
 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-02 
 

 

  
 

  

Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö, digitalt möte via Teams, tisdagen den 2 februari 2021 
kl 08:30-17:30 

Beslutande 
 

Ola Wigg (S), Ordförande 
Anette Nybom (S) 
Kent Hammarström (S) beslutande 08:30-14:00 §§ 1-12. Icke tjänstgörande 16:15-17:30 

Sven-Erik Sjölund (S) 
Stig Eng (C), 1:e vice ordförande 
Carina Ohlson (C) 
Andreas Högdahl (NOP) närv tom kl. 17:20 § 21 
Tor Tolander (M) 
Patric Jonsson (KD) ersättare för Magdalena Fagerhov (KD) 
Petra Modée (V) närv heldag. Ersättare för Petter Bykvist (V) kl. 08:30-12:30 §§ 1-11 
Petter Bykvist (V), 2:e vice ordförande närv från kl.13:15 § 12 
Peter Åström (L) ersättare för Per-Ola Wadin (L)  
Sandra Bjelkelöv (SD) 
Johan Norrby (SD) 
Sigbritt Persson (S) närv heldag. Ersättare för Kent Hammarström fr. kl. 14:20 § 14 
 

Ersättare 
Lena Svensson (S) 
Stefan Nybom (S) närv 08:30-11:30, 13:15-17:00 
Daniel Gunsth (S) 
Magnus Willing (S) närv. tom kl. 16:45 
Johan Persson (C) närv tom kl. 17:20  
Stefan Bergh (NOP) närv tom kl. 17:15 
Lars Hed (M) 
Michael Wallin (M) 
Eva Kristina Andersson (SD) 
 

Övriga deltagande Erik Hedlund, kommunchef  
Eva Engström, kommunsekreterare 
Björn Hylenius, ekonomichef 
Thomas Larsson, utbildningschef 
Hans-Åke Oxelhöjd, verksamhetschef Tillväxt och service 
Marianne Unborg, ekonom 
Erik Norin, MittSverige Vatten & Avfall 
Karin Henningsson, verksamhetschef Vård och Omsorg 
Thomas Nordh, enhetschef Teknik och hållbarhet 
Carin Walldin (S), fullmäktiges ordförande närv 10:40-17:30 
 
 

Utses att justera Sven-Erik Sjölund (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2021-02-12 
 

Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-22 

 Eva Engström  

 Ordförande 

  

 Ola Wigg  

 Justerare 

  

 Sven-Erik Sjölund    



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-02 
 

 

  
 

 

 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 2021-02-02 

Datum då anslaget sätts upp 2021-02-12 Datum då anslaget tas ned 2021-03-06 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö 
 

Underskrift 

  

 Eva Engström  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-02 
 

 

  
 

Ärendelista 

§ 1 Dnr 2021-000021 
Godkännande av dagordning. ............................................................ 4 

§ 2 Dnr 2021-000016 
Ordföranden informerar. ..................................................................... 5 

§ 3 Dnr 2020-000199 
Kommunchefen informerar. ................................................................ 6 

§ 4 Dnr 2020-000115 
Coronaviruset, Covid-19. ................................................................... 7 

§ 5 Dnr 2021-000024 
Information från utskotten. ................................................................. 8 

§ 6 Dnr 2021-000006 
Redovisning enligt årsplan 2020 för utbildningsverksamheten. ........ 10 

§ 7 Dnr 2020-000295 
Information om skolsituationen på Gnarps skola. ............................. 12 

§ 8 Dnr 2019-000358 
Rapport: Skolinspektionens beslut efter tillsyn av enskilda skolenheter
 ........................................................................................................ 13 

§ 9 Dnr 2020-000038 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. ............................................ 14 

§ 10 Dnr 2020-000330 
Försäljning av fastigheten Östanå 3:58 i Ilsbo .................................. 16 

§ 11 Dnr 2020-000337 
Information - Ny idrottshall i Bergsjö ................................................. 17 

§ 12 Dnr 2021-000019 
Överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021 års 
investeringsbudget. .......................................................................... 19 

