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§ 119 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottet godkänner dagordningen med följande ändringar: 

Följande ärende tas bort: 

Ärende 22 Motion om alkolås på kommunens fordon.  
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§ 120 Dnr 2018-000005  

Verksamheten informerar. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf verksamhetschef Karin Henningsson informerar om följande aktuella ärenden 

inom Teknik och Hållbarhet: 

• Fikerian i kommunhuset öppnar igen 1 september. 

• två personer inom Kost och Städ är långtidssjukskrivna. 

• Invigning av trygghetsboendet på Hagängsgården 1 oktober. 13 lägenheter är 

klara och redan uthyrda. 

• Annexet vid Arthur Engberskolan i Hassela är rivet, likaså gula villan vid 

Centralskolan i Bergsjö. 

• Under sommaren har det så kallade Stallet blivit vattenskadat. 

• Kommunens vägbelysningar tändes 15 augusti. Dock har det på några ställen 

blivit kabelfel men arbetet pågår för att åtgärda felen. Delar av belysningen i 

Hasselas glesbygd är bortmonterad. 

• En inventering av kommunens grönytor genomförs och en åtgärdsplan kommer 

att göras för röjningsarbeten under år 2020. 

• Nordanstig har ett samarbete med Hudiksvalls kommun när det gäller 

energirådgivning till medborgarna. En dag i veckan är energirådgivaren 

placerad i Nordanstig. 

• Homons ÅVC har under sommaren haft inbrott med stölder och förstörelse 

som följd. I övrigt har det varit många besökare och kundnöjdheten har varit 

stor. 

• Motorvärmarstolpar. 

 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om följande aktuella ärenden: 

• Två tjänster inom bygg och plan kommer att återbesättas under hösten/vintern. 

• Ersk-Matsgården har haft många besökare i sommar. Tre personer har varit 

säsongsanställda under sommaren. 

• Inventeringen av tätortsnära skogar är klar och en skötselplan är framtagen. 

• Stocka Hamnförening som driver ställplatsen för husbilar. 

• Industriområdet Knoget, projekteringen kommer igång under hösten. 
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Forts. § 120 

 

• Kommunen har träffat Fortifikationsverket och Fastighetsverket ang. Fyrhuset 

på ön Gran. 

• Samtal pågår med Turistföreningen om hur ansvar och arbetsuppgifter ska 

fördelas mellan kommunen och föreningen. 

 

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om följande aktuella ärenden inom 

Stabens verksamheter: 

• Homon ÅVC, förundersökningen läggs ner. 

• Nordanstigsmodellen för verksamhetsuppföljning, Hofors kommun kommer på 

studiebesök. 

• Nordanstigs Bostäder AB kan komma att sälja fastigheter för att öppna för 

nybyggnation. 

• Hälsinglands Utbildningsförbund, utredning pågår om Nordanstig ska fortsätta 

vara med i förbundet eller gå ur. 

• Hemtjänsten, resurser krävs för att kunna fortsätta arbetet med att sänka 

kostnaderna för hemtjänsten. 

• Utökat samarbete i Hälsingland för E-tjänster. 

• Inköp Gävleborg, ett gemensamt förslag till beslut har tagits fram i processen 

att avsluta kommunförbundet och övergå till ett annat samarbete.  
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§ 121 Dnr 2018-000058  

Information om projektet Företagande på lika villkor. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Roger Sundström, vd Hudiksvalls Näringslivs AB besöker ledningsutskottet och 

informerar om projektet Företagande på lika villkor. projektet drivs gemensamt med 

Hudiksvalls Näringslivs AB, Nordanstigs kommun, Faxepark, Hudiksvalls kommun 

och Söderhamns kommun med finansiering från Tillväxtverket. 

Projektet är riktat till alla men har hjälpt främst nyanlända att starta ett företag. 

