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§ 23
Allmänhetens frågestund.
Allmänheten ges tillfälle att ställa frågor till fullmäktiges ledamöter,
ordföranden, och vice ordförandena i kommunens styrelse, nämnder,
bolag och stiftelser samt till kommunens revisorer och ledande
tjänstemän.
Två frågor har kommit in från allmänheten.
Fråga 1
Hur är planen för Bergesta och Hagängsgården de närmaste
6 månaderna?
Omsorgsutskottets ordförande Åke Bertils (S) svarar att verksamheten
på Bergesta särskilda boende kommer att fortsätta i oförändrad form
de närmaste månaderna. Vid Hagängsgårdens särskilda boende är det
beslutat om så kallat inflyttningsstopp men det kan vara möjligt att
kortsiktigt göra tillfälliga lösningar vid ökad belastning.
Fråga 2
När bedömer ni att de ökande kostnaderna för bl.a. hemtjänst och
vårdplatser utanför kommunen är större än de besparingar som gjorts
då platserna för särskilt boende reducerades?
Omsorgsutskottets ordförande Åke Bertils (S) svarar vi inte placerar så
mycket i andra kommuner, utan att det är sjukhuset och Region
Gävleborg som gör dessa placeringar innan patienterna är medicinskt
färdigbehandlade och kan komma till kommunens särskilda boenden.
Fullmäktiges beslut
Förklara Allmänhetens frågestund för avslutad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 24

Dnr 2017-078

Ledamöternas frågestund.
Ledamöterna ges tillfälle att ställa frågor till ordföranden i en nämnd,
styrelsen, utskott eller fullmäktigeberedning eller ordföranden i
kommunens bolag.
Fråga 1
Ordföranden Stig Jonsson (S) frågar omsorgsutskottets ordförande Åke
Bertils (S) om de har hanterat frågorna som ställdes av personal vid
Bållebo särskilda boende.
Omsorgsutskottets ordförande Åke Bertils svarar att utskottet har bjudit
in till frågeställarna för dialog utifrån deras skrivelse och att flera av
personerna kom. Utskottet och personalen hade en bra dialog.
Fråga 2
Tor Tolander (M) frågar ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) om
det inte går att ha en informationsträff för alla partier i stället för
organisationen med ett förstärkt ledningsutskott.
Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) svarar hur det är tänkt att
fungera med det förstärkta ledningsutskottet med partiernas
insynsplats.
Fullmäktiges ordförande Stig Jonsson (S) meddelar att han tar med sig
frågan till Demokratiberedningen.
Fullmäktiges beslut
Förklara Ledamöternas frågestund för avslutad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 25

Dnr 2017-078

Årsredovisning 2016 för Nordanstig Vatten AB.
Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2016.
Bolaget visar ett negativt resultat med 881 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.
Bolagets ändamål 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.
Vd för Nordanstig Vatten AB Micael Löfqvist föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Fredrik Pahlberg föreslår att kommunstyrelsen mottar
och godkänner informationen (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2017-03-06).
2. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att den verksamhet som
bolaget bedrivit under 2016 varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna (kommunstyrelsens protokoll § 52/2017).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisningen 2016 för Nordanstig Vatten AB
(kommunstyrelsens protokoll § 52/2017).
4. Revisionen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja styrelsen för
Nordanstig Vatten AB ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016
(revisionens berättelse 2017-02-20).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 25
Fullmäktiges beslut
1. Bevilja styrelsen för Nordanstig Vatten AB ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.
2. Godkänna årsredovisningen 2016 för Nordanstig Vatten AB.
Jäv
Daniel Arenholm (M), Carina Olsson (C) och Brit Sjöberg (S) anmäler
jäv och deltar inte i beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 26

Dnr 2017-115

Årsredovisning 2016 för MittSverige Vatten AB.
Styrelsen för MittSverige Vatten AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2016.
Bolaget visar ett nollresultat.
Kommunstyrelsen har även 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 vatjänster samt bidra 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.
Vd för MittSverige Vatten & Avfall AB Micael Löfqvist föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att den verksamhet som
bolaget bedrivit under 2016 varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna (kommunstyrelsens protokoll § 53/2017).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisningen 2016 för MittSverige Vatten AB
(kommunstyrelsens protokoll § 53/2017).
3. Revisionen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja Nordanstigs
kommuns representanter i styrelsen för MittSverige Vatten AB
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 (revisionens berättelse
2017-03-07).

