AB:s tillgång till mark i 50 årsperspektivet 

behöver ett mindre tilläggsköp genomföras.  

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 godkänna 

tilläggsavtal rörande Nordanstig Gnarps-Masugn 3:1 och 

Gingsta 1:24 samt Gnarps Berge 12:1 samt att Nordanstigs 

kommun skall till Holmen Skog Mitt AB erlägga 30 000 kr för 

markområdet som avses i detta tillägg (Hans-Åke Oxelhöjds och 

Delshad Salehs tjänsteutlåtande 2019-03-11). 
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2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

tilläggsavtal rörande Nordanstig Gnarps-Masugn 3:1 och 

Gingsta 1:24 samt Gnarps Berge 12:1. Nordanstigs kommun 

skall till Holmen Skog Mitt AB erlägga 30 000 kronor för 

markområdet som avses i detta tillägg. Uppdra till 

firmatecknarna att underteckna tilläggsavtalet 

(ledningsutskottets protokoll § 46/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

tilläggsavtal rörande Nordanstig Gnarps-Masugn 3:1 och 

Gingsta 1:24 samt Gnarps Berge 12:1. Nordanstigs kommun 

skall till Holmen Skog Mitt AB erlägga 30 000 kronor för 

markområdet som avses i detta tillägg. Uppdra till 

firmatecknarna att underteckna tilläggsavtalet 

(kommunstyrelsens protokoll § 91/2019).  
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§ 83 Dnr 2019-000223  

Begäran om godkännande för köp av 
fastigheten Ilsbo-Berge 10:2. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna att Nordanstigs Bostäder AB köper fastigheten 

Ilsbo-Berge 10:2 i Ilsbo.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs Bostäder AB har lämnat en förfrågan till 

kommunfullmäktige om de kan köpa fastigheten Ilsbo-Berge 10:2 

vid Skolbacken 6, i Ilsbo.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 

antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna att 

Nordanstigs Bostäder AB köper fastigheten Ilsbo-Berge 10:2 i 

Ilsbo (ledningsutskottets protokoll § 77/2019). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna att 

Nordanstigs Bostäder AB köper fastigheten Ilsbo-Berge 10:2 i 

Ilsbo (kommunstyrelsens protokoll § 128/2019). 
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§ 84 Dnr 2019-000232  

Riktlinjer för gåvor, finansiella bidrag och 
sponsring. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till Riktlinjer för mottagande av gåvor, finansiella 

bidrag och sponsring.    

      

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har upprättat ett förslag till Riktlinjer för mottagande 

av gåvor, finansiella bidrag och sponsring.  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med bifall av Carina Ohlson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det 

antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till Riktlinjer för mottagande av gåvor, finansiella bidrag och 

sponsring (ledningsutskottets protokoll § 88/2019).  

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag 

till Riktlinjer för mottagande av gåvor, finansiella bidrag och 

sponsring (kommunstyrelsens protokoll § 140/2019). 
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§ 85 Dnr 2019-000040  

Nya ägardirektiv för Nordanstig Vatten AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa nytt ägardirektiv för Nordanstig Vatten AB.  

Uppdra till Nordanstig Vatten AB:s styrelse att fastställa nytt 

ägardirektiv i bolagsstämman.     

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet. 

För att respektive bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas 

av bolagsstämman.  

Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag 

formuleras. Dessa ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande 

visioner och mål som kommunfullmäktige antar samt uttrycka 

ägarens krav på respektive bolag.  

De dokumenteras i kommunens budget/verksamhetsplan och är 

långsiktiga och uttrycks för en period om 3-4 år.  

Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att 

kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och 

att följa upp lämnade ägardirektiv. 

Ägardirektiven skall ha följande struktur: 

Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets 

samhällsnytta 

Ägarens krav 

Mål med verksamheten  

Ekonomiska mål 

Specifika uppdrag 

Rapportering 
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Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige besluta att 

fastställa nytt ägardirektiv för Nordanstig Vatten AB. Uppdra 

till Nordanstig Vatten AB:s styrelse att fastställa nytt 

ägardirektiv i bolagsstämman (Fredrik Pahlbergs och Björn 

Hylenius tjänsteutlåtande 2019-01-17). 

2. Kommunstyrelsen s beslutar att justera förslag till nytt 

ägardirektiv enligt Carina Ohlsons yrkande. Kommunstyrelsen 

föreslår att fullmäktige beslutar fastställa nytt ägardirektiv för 

Nordanstig Vatten AB. Uppdra till Nordanstig Vatten AB:s 

styrelse att fastställa nytt ägardirektiv i bolagsstämman 

(kommunstyrelsens protokoll § 96/2019). 
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§ 86 Dnr 2019-000036  

Nya ägardirektiv för Nordanstigs 
Bostäder AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fastställa nytt ägardirektiv för bolaget samt uppdra till Nordanstigs 

Bostäder AB:s styrelse att besluta om ägardirektiven vid 

bolagsstämman.    