§ 13 Dnr 2020-000276 
Nordanstigs kommun - Vattenförsörjningsplan ................................. 20 

§ 14 Dnr 2021-000014 
Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten ................................ 21 

§ 15 Dnr 2020-000040 
Redovisning av pågående fastighetsprojekt. .................................... 22 

§ 16 Dnr 2020-000316 
Ansökan om checkkredit 2021 för Nordanstig Vatten AB. ................ 23 

§ 17 Dnr 2020-000260 
Rese- och fordonspolicy ................................................................... 24 

§ 18 Dnr 2021-000027 
Överenskommelse inför nya ägardirektiv för Fiberstaden AB ........... 27 

§ 19 Dnr 2020-000317 
Lex Sarah utredning kring risk för missförhållande på grund av dåligt 
bemötande. ...................................................................................... 29 

§ 20 Dnr 2020-000333 
Teckningsrätt för bank- och plusgiro. ............................................... 30 

§ 21 Dnr 2021-000022 
Redovisning av delegationsbeslut. ................................................... 31 

§ 22 Dnr 2020-000037 
Information och övriga ärenden. ....................................................... 32 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 1 Dnr 2021-000021  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med anmälda extraärenden. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen. 

Följande extraärenden anmäls: 

Fördjupad uppföljning av hemtjänsten 

Delegationsbeslut om bidrag till Bergsjö Hassela Alpina 

Följande ärenden anmäldes vid kommunstyrelsens förra sammanträdet och 

har inte behandlats ännu: 

Vattnet i Gnarpsområdet 

Korttidsplatser 

Tackfilm till personal 

Vinkeln 
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§ 2 Dnr 2021-000016  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Våra digitala möten fortsätter, det känns som att det fungerar bra, även om jag kan 

känna att det vore trevligare med fysiska möten ibland. Det finns åtminstone en 

förhoppning framåt att samhället kan återgå till ett mer normalläge efter sommaren 

tack vare vaccineringar. 

Vi har haft ett juluppehåll då det inte händer så mycket ärendemässigt men som nu 

har rullat igång igen i full fart. 

Vi hade före jul ett besök av utbildningsminister Anna Ekström och 

arbetsmarknadsminister Eva Nordmark, där det diskuterades i dessa ämnen. Som 

allt annat var även detta digitalt.  

Ett möte med Handelsbanken skedde även det före jul, digitalt. Detta med 

anledning av deras planerade omorganisation, där vi ville poängtera vår önskan att 

de borde finnas kvar även fysiskt i kommunen. 

Ett möte med PTS (Post- och telestyrelsen) anordnades genom Sundsvallsregionen 

där vi framförde att vi samtliga kommuner brister i täckning. 

En fråga som är aktuell just nu är Nordanstigs Bostäder där det har varit ett 

arbetssätt med avyttring av tex fordon på ett sätt som inte är acceptabelt i ett 

kommunalt bolag. Jag tog ett ordförandebeslut om att starta en utredning i frågan. 

Detta som har kommit fram riskerar att skada bolaget och kommunen vad gäller 

allmänhetens förtroende. Därför var det viktigt att komma igång med detta så fort 

som möjligt. Det är viktigt att reda ut vad som har hänt och i vilken omfattning. 

Men även vilka styrande dokument som har funnits. 

 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 3 Dnr 2020-000199  

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

En chefsdag genomfördes digitalt i december med bland annat information om den 

nya företagshälsovården. Dock kunde inte cheferna inom Vård och Omsorg delta på 

grund av hård arbetsbelastning i coronapandemin. 

En måldialog har genomförts tillsammans med förtroendevalda, chefer och vissa 

strategiska tjänstepersoner. Målarbetet kommer att fortsätta i projektform. 

Kommunchefen har träffat försvarsdirektören på Länsstyrelsen för dialog om olika 

samarbeten. 

Det systematiska brandskyddsarbetet har inletts och det är en ny brandskyddspolicy 

på gång. Arbetet fortsätter med skola och förskola och därefter Vård och Omsorg 

senare under våren. 