Justerandes signatur
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Fors. § 26

Fullmäktiges beslut
1. Bevilja Nordanstigs kommuns representanter i styrelsen för
MittSverige Vatten AB ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
2. Godkänna årsredovisningen 2016 för MittSverige Vatten AB.
Jäv
Carina Olsson (C) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 27

Dnr 2017-116

Årsredovisning 2016 för Fiberstaden AB.
Styrelsen för Fiberstaden AB har lämnat en årsredovisning för
verksamhetsåret 2016.
Bolaget visar ett positivt resultat med 3,2 mnkr.
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 ändamål är att med iakttagande av den kommunala
lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprinciperna stimulera
fortsatt bredbandsutveckling inom Hudiksvalls och Nordanstigs
kommuner genom att sänka etableringströskeln avseende ITinfrastruktur och bidra 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 Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners interna IT-stöd
och kommunernas telefoniservice.
Syftet med verksamheten är således allmännyttigt och icke
vinstdrivande. Om bolaget likvideras skall dess behållna tillgångar
tillfalla ägarna utifrån gjorda kapitalinsatser.
Förutsättningar för tillväxt genom att vara ett samordnande organ för
etablering, drift och utveckling av infrastruktur, IT-stöd och
kommunikation, IP-telefoni och IP-TV.
Vd för Fiberstaden AB Bia Larsson föredra ärendet.
Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att den verksamhet som
bolaget bedrivit under 2016 varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna (kommunstyrelsens protokoll § 54/2017).
2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisningen 2016 för Fiberstaden AB (kommunstyrelsens
protokoll § 54/2017).
3. Revisionen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja Nordanstigs
kommuns representanter i styrelsen för Fiberstaden AB
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016 (revisionens berättelse
2017-03-10).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 27

Fullmäktiges beslut
1. Bevilja Nordanstigs kommuns representanter i styrelsen för
Fiberstaden AB ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
2. Godkänna årsredovisningen 2016 för Fiberstaden AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Dnr 2017-117

Årsredovisning 2016 för Nordanstigs Bostäder AB.
Styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2016.
Bolaget visar ett positivt resultat med 4,3 mnkr.
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 ramen för den
kommunala kompetensen främja bostadsförsörjningen i kommunen.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Fredrik Pahlberg föreslår att kommunstyrelsen mottar
och godkänner informationen (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2017-03-06).
2. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att den verksamhet som
bolaget bedrivit under 2016 varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna (kommunstyrelsens protokoll § 47/2017).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisningen 2016 för Nordanstigs Bostäder AB
(kommunstyrelsens protokoll § 47/2017).
4. Revisionen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja styrelsen för
Nordanstigs Bostäder AB ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016
(revisionens berättelse 2017-02-22).
Fullmäktiges beslut
1. Bevilja styrelsen för Nordanstigs Bostäder AB ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.
2. Godkänna årsredovisningen 2016 för Nordanstigs Bostäder AB.
Jäv
Stig Eng (C), Stefan Bergh (C), Börje Lindblom (L) och Åke Bertils (S)
anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 29

Dnr 2017-118

Årsredovisning 2016 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2016.
Bolaget visar ett positivt resultat med 1 363 kr.
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 med bolagets verksamhet är att på affärsmässiga grunder
tillhandahålla miljövänliga och driftsäkra varor och tjänster till
konkurrenskraftiga priser.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Fredrik Pahlberg föreslår att kommunstyrelsen mottar
och godkänner informationen (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2017-03-06).
2. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att den verksamhet som
bolaget bedrivit under 2016 varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna (kommunstyrelsens protokoll § 48/2017).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisningen 2016 för Nordanstigs Fjärrvärme AB
(kommunstyrelsens protokoll § 48/2017).
4. Revisionen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja styrelsen för
Nordanstigs Fjärrvärme AB ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016
(revisionens berättelse 2017-02-28).
Fullmäktiges beslut
1. Bevilja styrelsen för Nordanstigs Fjärrvärme AB ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.
2. Godkänna årsredovisningen 2016 för Nordanstigs Fjärrvärme AB.
Jäv
Daniel Arenholm (M), Stig Eng (C), Pernilla Kardell (C), Per-Åke
Kardell (C), Monica Olsson (S) och Kent Hammarström (S) anmäler jäv
och deltar inte i beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 30