Reservationer 

Johan Norrby (SD), Suzanne Hedberg (SD) och Sandra Bjelkelöv 

(SD) reserverar sig mot beslutet.    

     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet. 

För att respektive bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas 

av bolagsstämman.  

Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag 

formuleras. Dessa ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande 

visioner och mål som kommunfullmäktige antar samt uttrycka 

ägarens krav på respektive bolag.  

De dokumenteras i kommunens budget/verksamhetsplan och är 

långsiktiga och uttrycks för en period om 3-4 år.  

Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att 

kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och 

att följa upp lämnade ägardirektiv. 

Ägardirektiven skall ha följande struktur: 

Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets 

samhällsnytta 

Ägarens krav 

Mål med verksamheten  

Ekonomiska mål 

Specifika uppdrag 

Rapportering 
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Yrkanden 

Tor Tolander (M), med bifall av Anette Nybom (S) och Magnus 

Willing (S),  yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Johan Norrby (SD) yrkar avslag på tredje punkten under Specifika 

uppdrag samt att texten Tillskapa 50 nya enskilda boenden under 

mandatperioden byts ut till texten Ambitionen för Nordanstigs 

Bostäder AB ska vara att aktivt tillskapa lägenheter i den mån det 

finns efterfrågan och ekonomiska förutsättningar.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och 

Johan Norrbys yrkande och finner kommunstyrelsens förslag antaget. 

Votering begärs. Fullmäktige godkänner följande 

propositionsordning: 

Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar Ja. 

Den som stöder Johan Norrbys yrkande röstar Nej.    

Omröstningsresultat 

Med 26 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag mot tre Nej-röster för 

Johan Norrbys yrkande antar fullmäktige kommunstyrelsens förslag. 

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     

Pernilla Kardell (C) X     

Lars-Ove Gradin (C) X     

Per-Ola Wadin (L) X    

Magdalena Fagerhov (KD) X 

Patric Jonsson (KD) X    

Daniel Gunsth (S) X     

Ola Wigg (S)  X     

Anette Nybom (S) X 

Erik Eriksson Neu (S) X 

Sigbritt Persson (S) X     

Christoffer Johansson (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X     

Carin Walldin (S) X     

Oskar Lundin (S) X     
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Magnus Willing (S) X     

Petra Modeé (V) X    

Petter Bykvist (V) X 

Ulrika Jonsäll (V) X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X   

Johan Norrby (SD)  X 

Suzanne Hedberg (SD)  X 

Stefan Bergh (NoP) X 

Summa  26 3    

      

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar fastställa nytt 

ägardirektiv för bolaget samt uppdra till Nordanstigs Bostäder 

AB:s styrelse att besluta om ägardirektiven vid bolagsstämman 

(Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2019-01-17). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar fastställa nytt 

ägardirektiv för bolaget samt uppdra till Nordanstigs Bostäder 

AB:s styrelse att besluta om ägardirektiven vid bolagsstämman 

(ledningsutskottets protokoll § 50/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar fastställa nytt 

ägardirektiv för bolaget samt uppdra till Nordanstigs Bostäder 

AB:s styrelse att besluta om ägardirektiven vid bolagsstämman 

Kommunstyrelsens protokoll § 92/2019).  
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§ 87 Dnr 2019-000037  

Nya ägardirektiv för Nordanstigs 
Fjärrvärme AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta nytt ägardirektiv för bolaget samt uppdra till Nordanstigs 

Fjärrvärme AB:s styrelse att besluta om nya ägardirektiv på 

bolagsstämman.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet. 

För att respektive bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas 

av bolagsstämman.  

Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag 

formuleras. Dessa ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande 

visioner och mål som kommunfullmäktige antar samt uttrycka 

ägarens krav på respektive bolag.  

De dokumenteras i kommunens budget/verksamhetsplan och är 

långsiktiga och uttrycks för en period om 3-4 år.  

Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att 

kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och 

att följa upp lämnade ägardirektiv. 

Ägardirektiven skall ha följande struktur: 

Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets 

samhällsnytta 

Ägarens krav 

Mål med verksamheten  

Ekonomiska mål 

Specifika uppdrag 

Rapportering 
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Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner 

det antaget.          