En ansökan kommer att göras om en fortsättning av projektet, med en inriktning på 

kvinnligt företagande.  
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§ 122 Dnr 2018-000290  

Verksamhetsuppföljning för Ledningsutskottets 
verksamheter. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

ledningsutskottet, genom volymer och nyckeltal per juli 2019.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd redovisar nyckeltalen för Samhällsutveckling 

och kommunikations verksamheter. Den ekonomiska prognosen på helår är att 

intäkterna kommer att bli mindre än budget men att budgeten ändå kommer att 

kunna hållas. 

Tf verksamhetschef Karin Henningsson redovisar nyckeltalen för Teknik och 

Hållbarhet. Den ekonomiska prognosen på helår är att budget kommer att hållas. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg föredra nyckeltalen för Stabens verksamheter. Den 

ekonomiska prognosen är att de politiska kostnaderna kommer att bli högre än 

budgeterat.  
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§ 123 Dnr 2019-000307  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2019 Bussresa 

Ledningsutskottets beslut 

1. Bevilja Nordanstigs Konstförening bidrag med 15 000 kr till bussresa till 

Jamtli. 

2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens Spontankassa. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs konstföreningen söker bidrag till en bussresa till Östersund, Jamtli och 

Nationalmuseums filial. Föreningen vill ge medlemmar möjligheten att se 

utställningen ”Från gryning till skymning”. På plats kommer deltagarna att få en 

guidad tur i museet. Syftet är att öka intresse för och kännedom om konst. 

Deltagande medlemmar betalar själva en liten avgift till resan. 

Föreningen planerar genomföra liknande resor varje år om intresse finns.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar att bevilja Nordanstigs 

Konstförening bidrag med 15 000 kr till bussresa (Hans-Åke Oxelhöjds och Helena 

Havelas tjänsteutlåtande 2019-08-14).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till bidrag med 15 000 kronor.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 124 Dnr 2019-000328  

Ansökan om bidrag ur kommunstyrelsens 
spontankassa 2019 - Handikappramp 

Ledningsutskottets beslut 

1. Bevilja Stocka Folkets Hus bidrag med 10 000 kronor till uppförande av 

handikappramp till lokalen. 

2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens Spontankassa.  

Sammanfattning av ärendet 

Stocka Folkets Hus ansöker om bidrag men 10 000 kronor ur kommunstyrelsens 

Spontankassa. Föreningen planerar bygga en handikappramp till lokalen för att öka 

tillgängligheten för rullstolsburna och på annat sätt rörelsehindrade personer. En 

ramp skulle ge både enklare och säkrare ingång.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beslutar att bevilja Stocka Folkets Hus 

bidrag med 10 000 kronor till uppförande av handikappramp till lokalen (Hans-Åke 

Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2019-08-13).  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 125 Dnr 2019-000312  

VA-taxa 2020, Nordanstig Vatten AB 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp 

för år 2020. 

2. Godkänna en höjning av den rörliga avgiften med 8 procent att gälla inom 

vatten och avlopp för år 2020. 

3. Godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 10 procent att gälla inom 

vatten och avlopp för år 2020. 

4. Godkänna en höjning av grundavgiften med 10 procent att gälla inom vatten 

och avlopp för år 2020. 

5. Fastställa grunder och principer för VA-taxa 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen i Nordanstig Vatten AB har 2019-05-17, § 17, behandlat förslag till 

anläggnings- och brukningsavgifter för verksamhetsåret 2020. 

Förslaget innehåller oförändrade anläggningsavgifter för 2020 men en höjning av 

den rörliga avgiften med 8 procent, höjning av lägenhetsavgiften med 10 procent 

samt höjning av grundavgiften med 10 procent, samtliga att gälla inom vatten och 

avlopp för 2020.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna oförändrade 

anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp för år 2020, godkänna en 

höjning av den rörliga avgiften med 8 procent att gälla inom vatten och avlopp för 

år 2020, godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 10 procent att gälla inom 

vatten och avlopp för år 2020, godkänna en höjning av grundavgiften med 

10 procent att gälla inom vatten och avlopp för år 2020 samt fastställa grunder och 

principer för VA-taxa 2020 (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2019-06-28).  
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§ 126 Dnr 2019-000315  

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsens 
beredande råd 

Ledningsutskottets beslut 

Återremittera ärendet för en tydligare formulering om hur ordföranden utses i de 

olika råden.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens beredande råd har format ett gemensamt reglemente som 

beskriver rådens uppgift, sammansättning, ersättning, beredningsmöten, 

arbetsformer och revidering av reglementet. Kopplat till det gemensamma 

reglemente formar varje råd en verksamhetsplan som innehåller mål och syfte och 

denna följs upp och redovisas till kommunstyrelsen årligen.  