Dnr 2017-119

Årsredovisning 2016 för Nordanstigs Fastighets AB.
Styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB har lämnat en årsredovisning
för verksamhetsåret 2016.
Bolaget visar ett negativt resultat med 38 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.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta och
uthyra industrifastigheter och lokaler, äga aktier samt att skapa
möjligheter för att bibehålla och utveckla näringslivet inom Nordanstigs
kommun samt att genom bevakning, marknadsföring och service verka
för näringslivets främjande.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Fredrik Pahlberg föreslår att kommunstyrelsen mottar
och godkänner informationen (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2017-03-06).
2. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att den verksamhet som
bolaget bedrivit under 2016 varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna (kommunstyrelsens protokoll § 49/2017).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisningen 2016 för Nordanstigs Fastighets AB samt uppdra
till bolaget att utveckla sin verksamhet (kommunstyrelsens protokoll
§ 49/2017).
4. Revisionen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja styrelsen för
Nordanstigs Fastighets AB ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016
(revisionens berättelse 2017-02-22).
Fullmäktiges beslut
1. Bevilja styrelsen för Nordanstigs Fastighets AB ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.
2. Godkänna årsredovisningen 2016 för Nordanstigs Fastighets AB
samt uppdra till bolaget att utveckla sin verksamhet.
Jäv
Stig Eng (C), Pernilla Kardell (C) och Per-Åke Kardell (C) anmäler jäv
och deltar inte i beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 31

Dnr 2017-120

Årsredovisning 2016 för Nordanstigs Kommunfastigheter AB.
Styrelsen för Nordanstigs Kommunfastigheter AB har lämnat en
årsredovisning för verksamhetsåret 2016.
Bolaget visar ett positivt resultat med 52 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.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Nordanstigs
kommun äga, förvärva, bebygga, förvalta och försälja fastigheter och
tomträtter.
Beslutsunderlag
1. Kommunchef Fredrik Pahlberg föreslår att kommunstyrelsen mottar
och godkänner informationen (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande
2017-03-06).
2. Kommunstyrelsen beslutar fastställa att den verksamhet som
bolaget bedrivit under 2016 varit förenlig med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna (kommunstyrelsens protokoll § 55/2017).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisningen 2016 för Nordanstigs Kommunfastigheter AB
(kommunstyrelsens protokoll § 55/2017).
4. Revisionen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja styrelsen för
Nordanstigs Kommunfastigheter AB ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016 (revisionens berättelse 2017-03-10).
Fullmäktiges beslut
1. Bevilja styrelsen för Nordanstigs Kommunfastigheter AB
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
2. Godkänna årsredovisningen 2016 för Nordanstigs
Kommunfastigheter AB.
Jäv
Daniel Arenholm (M), Stig Eng (C), Carina Olsson (C), Per-Ola
Wadin (L), Monica Olsson (S) och Åke Bertils (S) anmäler jäv och
deltar inte i beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 32

Dnr 2017-091

Årsredovisning med miljöbokslut 2016 för Nordanstigs kommun.
Ekonomikontoret har sammanställt bokslut samt årsredovisning för
2016.
Kommunen visar ett positivt resultat på 0,8 mnkr (miljoner kronor) och
ett sammanställt resultat (koncernen) på 5,1 mnkr.
Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i bokslutet mot budget:
Verksamheter
Kommunledningskontoret
Stab
Utbildning