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige besluta att anta 

nytt ägardirektiv för bolaget samt uppdra till Nordanstigs 

Fjärrvärme AB:s styrelse att besluta om nya ägardirektiv på 

bolagsstämman (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2019-01-01-17). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta nytt 

ägardirektiv för bolaget samt uppdra till Nordanstigs Fjärrvärme 

AB:s styrelse att besluta om nya ägardirektiv på bolagsstämman 

(ledningsutskottets protokoll § 51/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta nytt 

ägardirektiv för bolaget samt uppdra till Nordanstigs Fjärrvärme 

AB:s styrelse att besluta om nya ägardirektiv på bolagsstämman 

(kommunstyrelsens protokoll § 94/2019).  
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§ 88 Dnr 2019-000039  

Nya ägardirektiv för Nordanstigs Fastighets 
AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta nytt ägardirektiv för Nordanstigs Fastighets AB. 

Uppdra till Nordanstigs Fastighets AB:s styrelse att fastställa 

ägardirektiven vid bolagsstämman.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet. 

För att respektive bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas 

av bolagsstämman.  

Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag 

formuleras. Dessa ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande 

visioner och mål som kommunfullmäktige antar samt uttrycka 

ägarens krav på respektive bolag.  

De dokumenteras i kommunens budget/verksamhetsplan och är 

långsiktiga och uttrycks för en period om 3-4 år.  

Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att 

kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och 

att följa upp lämnade ägardirektiv. 

Ägardirektiven skall ha följande struktur: 

Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets 

samhällsnytta 

Ägarens krav 

Mål med verksamheten  

Ekonomiska mål 

Specifika uppdrag 

Rapportering 
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Forts. § 88 

 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner 

det antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar 

fastställa nytt ägardirektiv för bolaget samt uppdra till 

Nordanstigs Fastighets AB:s styrelse att besluta om nytt 

ägardirektiv i bolagsstämman (Fredrik Pahlbergs och Björn 

Hylenius tjänsteutlåtande 2019-01-17). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta nytt 

ägardirektiv för Nordanstigs Fastighets AB. Uppdra till 

Nordanstigs Fastighets AB:s styrelse att fastställa ägardirektiven 

vid bolagsstämman (ledningsutskottets protokoll § 52/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta nytt 

ägardirektiv för Nordanstigs Fastighets AB. Uppdra till 

Nordanstigs Fastighets AB:s styrelse att fastställa ägardirektiven 

vid bolagsstämman (kommunstyrelsens protokoll § 93/2019).  
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§ 89 Dnr 2019-000038  

Nya ägardirektiv för Nordanstigs 
Kommunfastigheter AB. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta nytt ägardirektiv för Nordanstigs Kommunfastigheter AB. 

Uppdra till Nordanstigs Kommunfastigheter AB:s styrelse att 

fastställa ägardirektivet vid bolagsstämman.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet. 

För att respektive bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas 

av bolagsstämman.  

Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag 

formuleras. Dessa ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande 

visioner och mål som kommunfullmäktige antar samt uttrycka 

ägarens krav på respektive bolag.  

De dokumenteras i kommunens budget/verksamhetsplan och är 

långsiktiga och uttrycks för en period om 3-4 år.  

Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att 

kommunfullmäktige beslutar om kommunens budget.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och 

att följa upp lämnade ägardirektiv. 

Ägardirektiven skall ha följande struktur: 

Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets 

samhällsnytta 

Ägarens krav 

Mål med verksamheten  

Ekonomiska mål 

Specifika uppdrag 

Rapportering 
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Forts. § 89 

 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner 

det antaget.         

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

fastställa nytt ägardirektiv för Nordanstigs Kommunfastigheter 

AB samt uppdra till Nordanstigs Kommunfastigheter AB:s 

styrelse att fastställa nytt ägardirektiv i bolagsstämman (Fredrik 

Pahlbergs och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2019-01-17). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta nytt 

ägardirektiv för Nordanstigs Kommunfastigheter AB. Uppdra 

till Nordanstigs Kommunfastigheter AB:s styrelse att fastställa 

ägardirektivet vid bolagsstämman (ledningsutskottets protokoll 

§ 53/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta nytt 

ägardirektiv för Nordanstigs Kommunfastigheter AB. Uppdra 

till Nordanstigs Kommunfastigheter AB:s styrelse att fastställa 

ägardirektivet vid bolagsstämman (kommunstyrelsens protokoll 

§ 95/2019).  
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§ 90 Dnr 2019-000218  

Utbetalning av partistöd 2019. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Partistödet 2019 utbetalas till följande partier i fullmäktige enligt 

fastställt belopp: 

Moderaterna  54 tkr 

Socialdemokraterna 114 tkr 

Vänsterpartiet  44 tkr 

Sverigedemokraterna 64 tkr 

Nordanstigspartiet.se 24 tkr 

Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Partistödet betalas ut årligen i maj månad efter beslut av fullmäktige. 