De beredande råden i Nordanstigs kommun är BRÅ- och folkhälsorådet, rådet för 

funktionshinders frågor, kommunala pensionärsrådet, kulturrådet och 

näringslivsrådet.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen antar det föreslagna reglementet för 

kommunstyrelsens beredande råd. Detta har för avsikt att ersätta ”gemensam 

arbetsordning för kommunstyrelsens beredande råd.” (Mats Widoffs och Christin 

Hübenettes tjänsteutlåtande 2019-06-04).  

Yrkanden 

Tor Tolander yrkar att ärendet återremitteras för en tydligare formulering om hur 

ordföranden utses i de olika råden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget.  
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§ 127 Dnr 2019-000313  

Avgifter och administrativt ansvar för kommunens 
personalparkeringar 

Ledningsutskottets förslag 

Kommunstyrelsen beslutar  

1. Höja avgifterna för parkeringsplatser med traditionell tidsstyrd motorvärmare 

till 145 kr per månad från och med 2020-01-01.  

2. En ny månadsavgift på 265 kr för parkeringsplats med möjlighet att ladda en 

el- eller hybridbil under arbetstid ska införas. Om den anställde har längre 

pendlingsväg, och därmed förbrukar mer el, än vad som finns utrymme för 

med tanke på månadsavgift har verksamheten rätt att höja avgiften. Nya 

avgiften införs från 2020-01-01. 

3. Avgifterna för parkeringsplatser höjs vart femte år med en indexuppräkning 

som motsvarar 1,5 % per år.  

4. Teknik och hållbarhet ska administrera samtliga kommunala parkeringsplatser 

från och med 2020-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 

För att inte möjligheten att ladda en el- eller hybridbil på kommunens parkering ska 

förmånsbeskattas föreslås en minimiavgift på 265 kr per månad för parkeringsplats 

med kontinuerlig elladdning från 2020-01-01. 

Förvaltningen föreslår att hyran för en parkeringsplats med motorvärmare höjs från 

nuvarande 71 kr per månad till 145 kr per månad från 2020-01-01. 

För att få en övergripande och sammanhållen administration gällande de 

kommunala parkeringsplatserna bör detta ligga på en och samma enhet varvid 

förvaltningen förordar att Teknik och hållbarhet ska överta all administration över 

samtliga kommunala parkeringsplatser i kommunen.  

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att höja avgifterna för 

parkeringsplatser med traditionell tidsstyrd motorvärmare till 145 kr per månad 

från och med 2020-01-01. En ny månadsavgift på 265 kr för parkeringsplats 

med möjlighet att ladda en el- eller hybridbil under arbetstid ska införas. Om 

den anställde har längre pendlingsväg, och därmed förbrukar mer el, än vad 

som finns utrymme för med tanke på månadsavgift har verksamheten rätt att 

höja avgiften. Nya avgiften införs från 2020-01-01. 

2. Avgifterna för parkeringsplatser höjs vart femte år med en indexuppräkning 

som motsvarar 1,5 % per år.  Teknik och hållbarhet ska administrera samtliga 

kommunala parkeringsplatser från och med 2020-01-01 (Fredrik Pahlbergs och 

Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2019-06-10).  
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Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 128 Dnr 2019-000333  

Investeringar Arthur Engbergskolan. 

Ledningsutskottets beslut 

1. Uppdra till verksamheten att till nästa ledningsutskott lämna förslag till 

sammanslagning av Linblommans förskola och Arthur Engbergskolan.  