6 030 tkr
21 612 tkr
2 555 tkr

Vård och omsorg

- 2 911 tkr

Social omsorg

- 1 256 tkr

Budgeterat resultat för kommunen är 498 tkr. Årets resultat på 778 tkr
avviker mot budget med 280 tkr.
Nordanstigs kommun har under 2016 löst in intjänade pensionsrätter
om 39,8 mnkr.
Verksamheternas överskott avseende migrationsintäkter beräknas till
cirka 20,4 mnkr.
Teknik och Hållbarhet har sammanställt ett miljöbokslut för 2017.
Enhetschef Björn Hylenius föredrar ärendet.
Vice ordföranden i revisionen Karl-Rune Lindberg (S) föredrar
revisionsberättelsen.
Beslutsunderlag
1. Ledningsutskottet beslutar godkänna bokslut 2016 för stabens och
kommunledningskontorets verksamheter (ledningsutskottets
protokoll § 15/2017).
2. Omsorgsutskottet beslutar godkänna bokslut 2016 för Social
omsorgs och Vård och omsorgs verksamheter (omsorgsutskottets
protokoll § 14/2017).
3. Utbildningsutskottet beslutar godkänna bokslut 2016 för
utbildningsverksamheten (utbildningsutskottets protokoll
§ 11/2017).
4. Ekonomikontoret föreslår kommunfullmäktige att godkänna
årsredovisning 2016 för Nordanstigs kommun (Björn Hylenius
tjänstutlåtande 2017-02-27).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 32
5. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
årsredovisning 2016 inklusive miljöbokslut 2016 för Nordanstigs
kommun (kommunstyrelsens protokoll § 44/2017).
6. Revisionen föreslår att fullmäktige beslutar bevilja Nordanstigs
kommuns styrelse och nämnder ansvarsfrihet för räkenskapsåret
2016 (revisionens berättelse 2017-03-15).
Yrkanden
Monica Olsson (S), med bifall av Stig Eng (C) och Petra Modée (V),
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Monica Olssons yrkande och
revisionens förslag om ansvarsfrihet och finner de antagna.
Fullmäktiges beslut
1. Bevilja kommunstyrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.
2. Bevilja byggnadsnämndens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet
för räkenskapsåret 2016.
3. Bevilja Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd ansvarsfrihet för
räkenskapsåret 2016.
4. Bevilja Nordanstigs kommuns ledamot och ersättare i
Överförmyndanämnden Mitt ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.
5. Godkänna årsredovisning och miljöbokslut 2016 för Nordanstigs
kommun.
Jäv
Vid prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen anmäler Tor
Tolander (M), Helena Andersson (M), Daniel Arenholm (M), Stig
Eng (C), Pernilla Kardell (C), Per-Åke Kardell (C), Carina Olsson (C),
Stefan Berg (C), Per-Ola Wadin (L), Börje Lindblom (L), Patric
Jonsson (KD), Monica Olsson (S), Anders Engström (S), Sigbritt
Persson (S), Erik Eriksson Neu (S), Kent Hammarström (S), Sven-Erik
Sjölund (S), Boerje Bohlin (S), Åke Bertils (S), Stig Jonsson (S), Kjell
Bergström (MP) och Solveig Wiberg (SD) jäv och deltar inte i beslutet.
Vid prövning av ansvarsfrihet för byggnadsnämnden anmäler Stig
Eng (C), Åke Bertils (S) och Valter Lööv (SD) jäv och deltar inte i
beslutet.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL16 (31)
2017-04-03

Forts. § 32
Vid prövning av ansvarsfrihet för Norrhälsinglands miljö- och
räddningsnämnd anmäler Carina Olsson (C) och Anders Engström (S)
och Anette Nilsson (V) jäv och deltar inte i beslutet.
Vid prövning av ansvarsfrihet för Överförmyndarnämnden Mitt anmäler
Pernilla Kardell (C) och Per-Åke Kardell (C) jäv och deltar inte i
beslutet.
Ordförande
Britt Sjöberg (S) sitter som ordförande vid denna paragraf.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL17 (31)
2017-04-03

§ 33
Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan.
Bygg och plan har upprättat ett förslag till fördjupad översiktsplan
(FÖP) för Ostkustbanan för antagande.
Förslaget har upprättats i syfte att lägesbestämma dubbelspårets
sträckning genom kommunen. Kopplat till dubbelspårets sträckning blir
lokalisering av regionaltågsstationer, markanvändning och integrering i
landskap och tätorten inklusive kopplingar till nya E4 särskilt viktiga.
Förslaget har varit föremål för utställning under tiden 3 oktober till
7 december 2016.
Tf stadsarkitekt Ola Tollin föredrar ärendet.
Beslutsunderlag
1. Plan och Byggenheten föreslår att fullmäktige antar den fördjupade
översiktsplanen för Ostkustbanan och kommer att verka för
stationslägen i Harmånger och Gnarp (Ola Tollins tjänsteutlåtande
2017-01-31).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta fördjupad
översiktsplan för Ostkustbanan (ledningsutskottets protokoll
§ 25/2017).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar anta den
fördjupade översiktsplanen för Ostkustbanan och verka för
stationslägen i Harmånger och Gnarp (kommunstyrelsens protokoll
§ 59/2017).
Yrkanden
Stig Eng (C), med bifall av Monica Olsson (S) och Anders Engström (S)
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Tor Tolander (M), med bifall av Daniel Arenholm (M), yrkar tillägga att
kommunstyrelsen får i uppdrag att fortsätta utreda stationslägena
utifrån att Nordanstig endast får ett stationsläge i kommunen.
Monica Olsson (S) yrkar avslag på Tor Tolanders yrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och Tor
Tolanders yrkande och finner kommunstyrelsens förslag antaget.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL18 (31)
2017-04-03