Både boksluts- och budgetarbetet pågår just nu. 

Flera rekryteringar av tjänster pågår och intervjuer kommer att inledas inom kort. 

Aktuellt just nu är utvecklingssamtal mellan chef och arbetstagare som pågår i alla 

verksamheter. 
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§ 4 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om det aktuella läget för kommunens 

verksamheter i coronapandemin. 

I december 2020 hade Nordanstig den största smittspridningen hittills under 

pandemin. Sedan dess har smittspridningen succesivt gått ner. 

I slutet på höstterminen infördes distansundervisning på högstadiet i Bergsjö. 

Distansundervisningen fortsatte till viss del i januari 2021 men har nu återgått till 

normal undervisning på plats i skolan. 

Inom Vård och Omsorg kunde inte planerad semester för omsorgspersonal beviljas. 

Även redan beviljad semester fick dras tillbaka för att klara verksamheten under jul- 

och nyårshelgerna. 

Sedan en vecka tillbaka är smittläget mycket lugnare och vissa verksamheter för 

barn- och unga har kunnat börja igen. 

Vaccinering pågår. Vaccineringen av boende på våra särskilda boenden är klara och 

fortsätter nu inom hemsjukvården. 
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§ 5 Dnr 2021-000024  

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Omsorgen och sociala myndighetsnämnden 

Sedan förra kommunstyrelsen har mycket hänt inom äldreomsorgen. Vi fick tyvärr 

in covid-19 både på Sörgården och Hagebo, där även många bland personalen 

smittades. 

Det innebar en otroligt stor belastning på den personal som var frisk, även på 

timvikarier och de vikarier som kom utifrån, stort tack till alla som slet hårt under 

den tiden, både kökspersonalen och andra fick slita ont då. 

Nu är läget lugnare och tyvärr miste vi många omsorgstagare i detta skede.  

Kostnaden för december landade på ca 7 miljoner extra pga. av Covid-19.  

Nu ser vi framåt mot ljusare tider med vaccinets hjälp. 

Sociala omsorgen har haft svårt att ha sina verksamheter igång fullt ut, dels utifrån 

smittläget, dels utifrån myndigheternas rekommendationer.  

Biståndsenheten har det tufft, där måste man fundera över antalet anställda framåt 

skulle jag tro. 

Myndighetsnämndens verksamheter jobbar vidare, men det är svårt att få ut 

människor i sysselsättning under pandemin. Man jobbar också vidare med de 

punkter som uppmärksammades i rapporten som kom i höstas. 

  

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Eleverna på högstadiet har, efter två veckors partiell distansundervisning (varannan 

dag för åk 7 och 8) återgått till närundervisning vecka 4. 

Vid Gnarps skola har t.f. rektor tillträtt, i och med vårterminens start 2021. Hon 

kommer att arbeta fram till det att den nyrekryterade ordinarie rektorn påbörjar sin 

tjänst. 

Skolinspektionen har avgett beslut, dvs är nöjda med verksamheterna och avslutar 

tillsynen, för Huvudmannen och Bergsjö skola 7-9.  
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Forts. § 5 

 

Utöver ovanstående har jag inte något att informera om då flera av punkterna i 

dagordningen rör specifika skolfrågor och svar ges där. 

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Den 15 januari deltog jag i ett digitalt regionalt kultursamråd och syftet var att vi 

påbörjade arbetet med att ta fram en ny kulturplan för Gävleborg för åren 

2023-2026. 

Det var en heldag med proffsig ledning. Alla kommuner och regionens 

kulturordföringar deltog och det kommer att bli flera möten under våren. Det är 

viktigt att vi funderar på hemläxan, hur ser vi på kulturutvecklingen i vår kommun? 
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§ 6 Dnr 2021-000006  

Redovisning enligt årsplan 2020 för 
utbildningsverksamheten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet informerar kommunstyrelsen om utbildningsverksamheteten 

enligt årsplanen per december 2020.  

Utbildningschef Thomas Larsson föredrar ärendet. 