2. Uppdra till verksamheten att återkomma med förslag till lösning för 

Lönnbergsskolan lokalbrist.  

Sammanfattning av ärendet 

Tjf verksamhetschef Karin Henningsson informerar om följande: 

Annexet vid Arthur Engbergskolan är rivet. Diskussioner har förts om att föra 

samman Linblommans förskola och Arthur Engbergskolan och verksamheten 

arbetar med ett förslag på hur det kan lösas. 

Lönnbergsskolan i Bergsjö 

Arbetet pågår med att lösa platsbristen på Lönnbergsskolan.   

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med bifall av Tor Tolander (M) yrkar att verksamheten får i uppdrag 

att arbeta vidare och återkomma till ledningsutskottet med förslag.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.      
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§ 129 Dnr 2017-000323  

Effektiviserings- och moderniseringsprojekt inom 
fastighetsbeståndet. EPC-projekt 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att bereda ärendet och återkomma med förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i § 190/2017 att delta i ett effektiviserings- och 

moderniseringsprojekt inom fastighetsbeståndet. Kommunen deltar i projektet 

tillsammans med Nordanstigs Bostäder AB. 

Caverion har under hösten 2018 besökt kommunstyrelsen och informerat om det 

pågående projektet, det så kallade EPC-projektet och som är ett 

besparingsgaranterat energitjänsteprojekt. 

Vid dagens sammanträde deltar Håkan Olsson och Thomas Mattsson från Caveron 

och redovisar ett diskussionsunderlag inför nästa fas i projektet, Analysfasen.  
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§ 130 Dnr 2019-000317  

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna förslaget till Risk- och sårbarhetsanalys för Hudiksvalls och Nordanstigs 

kommuner för perioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) ta fram av miljö- och räddningsnämnden på 

uppdrag av respektive kommunfullmäktige enligt avtal av gemensam nämnd mellan 

kommunerna. 

Norrhälsinge räddningstjänst har tagit fram ett förslag till RSA för Hudiksvall och 

Nordanstigs kommuner för perioden 2019-2022. 

Förslaget har varit ute på remiss i varje verksamhet som nämnts i förslaget.  

Beslutsunderlag 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar att godkänna förslaget till 

Risk- och sårbarhetsanalys för Hudiksvall och Nordanstig samt att föreslå 

kommunfullmäktige i Hudiksvall respektive Nordanstig att godkänna Risk- och 

sårbarhetsanalysen (Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd § 44/2019).  
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§ 131 Dnr 2016-000048  

Motion: Bygg mer i Nordanstig! 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Fullmäktige har nyligen beslutat om nya ägardirektiv för Nordanstigs 

Bostäder AB. I dessa anges det bl.a. att bostadsbolaget inom den här 

mandatperioden ska tillskapa 50 nya boenden. 

2. Motionen kan därmed anses besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att Nordanstigs Bostäder 

AB får i uppdrag att bygga hyresrätter med rimliga hyror som är klimatsmarta. 

Verksamhetens yttrande 

Den styrande majoritetens mål är bl.a. att öka kommunens invånarantal. För att 

detta ska vara möjligt krävs det, precis som Petra Modée skriver i sin motion, att 

antalet bostäder ökar i kommunen.  

Fullmäktige har nyligen beslutat om nya ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB. 

I dessa anges det bl.a. att bostadsbolaget inom den här mandatperioden ska tillskapa 

50 nya boenden. 

Med detta föreslår verksamheten att motionen kan anses besvarad.     

Beslutsunderlag 

Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar följande: Fullmäktige har nyligen 

beslutat om nya ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB. I dessa anges det bl.a. 

att bostadsbolaget inom den här mandatperioden ska tillskapa 50 nya boenden. 