Forts. § 33
Fullmäktiges beslut
Anta den fördjupade översiktsplanen för Ostkustbanan och verka för
stationslägen i Harmånger och Gnarp.
Reservationer
Tor Tolander (M) och Daniel Arenholm (M) reserverar sig mot beslutet.
Ajournering
Sammanträdet ajournerades mellan kl. 21:50-21:55 för politiska
överläggningar.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL19 (31)
2017-04-03

§ 34

Dnr 2017-094

Ombudgetering av investeringar 2016.
Ekonomienheten har sammanställt de investeringar som inte har
färdigställts under 2016 och som avses att överföras till 2017.
Kommunfullmäktige har att ta ställning till ombudgetering från 2016 till
2017 för följande investeringar som inte färdigställts under 2016.
Morängsviken
Bredband
Bredband investeringsbidrag
Albo och daglig verksamhet Bållebo
Renovering badhuset
GPS-positionering avloppsbrunn

3 624 tkr
2 737 tkr
1 004 tkr
322 tkr
1 942 tkr
92 tkr

Totalt

9 721 tkr

Beslutsunderlag
1. Ekonomienheten föreslår att fullmäktige godkänner redovisad
ombudgetering av investeringar från 2016 till 2017 (Marianne
Unborgs tjänsteutlåtande 2017-02-03).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
ombudgetering av redovisade investeringar från 2016 till 2017
(ledningsutskottets protokoll § 17/2017).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar godkänna
ombudgetering av redovisade investeringar från 2016 till 2017
(kommunstyrelsens protokoll § 46/2017).
Fullmäktiges beslut
Godkänna ombudgetering av följande investeringar från 2016 till 2017:

Justerandes signatur

Morängsviken
Bredband
Bredband investeringsbidrag
Albo och daglig verksamhet Bållebo
Renovering badhuset
GPS-positionering avloppsbrunn

3 624 tkr
2 737 tkr
1 004 tkr
322 tkr
1 942 tkr
92 tkr

Totalt

9 721 tkr

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL20 (31)
2017-04-03

§ 35

Dnr 2017-103

Byte av mark, industriområdet Knoget, Harmånger.
Förhandlingar har förts mellan Nordanstigs kommun och Hans Olof
Forslöf, Harmånger, på kommunens initiativ för att komplettera
markinnehavet inför exploatering av industriområdet Knoget.
Öster om industriområdet går gamla riks 13. Denna f.d. riksväg är efter
viss upprustning tänkt att användas som tillfart till industriområdet
Knoget och för ledningsförläggning till området.
En del av Rösta 8:12 om ca 4 200 m2 skall överföras till Rösta 8:19.
Området är markerad med en ljus grå yta på kartbilaga A.
En del av Rösta 8:19 om ca 6 000 m2 skall överföras till Rösta 8:12.
Området är markerad med en ljus grå yta på kartbilaga A.
Beslutsunderlag
1. Samhällsutveckling och kommunikation föreslår att fullmäktige
genomför markbytet utan ersättningar mellan parterna samt att
Nordanstigs kommun står för lantmäterikostnaderna (Thord
Wannbergs tjänsteutlåtande 2017-02-13).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar överföra en del
av Hans-Olov Forslöfs fastighet Rösta 8:12 om ca 4 200 m2 till
Nordanstigs kommuns fastighet Rösta 8:19. Området är markerad
med en ljus grå yta på kartbilaga A. Överföra en del av
Nordanstigs kommuns fastighet Rösta 8:19 om ca 6 000 m2 till
Hans-Olov Forslöfs fastighet Rösta 8:12. Området är markerad
med en ljus grå yta på kartbilaga A. Markbytet genomförs utan
ersättningar mellan parterna. Nordanstigs kommun står för
lantmäterikostnaderna (ledningsutskottets protokoll § 29/2017).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar överföra en del
av Hans-Olov Forslöfs fastighet Rösta 8:12 om ca 4 200 m2 till
Nordanstigs kommuns fastighet Rösta 8:19. Området är markerad
med en ljus grå yta på kartbilaga A. Överföra en del av Nordanstigs
kommuns fastighet Rösta 8:19 om ca 6 000 m2 till Hans-Olov
Forslöfs fastighet Rösta 8:12. Området är markerad med en ljus
grå yta på kartbilaga A. Markbytet genomförs utan ersättningar
mellan parterna. Nordanstigs kommun står för
lantmäterikostnaderna (kommunstyrelsens protokoll § 62/2017).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL21 (31)
2017-04-03