Vid fördelningen av partistödet ska fullmäktige beakta endast de 

partier som är representerade i fullmäktige under verksamhetsåret. 

Har ett parti flera platser utan att alla är bemannade kan det 

mandatbundna partistödet minskas i motsvarande grad. Lyckas inte 

partiet bemanna någon plats kan också grundstödet dras in. 

Partierna ska årligen redovisa hur partistödet har använts. 

Grundstödet är 14 000 kronor per parti och år. Mandatstödet är 

10 000 kronor per mandat i fullmäktige och år. 

Staben bedömer att samtliga 31 mandat i fullmäktige är bemannade 

enligt Kommunallagen 4 kap 29-30 §§. Även om en person i 

fullmäktige har anmält sig som politisk vilde anses ändå mandatet 

vara bemannat. 

Fyra partier har lämnat in redovisningar för hur partistödet har 

använts under 2018. Ett parti är nytt och har inte tidigare erhållit 

partistöd och har därmed inget att redovisa. Tre partier har inte 

lämnat in någon redovisning. Staben föreslår därför att partistödet 

betalas ut till de partier som har inkommit med redovisningar samt 

det nya partiet och att partistödet för övriga partier behandlas vid 

senare tillfälle. 
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Forts. § 90 

                         

Beslutsunderlag 

1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att partistödet 2019 

utbetalas till följande partier i fullmäktige enligt fastställt 

belopp: 

Moderaterna 54 tkr, 

Socialdemokraterna 114 tkr 

Vänsterpartiet, 44 tkr, Sverigedemokraterna 64 tkr, 

Nordanstigspartiet.se 24 tkr. Utbetalningen finansieras ur 

konto 1310 Kommunalt Partistöd (Fredrik Pahlbergs och Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2019-04-26). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar att partistödet 

2019 utbetalas till följande partier i fullmäktige enligt fastställt 

belopp: 

Moderaterna 54 tkr, 

Socialdemokraterna 114 tkr 

Vänsterpartiet, 44 tkr, Sverigedemokraterna 64 tkr, 

Nordanstigspartiet.se 24 tkr. Utbetalningen finansieras ur 

konto 1310 Kommunalt Partistöd (kommunstyrelsens protokoll 

§ 132/2019). 
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§ 91 Dnr 2019-000273  

Avsägelse från politiskt uppdrag i 
fullmäktige, Anneli Ödman (SD) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna Anneli Ödmans avsägelse. 

2. Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för 

Sverigedemokraterna för återstoden av mandatperioden 

2019-2022.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Anneli Ödman (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

fullmäktige. 

Fullmäktige har att godkänna Anneli Ödmans avsägelse samt hos 

länsstyrelsen begära ny sammanräkning för Sverigedemokraterna för 

återstoden av mandatperioden 2019-2022.  
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§ 92 Dnr 2018-000079  

Sammanställning av icke verkställda beslut 
enligt SoL och LSS. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna kvartalsrapport 4, 2018 gällande ej verkställda beslut SoL 

och LSS.  

      

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej 

verkställda beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4, 2018. 

SoL ÄO, äldreomsorg.  

SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum? 

Svar: Ja = 

4 ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg. 

0 ärenden gällande LSS OF, omsorg om personer med 

funktionsnedsättning. 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom 

tre månader från datum för avbrott? 

Svar: Nej.                          

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kvartalsrapport 4 2018 gällande ej 

verkställda beslut SoL och LSS godkänns. 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

godkänna kvartalsrapport 4, 2018 gällande ej verkställda beslut 

SoL och LSS (omsorgsutskottets protokoll § 30/2019). 

3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 

kvartalsrapport 4, 2018 gällande ej verkställda beslut SoL och 

LSS (kommunstyrelsens protokoll § 108/2019).  
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§ 93 Dnr 2019-000280  

Inkomna motioner. 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionerna till kommunstyrelsen för beredning.   

      

Sammanfattning av ärendet 

Följande motioner har inkommit till kommunfullmäktige: 

Motion om minnesgåva inom daglig verksamhet 

Petter Bykvist (V) har inkommit med en motion om minnesgåva 

inom daglig verksamhet där han föreslår att alla som deltagit inom 

daglig verksamhet i Nordanstigs kommun ska erbjudas en 

minnesgåva efter 25 år, på liknande villkor som kommunens 

anställda. 

Motion om Äldreombudsman 

Sandra Bjelkelöv (SD) har inkommit med en motion där hon föreslår 

att Nordanstigs kommun inför en äldreombudsman med uppgiften att 

lyssna till de äldres önskemål och synpunkter samt besvara frågor.  

      

      

      

      

 

 