Motionen kan därmed anses besvarad (Hans-Åke Oxelhöjds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2019-07-01). 
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§ 132 Dnr 2016-000277  

Motion om kommunens hantering av brottslighet. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. En polisanmälan ska alltid ske om det finns en misstanke om att ett brott har 

begåtts mot någon av kommunens medarbetare, brukare i kommunens 

verksamheter eller mot kommunens egendom. En särskild policy för hur en 

anmälan ska gå till eller hur de ska behandlas ser vi inte i nuläget som 

angeläget. En översyn av de allmänna ordningsföreskrifterna kan göras i 

samband med att andra ändringar ska göras.  

2. Motionen kan därmed anses besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M), Daniel Arenholm (M), Helena Andersson (M) och Margareta 

Fredholm (M) har lämnat en motion om kommunens hanterande av brottslighet där 

de yrkar följande: 

• Kommunen omedelbart polisanmäler att brottslighet mot kommunens 

egendom, personal eller brukare. 

• Upprättar en policy om hur det ska gå till så att alla anmälningar genomförs 

och behandlas likvärdigt. 

• Harmonisera sagda regelverk med respektive verksamhets rutiner och regler då 

olika verksamhetsgrenar av lagstadgade och integritetsskäl kan kräva 

moderationer. 

• Genomföra en översikt av föreskrifter om den allmänna ordningen. 

Verksamhetens yttrande 

En polisanmälan ska alltid ske om det finns en misstanke om att ett brott har begåtts 

mot någon av kommunens medarbetare, brukare i kommunens verksamheter eller 

mot kommunens egendom. 

En polisanmälan kan göras av varje anställd eller av berörd chef i kommunens 

namn.  

En särskild policy för hur en anmälan ska gå till eller hur de ska behandlas ser vi 

inte i nuläget som angeläget då det är Polisen som utformar hur anmälningen ska 

göras. Kommunen kan inte heller påverka hur de behandlas hos polisen. 

En översyn av de allmänna ordningsföreskrifterna bör göras regelbundet och kan 

med fördel göras då någon annan ändring ändå ska genomföras. 

Verksamheten föreslår att motionen därmed kan anses besvarad.  
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Forts. § 132 

   

Beslutsunderlag 

Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar följande: En polisanmälan ska alltid 

ske om det finns en misstanke om att ett brott har begåtts mot någon av kommunens 

medarbetare, brukare i kommunens verksamheter eller mot kommunens egendom. 

En särskild policy för hur en anmälan ska gå till eller hur de ska behandlas ser vi 

inte i nuläget som angeläget. En översyn av de allmänna ordningsföreskrifterna kan 

göras i samband med att andra ändringar ska göras. Motionen kan därmed anses 

besvarad (Hans-Åke Oxelhöjds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-01). 
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§ 133 Dnr 2017-000069  

Motion om förbud mot tiggeri i Nordanstigs kommun. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Avslå motionen i avvaktan på riksdagens ställningstagande i ärendet.     

Sammanfattning av ärendet 

Solveig Wiberg (SD) har lämnat en motion där hon föreslår Nordanstigs kommun 

snarast justerar den lokala ordningsstadgan så att tiggeri förbjuds samt att 

omedelbart sända hem barnfamiljer som vistas i så kallade tiggarläger. 

Verksamhetens yttrande 

Att tigga handlar ytterst om att utsatta individer ber sina medmänniskor om hjälp. 

Att förbjuda det skulle innebära att vi skapar ett samhälle i Nordanstig där en 

människa i nöd inte ska kunna be om hjälp utan att bryta mot lagen. Vidare finns 

det svåra gränsdragningar mellan vad som skulle vara lagligt och inte. Skulle tex 

skolklasser, Röda Korset och Cancerfonden få samla in pengar på offentliga platser 

i kommunen eller skulle det också vara olagligt? 

Å andra sidan finns det uppgifter om att det kan röra sig om organiserade ligor som 

utsätter dessa personer för människohandel. 

Ärendet är aktuellt på riksnivå och i dagsläget uppfattas tre partier vara för ett 

förbud för tiggeri och de andra partierna emot.  

I Nordanstig har antalet tiggare på offentliga platser den senast tiden kraftigt 

minskat. 