Forts. § 35
Fullmäktiges beslut
1. Överföra en del av Hans-Olov Forslöfs fastighet Rösta 8:12 om ca
4 200 m2 till Nordanstigs kommuns fastighet Rösta 8:19. Området
är markerad med en ljus grå yta på kartbilaga A.
2. Överföra en del av Nordanstigs kommuns fastighet Rösta 8:19 om
ca 6 000 m2 till Hans-Olov Forslöfs fastighet Rösta 8:12. Området
är markerad med en ljus grå yta på kartbilaga A.
3. Markbytet genomförs utan ersättningar mellan parterna.
4. Nordanstigs kommun står för lantmäterikostnaderna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL22 (31)
2017-04-03

§ 36

Dnr 2015-282

Motion om nomineringar vid politiska tillsättningar.
Tor Tolander (M), Margareta Fredholm (M), Daniel Arenholm (M) och
Göran Roswall (M) har lämnat in en motion där de föreslår att samtliga
nominerings- och valärenden bereds av valberedningsnämnden, att
tydliga och bindande direktiv för valberedningsnämndens arbete tas
fram, presenteras och antas, att ett mandatperiodshjul för val och
nomineringar till representationsposter för kommunen tas fram för att
ge valberedningsnämnd och politiker god framförhållning samt att
fullmäktigs presidium ges mandat och direktiv att kontrollera och styra
valberedningsnämndens arbete för att säkerställa att alla nomineringsoch valärenden genomförs på ett sätt som representerar och
respekterar god demokratisk ordning.
Beslutsunderlag
1. Staben har lämnat förslag till svar på motionen (Eva Engströms
tjänsteutlåtande 2017-01-31).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Fullmäktiges
presidium bör överlämna valärenden för beredning av
valberedningsnämnden inför alla nyval vid ny mandatperiod och
inför nyval av de styrelser, nämnder och andra organ som
uppkommer under mandatperioden med undantag för de
fyllnadsval som behöver göras löpande vid en förtroendevalds
avsägelse. En sammanställning av de val som behöver
genomföras ska i god tid inför ny mandatperiod skickas ut till
samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Motionen anses därmed besvarad (ledningsutskottets protokoll
§ 34/2017).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar: Fullmäktiges
presidium bör överlämna valärenden för beredning av
valberedningsnämnden inför alla nyval vid ny mandatperiod och
inför nyval av de styrelser, nämnder och andra organ som
uppkommer under mandatperioden med undantag för de
fyllnadsval som behöver göras löpande vid en förtroendevalds
avsägelse. En sammanställning av de val som behöver
genomföras ska i god tid inför ny mandatperiod skickas ut till
samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.
Motionen anses därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll
§ 66/2017).

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL23 (31)
2017-04-03

Forts. § 36
Fullmäktiges beslut
1. Fullmäktiges presidium bör överlämna valärenden för beredning av
valberedningsnämnden inför alla nyval vid ny mandatperiod och
inför nyval av de styrelser, nämnder och andra organ som
uppkommer under mandatperioden med undantag för de
fyllnadsval som behöver göras löpande vid en förtroendevalds
avsägelse.
En sammanställning av de val som behöver genomföras ska i god
tid inför ny mandatperiod skickas ut till samtliga partier som är
representerade i kommunfullmäktige.
2. Motionen anses därmed besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL24 (31)
2017-04-03