Betygsresultaten innevarande år har sjunkit. För att inte fluktuationer ska uppstå 

mellan olika år, p.g.a. elevernas olika förutsättningar pågår utvecklingsarbetet vid 

kommunens skolor enligt de tre strategierna. 

Betygsresultat 

Meritvärde 2020 

Pojkar 196,7 

Flickor 216,8 

Alla 205,9 (2019: 223,9) 

Behörighet till gymnasium 2020 

Yrkesprogram  83,3% (2019: 91,9%) 

Ek, Hu, Sa, Es  81,8% 

Na, Te  80,3% 

Skolplikt 

Elever med stor problematisk skolfrånvaro definieras så här: 

• Problematisk skolfrånvaro mycket stor eller 100% frånvaro under de senaste 

3 månaderna eller längre 

• Elever som inte är i ”sin ” klass utan har andra insatser 

Vi har just nu 7 elever i kommunen med stor problematisk skolfrånvaro, med olika 

orsaker och olika insatser. 

Av dessa elever går en elev i åk 5 och övriga elever på 7-9:an. 

Antalet har minskat sedan i maj då vi hade 14 elever med stor problematisk 

skolfrånvaro i kommunen. 

Det finns i dagsläget ingen elev som bör bli föremål för en skolpliktsanmälan. 
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Forts. § 6 

 

Kränkande behandling 

Det nya systemet för att rapportera kränkningar digitalt har inte fungerat. 

Inledningsvis blev arbetet fördröjt framför allt som en följd av arbetsbördan på IT-

sidan. Sedan visade sig flera funktioner inte hålla måttet. Arbetet med att lösa 

problemen har påverkats av utbildningsverksamhetens arbetsbörda i samband med 

hanteringen av Gnarps skola. Nu sköts rapporteringen halvmanuellt vilket är 

otillfredsställande. 

Det reaktiva arbetet på de kränkningar som är fungerar tillfredsställande på alla 

enheter utom Gnarps skola, där oförmågan att hantera utåtagerande elever som 

kränkte såväl personal som klasskamrater var en del av problematiken. 

Bedömningen är att det skett en uppryckning och att hanteringen är tillräcklig men 

inte mer. 

Vad gäller det förebyggande arbetet så arbetar alla enheter konstruktivt med detta. 

Elevhälsan är oftast inkopplad i arbetet, likabehandlingsplaner revideras och 

används. På Gnarps skola är arbetet i sin linda. Vad gäller förskolan finns 

svårigheter att avgöra vad som är en kränkning, särskilt bland de små barnen. 

Antalet kränkningar under höstterminen 2020 ser ut så här: 

Redovisade kränkningar HT 2020 fram till 8 december 

Ilsbo skola  8 

Lönnbergsskolan 2 

Bergsjö skola 4-9 18 

Gnarps skola  31 

Arthur Engbergsskolan 0 

Bringsta skola  8 

Grundsärskolan 0 

Totalt   67 
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§ 7 Dnr 2020-000295  

Information om skolsituationen på Gnarps skola. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Under en tid har situationen på Gnarps skola varit ett arbetsmiljöproblem för 

personalen och efter att ha bedömt att elevernas säkerhet inte har kunnat garanteras 

beslutade utbildningschefen att flytta årskurserna 4-6 från Gnarps skola till Bergsjös 

och Harmångers skolor. Beslutet gäller från 2 november 2020. 

Thomas Larsson, utbildningschef informerar om det nuvarande läget och 

situationen. Under tiden mellan vecka 45 och fram till jullovet så nåddes inte den 

önskade effekten av åtgärderna. Därför fortsätter arbetet i den form som är nu. En 

ny rektor är anställd och tillträder 1 april 2021. 

De senaste veckorna går arbetet bra framåt och prognosen är att eleverna kan 

återvända till Gnarps skola från och med höstterminen 2021. 
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§ 8 Dnr 2019-000358  

Rapport: Skolinspektionens beslut efter tillsyn av 
enskilda skolenheter 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen har genomfört tillsyn av verksamheten i Gnarps skola och 

verksamheten i Bergsjö Centralskola år 7-9 i Nordanstigs kommun. 