Verksamheten föreslår att motionen avslås i avvaktan på riksdagens 

ställningstagande i ärendet.    

Beslutsunderlag 

Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar avslå motionen i avvaktan på 

riksdagens ställningstagande i ärendet (Hans-Åke Oxelhöjds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2019-07-01).  
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§ 134 Dnr 2017-000122  

Motion om Sportotek i Nordanstig. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Bevilja motionen samt uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur ett 

Sportotek ska kunna genomföras.  

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Jonsäll (V) har lämnat en motion där hon föreslår att kommunstyrelsen får i 

uppdrag att starta upp ett Sportotek. 

I ett Sportotek kan personer lämna in sportutrustning som de inte längre har behov 

av och Sportoteket lånar sedan ut de begagnade sakerna till dem som behöver. 

Detta skulle ge barn och ungdomar möjlighet att ägna sig åt de idrottsaktiviteter de 

vill, oavsett vilken ekonomi deras familjer har. 

Kommunen bör se över vilka förutsättningar som finns lokalt och sedan ta fram en 

plan för hur det kan genomföras. Det är bra om det kan genomföras i ett samarbete 

mellan kommunen, föreningslivet och andra organisationer. 

Verksamhetens yttrande 

Verksamheten ser positivt på motionens förslag och ser olika möjligheter till att ett 

Sportotek skulle kunna komma till stånd i kommunen. Verksamheten föreslår 

därmed att motionen beviljas.    

Beslutsunderlag 

Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen samt uppdra till 

kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur ett Sportotek ska kunna genomföras 

(Hans-Åke Oxelhöjds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-01).  
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§ 135 Dnr 2017-000175  

Motion om rutiner för justering i kommunägda 
aktiebolag. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Justerare av protokollet ska väljas bland de närvarande ledamöterna. Det anges 

både i aktiebolagslagen 8 kap 24 § och i kommunallagens 5 kap 69 §. Avsikten 

med detta är att uppgiften ska fördelas lika mellan ledamöterna. 

2. Därmed avslås motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Arenholm (M) och Tor Tolander (M) har lämnat en motion om ny rutin för 

justering där de föreslår att samtliga Nordanstigs kommuns helägda aktiebolag 

uppdaterar sin arbetsordning med en rutin där justeringspersonen vid varje möte 

väljs bland oppositionens styrelseledamöter samt att samma arbetsordning klargör 

att ersättare, då så är möjligt, ersätter frånvarande ledamöter så att den 

parlamentariska balansen i styrelsen bibehålls. 

Verksamhetens yttrande  

Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska fullmäktige bestämma i vilken ordning 

de ska tjänstgöra (KL 6:16). Så långt det är möjligt ska en ledamot som inte kan 

delta, ersättas så att inte maktbalansen rubbas.  

Justerare av protokollet ska väljas bland de närvarande ledamöterna. Det anges både 

i aktiebolagslagen och i kommunallagen. Avsikten med detta är att uppgiften ska 

fördelas lika mellan ledamöterna. 

Om en ledamot anser att protokollet inte överensstämmer med vad som beslutades 

så kan ledamoten väcka frågan på nästa styrelsesammanträde och få ärendet 

omprövat.  

Om justeringspersonen anser att protokollet inte överensstämmer med vad som 

beslutades så kan justeringspersonen få det antecknat till protokollet. 

Med detta föreslår verksamheten att motionen avslås.          

Beslutsunderlag 

Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar följande: Justerare av protokollet ska 

väljas bland de närvarande ledamöterna. Det anges både i aktiebolagslagen 8 kap 24 

§ och i kommunallagens 5 kap 69 §. Avsikten med detta är att uppgiften ska 

fördelas lika mellan ledamöterna. Därmed bör motionen avslås (Hans-Åke 

Oxelhöjds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-01).  
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§ 136 Dnr 2018-000084  

Motion om tillväxt- och miljöarbete. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

Bevilja motionen då den överensstämmer med det utvecklingsarbete som pågår med 

det politiska beslutsunderlaget.     