§ 37

Dnr 2015-283

Motion om aktivitetsyta i Bergsjö.
Tor Tolander (M), Margareta Fredholm (M), Daniel Arenholm (M) och
Göran Roswall (M) har lämnat in en motion där de föreslår att
kommunen snarast påbörjar planering och projektering a en
allaktivitetsyta i anslutning till skolområdet i Bergsjö.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår följande som svar på motionen: I 2017 års budget
har 500 tkr avsatts för att genomföra en förstudie av en idrottshall/
allaktivitetshus. När förstudien är genomförd kommer det att finns
underlag så att politiken kan besluta om investeringen ska
genomföras eller inte. Motionen anses därmed besvarad (Eva
Engströms tjänsteutlåtande 2017-02-02).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: I 2017 års
budget har 500 tkr avsatts för att genomföra en förstudie av en
idrottshall/allaktivitetshus. När förstudien är genomförd kommer det
att finns underlag så att politiken kan besluta om investeringen ska
genomföras eller inte. Motionen anses därmed besvarad
(ledningsutskottets protokoll § 35/2017).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar: 2017 års budget
har 500 tkr avsatts för att genomföra en förstudie av en
idrottshall/allaktivitetshus. När förstudien är genomförd kommer det
att finns underlag så att politiken kan besluta om investeringen ska
genomföras eller inte. Motionen anses därmed besvarad
(kommunstyrelsens protokoll § 67/2017).
Fullmäktiges beslut
1. I 2017 års budget har 500 tkr avsatts för att genomföra en förstudie
av en idrottshall/allaktivitetshus. När förstudien är genomförd
kommer det att finns underlag så att politiken kan besluta om
investeringen ska genomföras eller inte.
2. Motionen anses därmed besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige
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§ 38

Dnr 2015-284

Motion om mobiltelefonpolicy för skolan.
Tor Tolander (M), Margareta Fredholm (M), Daniel Arenholm (M) och
Göran Roswall (M) har lämnat in en motion där de föreslår att
kommunen snarast tar fram en kommunövergripande policy om IT i
skolmiljö samt att kommunen utifrån den policyn utarbetar ett regelverk
för mobilanvändning i skolmiljö.
Beslutsunderlag
1. Staben föreslår följande som svar på motionen: En policy för
användandet av mobiltelefoner inom skolans verksamheter är
upprättad. Policyn innebär att eleverna inte ska använda sina
mobiler under lektionstid. De elever som har mobiler med sig får
lämna ifrån sig dessa under respektive lektion. Motionen anses
därmed besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-02-02).
2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: En policy för
användandet av mobiltelefoner inom skolans verksamheter är
upprättad. Policyn innebär att eleverna inte ska använda sina
mobiler under lektionstid. De elever som har mobiler med sig får
lämna ifrån sig dessa under respektive lektion. Motionen anses
därmed besvarad (ledningsutskottets protokoll § 36/2017).
3. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar: En policy för
användandet av mobiltelefoner inom skolans verksamheter är
upprättad. Policyn innebär att eleverna inte ska använda sina
mobiler under lektionstid. De elever som har mobiler med sig får
lämna ifrån sig dessa under respektive lektion. Motionen anses
därmed besvarad (kommunstyrelsens protokoll § 68/2017).
Fullmäktiges beslut
1. En policy för användandet av mobiltelefoner inom skolans
verksamheter är upprättad. Policyn innebär att eleverna inte ska
använda sina mobiler under lektionstid. De elever som har mobiler
med sig får lämna ifrån sig dessa under respektive lektion.
2. Motionen anses därmed besvarad.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

NORDANSTIGS KOMMUN
Kommunfullmäktige
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§ 39