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) och Daniel Arenholm (M) har lämnat in en motion där de föreslår 

att alla politiska beslut ska inkludera en motivering om hur beslutet påverkar 

kommunens tillväxt och miljömål samt att alla beslut som fattas ska ha en positiv 

effekt på kommunens tillväxt och bidra till en hållbarare miljö. 

Verksamhetens yttrande 

Den politiska ledningen har nyligen framfört att de vill ha fler aspekter berörda i de 

beslutsunderlag som går till politiken inför beslut. Aktuellt just nu är att tillföra 

Ekonomiska konsekvenser och Miljöpåverkan som egna rubriker i 

tjänsteutlåtandena. 

Motionens förslag stämmer bra överens med denna utveckling av beslutsunderlag 

och verksamheten ser inget hinder i att lägga till även Påverkan på tillväxt och 

miljömål. 

Verksamheten föreslår därför att motionen beviljas.       

Beslutsunderlag 

Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen då den 

överensstämmer med det utvecklingsarbete som pågår med det politiska 

beslutsunderlaget (Hans-Åke Oxelhöjds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2019-07-01).  
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§ 137 Dnr 2019-000237  

Motion om Ny förskola i Gnarp. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Kommunstyrelsen har den 4 juni 2019 § 157 beslutat att uppdra till 

verksamheten att påbörja projekteringen av en ny förskola i Gnarp. 

2. Då detta överensstämmer med motionens förslag anses motionen besvarad.       

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna i Nordanstig har lämnat en motion om en ny förskola i Gnarp, där de 

föreslåratt projektering och upphandling av Gnarps nya förskola ska påbörjas före 

30 juni 2019. 

Verksamhetens yttrande 

Ledningsutskottet har behandlat ärendet och lagt förslag till kommunstyrelsen som 

4 juni 2019 § 157 beslutade att uppdra till verksamheten att påbörja projekteringen 

av en ny förskola i Gnarp. 

Då detta överensstämmer med motionens förslag anser verksamheten att motionen 

kan anses besvarad.      

Beslutsunderlag 

Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar följande: Kommunstyrelsen har den 

4 juni 2019 § 157 beslutat att uppdra till verksamheten att påbörja projekteringen av 

en ny förskola i Gnarp. Då detta överensstämmer med motionens förslag kan 

motionen anses besvarad (Hans-Åke Oxelhöjds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2019-07-01).    
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§ 138 Dnr 2018-000386  

Motion om att redovisa öppna motioner på kommunens 
hemsida. 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar  

Bevilja motionen för att ge allmänheten en bild av olika partiers politiska 

engagemang genom motioner.  

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att inkomna motioner, 

motioner som är under behandling samt besvarade motioner och dess svar ska göras 

tillgängliga på kommunens webbplats. Hon föreslår även att motionerna ska göras 

tillgängliga för nedladdning samt att ett register över motionerna ska finnas på 

webbplatsen. 

Verksamhetens yttrande 

Verksamheten är generellt positiv till god information, öppenhet och transparens 

mot medborgarna. Verksamheten föreslår därför att motionen beviljas.     

Beslutsunderlag 

Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar att bevilja motionen för att ge 

allmänheten en bild av respektive partis politiska engagemang genom motioner 

(Hans-Åke Oxelhöjds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-01). 
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§ 139 Dnr 2018-000383  

Motion om införande av E-petition i Nordanstigs 
kommun 

Ledningsutskottets förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Uppdra till Fullmäktigeberedningen för demokrati att diskutera hur kommunen 

ska arbeta för att öka delaktigheten och dialogen med medborgarna. 

2. Motionen kan därmed anses besvarad.     

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige 

beslutar att E-petitioner införs som en del av Nordanstigs kommuns demokratiska 

process så att kommunen på detta vis ska öka kommuninvånarnas inflytande. 