Dnr 2017-131

Nyval efter Kurt Christensen (SD).
Fullmäktige har att göra följande fyllnadsval efter avlidne Kurt
Christensen (SD):
Ny ledamot Godemän Jordbruk.
Ny ledamot i Nordanstigs Bostäder AB.
Ny ersättare i kommunstyrelsen.
Hos länsstyrelsen begära ny sammanräkning för sverigedemokraterna
för återstoden av mandatperioden 2015-2018.
Yrkanden
Solveig Wiberg (SD) föreslår Sandra Bjelkelöv (SD) som ny ledamot
Godemän Jordbruk och Johan Norrby (SD) som ledamot i Nordanstigs
Bostäder AB samt att ny ersättare i kommunstyrelsen väljs vid
fullmäktiges nästa sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Solveig Wibergs förslag och finner
det antaget.
Fullmäktiges beslut
1. Välja Sandra Bjelkelöv (SD) som ny ledamot Godemän Jordbruk.
2. Välja Johan Norrby (SD) som ny ledamot i Nordanstigs Bostäder
AB.
3. Val av ny ersättare i kommunstyrelsen behandlas på fullmäktiges
nästa sammanträde.
4. Ny sammanräkning hos länsstyrelsen för sverigedemokraterna för
återstoden av mandatperioden 2015-2018 har genomförts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Avsägelse från politiskt uppdrag, Christoffer Johansson (S).
Christoffer Johansson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i
MittSverige Vatten & Avfall AB.
Fullmäktige har att godkänna Christoffer Johansson (S) avsägelse
samt välja ny ersättare i MittSverige Vatten & Avfall AB för återstoden
av mandatperioden 2015-2018.
Fullmäktiges beslut
1. Godkänna Christoffer Johanssons (S) avsägelse.
2. Val av ny ersättare i MittSverige Vatten & Avfall AB behandlas på
fullmäktiges nästa sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Nominering av lekmannarevisor till Visit Hälsingland
Gästrikland AB.
Fullmäktige har möjlighet att nominera en lekmannarevisor till Visit
Hälsingland Gästrikland AB.
Yrkanden
Stig Eng (C) yrkar att fullmäktige i Nordanstig nominerar Sverker
Söderström (L) som revisor i Visit Hälsingland Gästrikland AB.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det
antaget.
Fullmäktiges beslut
Nominera Sverker Söderström (L) som revisor i Visit Hälsingland
Gästrikland AB.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Redovisning av inkomna motioner.
Daniel Arenholm (M) och Tor Tolander (M) lämnar en motion om ny
rutin för justering där de föreslår att samtliga av Nordanstigs kommuns
helägda aktiebolag uppdaterar sin arbetsordning med en rutin där
justeringspersonen vid varje möte väljs ur oppositionens
styrelseledamöter samt att samma arbetsordning klargör att ersättare
då så är möjligt ersätter frånvarande ledamöter så att den
parlamentariska balansen i styrelsen bibehålls.
Fullmäktiges beslut
Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Redovisning av inkomna interpellationer.
Följande interpellationer har inkommit:
Interpellation om uppföljning av mötes- och resepolicy.
Petra Modée (V) har ställt en interpellation till kommunstyrelsens
ordförande med följande frågor:
Hur har implementeringen av mötes- och resepolicyn skett?
Har kommunstyrelsen vid något tillfälle följt upp hur mötes- och
resepolicyn efterlevs?
Hur arbetar kommunen för att tillse att mötes- och resepolicyn
efterlevs?
Interpellation om familjehem och pedagogisk verksamhet.
Patric Jonsson (KD) har ställt en interpellation till utbildningsutskottets
ordförande med följande frågor:
Hur många familjedaghem/ pedagogisk omsorg har vi i vår kommun
idag?
Av Skollagen framgår att ”kommunen ska sträva efter att i stället för
förskola och fritidshem erbjuda bra omsorg, om vårdnadshavaren
önskar det”. Strävar vår kommun efter detta? I så fall – på vilket sätt?
Fullmäktiges beslut
Interpellationerna besvaras vid fullmäktiges nästa sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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UPPROPS- OCH VOTERINGSLISTA
Datum: 2017-04-03

LEDAMÖTER

TJÄNSTGÖRANDE
ERSÄTTARE
JA

Tor Tolander
Helena Andersson
Daniel Arenholm
Margareta Fredholm
Stig Eng
Pernilla Kardell
Per-Åke Kardell
Carina Olsson
Stefan Bergh
Per-Ola Wadin
Börje Lindblom
Patric Jonsson
Monica Olsson
Anders Engström
Sigbritt Persson
Erik Eriksson Neu
Rikard Fröjdh
Sven-Erik Sjölund
Boerje Bohlin
Åke Bertils
Britt Sjöberg
Stig Jonsson
Jenny Löfman
Anette Nilsson
Petra Modée
Kjell Bergström
Solveig Wiberg
Valter Lööv
Jan-Ola Hall
Sven-Olof Nordh
Daniel Collin

Summa

Sida 31

(M)
(M)
(M)
(M)

X
X
X

(C)

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

(C)
(C)

(C)
(C)
(L)
(L)
(KD)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(S)
(V)
(V)
(MP)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)
(SD)

NEJ

ja Ja

X

Annelie Åkerlund

X

X

Kent Hammarström

X

X

--

X

--

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

27
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Sven-Olof Nordh närv. Tom kl. 20:10, § 10.
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Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej

Avst

Ja

Nej
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