Verksamhetens yttrande 

E-petition innebär att en medborgare kan skicka in ett förslag på utveckling eller 

förändring som sedan publiceras på kommunens webbplats. När förslaget finns på 

webbplatsen kan andra medborgare rösta på förslaget. När förslaget har fått ett visst 

antal röster kan politiken besluta om en utredning ska inledas. 

Till skillnad från medborgarförslag så är e-petition inte lagstyrt, kommunen har 

därför möjlighet att själv reglera vilka principer som ska gälla vid ett införande av 

e-petition. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en handbok med 13 olika 

steg att tänka på vid ett eventuellt införande av e-petition. 

Politiken behöver diskutera hur arbetet ska bedrivas för en ökad delaktighet och 

dialog med medborgarna.  

Verksamheten föreslår att Fullmäktigeberedningen för demokrati får i uppdrag att 

diskutera hur kommunen ska arbeta för att öka delaktigheten och dialogen med 

medborgarna, varav e-petition kan vara ett alternativ.      

Beslutsunderlag 

Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar uppdra till Fullmäktigeberedningen 

för demokrati att diskutera hur kommunen ska arbeta för att öka delaktigheten och 

dialogen med medborgarna. Motionen kan därmed anses besvarad (Hans-Åke 

Oxelhöjds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-01).  
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§ 140 Dnr 2019-000331  

Rustning av väg till parkering i Sörfjärden. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att bereda ärendet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En medborgare har påtalat för kommunen att vägen till parkeringsplatsen i 

Sörfjärden är dålig och behöver ses över.  
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§ 141 Dnr 2019-000332  

Information om bredband. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Stig Eng (C) informerar om pågående dialog kring utbyggnad av bredband i 

området mellan Bergsjö och Jättendal. 
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§ 142 Dnr 2017-000381  

Översiktsplan 2035 - tidsplan efter utökat samråd. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att en ny kommunomfattande översiktsplan ska tas 

fram. Arbetet med översiktsplan inleddes under våren 2014 då en 

fullmäktigeberedningsgrupp tillsattes. Planarbetet fortsatte med en medborgardialog 

främst under 2016 som finns redovisad på kommunens webbplats. Sedan 2017 har 

arbetet med att ta fram översiktsplanen varit mer intensivt och handlingen för en ny 

översiktsplan för kommunen gick ut för samråd den 20:e augusti 2018. 

Samrådsperioden varade i två månader och avslutades den 20:e oktober 2018. 

Efter det har ledningsutskottet beslutat att förlänga samrådsskedet av Översiktsplan 

2035 av den främsta anledningen att ge allmänheten större möjlighet att delta i 

processen. I det förlängda samrådet har det inkommit många synpunkter. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om det pågående arbetet. Förslag 

inför beslut om utställning kommer under hösten.  
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§ 143 Dnr 2016-000123  

Yttrande samråd planförslag ny E4 Kongberget - Gnarp. 

Ledningsutskottets beslut 

Uppdra till verksamheten att lämna yttrande till Trafikverket om att ett raststopp ska 

planeras in utmed E4:an i Nordanstig.  

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har ställt ut ett förslag om vägplan för anläggning av ny E4, delen 

Kongberget-Gnarp, för samråd. 

Synpunkter på förslaget kan lämnas senast 19 augusti 2019. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd informerar om hur kommunen har deltagit i 

Trafikverkets arbete med att ta fram planförslaget och därmed haft möjlighet att 

framföra synpunkter under deras arbete och föreslår därför att kommunen inte 

lämnar något ytterligare yttrande.          

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar att kommunen ska lämna yttrande om att ett raststopp ska 

planeras in utmed E4:an i Nordanstig.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ola Wiggs yrkande och finner det antaget.  
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§ 144 Dnr 2019-000020  

Information och övriga ärenden. 

Ledningsutskottets beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden och även 

väcka eventuella extraärenden. 

Informationer 

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om en skrivelse från Region Gävleborg 

med anledning av den nya hälsocentralen och olika detaljer i hyreskontraktet med 

den nya entreprenören.  

      

      

      

 

 