Skolinspektionen lämnade ett föreläggande med stöd av 26 kap. 10 § Skollagen 

(2010:800) till kommunen att senast 16 oktober 2019 vidta åtgärder för att avhjälpa 

påtalade brister. Skolinspektionen har redovisat förslag på åtgärder. 

Kommunstyrelsen beslutade senast i november 2019 kring åtgärder som behöver 

genomföras för att uppnå de förbättringar som Skolinspektionen har föreslagit. 

Utbildningschef Thomas Larsson föredrar ärendet och Skolinspektionens beslut att 

meddela grönt läge på tidigare inspektioner. Kvar att lösa för verksamheten är 

situationen vid Gnarps skola. 
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§ 9 Dnr 2020-000038  

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna den ekonomiska redovisningen per 31 december 2020. 

2. Uppdra till sociala myndighetsnämnden att redovisa en åtgärdsplan med 

väntade effekter för att nå en budget 2021 i balans. 

3. Uppdra till verksamheten att vid kommunstyrelsens nästa sammanträde 

redovisa den granskningsrapport som genomförts inom sociala 

myndighetsnämndens verksamheter. 

4. I övrigt godkänna verksamheternas redovisning per december 2020.   

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ett preliminärt utfall per 31 december 2020: 

Staben  2 355 tkr 

Tillväxt och Service  5 022 tkr 

Utbildnings  -1 463 tkr 

Vård och Omsorg  -12 812 tkr 

Social Omsorg  1 812 

Sociala myndighetsnämnden  -10 303 tkr 

Totalt för verksamheterna -15 394 tkr varav 5-6 miljoner kronor kommer att 

ersättas av staten för coronarelaterade kostnader. 

Avvikelser i särskilda verksamheter ger ett överskott med 21 645 tkr. 

Med ökade skatteintäkter och generella statsbidrag blir årets resultat positivt med 39 

966 tkr. 

Uppföljning av underskott inom sociala myndighetsnämnden. 

Vid kommunstyrelsens förra sammanträde gavs ett uppdrag till sociala 

myndighetsnämnden att lämna en rapport om hur de avser att säkerställa att 

verksamheten kommer att ligga i fas med 2021 års budget, samt hur den 

kontinuerliga uppföljningen ska ske.  

Ordföranden i sociala myndighetsnämnden Carin Ohlson (C) informerar om att 

arbetet pågår utifrån den granskning av verksamheten som gjorts under hösten. Det 

är svårare att få personer i egen försörjning under coronapandemin. Misshandel och 

våld i nära relationer har ökat. Placeringar enligt LVM (Lag om vård av 

missbrukare i vissa fall) har ökat och står för den största kostnadsökningen.  

Verksamhetschef Kristina Norberg har sammanfattat de åtgärder som planeras och 

pågår i verksamheten för att nå en budget i balans. 
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Forts. § 9 

 

Verksamhetsuppföljning 

Kommunstyrelsen får en verksamhetsuppföljning redovisad i månadsrapporten för 

december 2020. I redovisningen ingår bl.a. Antal initierade ärenden av 

socialtjänsten, Antal inskrivna i kommunalt aktivitetsansvar, Bemanning inom 

SÄBO inkl. LSS, Lotsen och korttids, Antal beviljade hemtjänsttimmar, Vårddygn 

inom korttids samt Antal kilometer tjänsteresor.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge verksamheten i 

uppdrag att fortsätta att arbeta med planerade åtgärder för att nå bättre 

verksamhetsuppföljning (Kristina Norbergs tjänsteutlåtande 2021-01-26, 

dok.nr. 124009). 

2. Månadsrapport december 2020 dok.nr. 124049.    

Yrkanden 

Anette Nybom (S) med bifall av Johan Norrby (SD) och Carina Ohlson (C), yrkar 

att kommunstyrelsen får en redovisning av den granskningsrapport som genomförts 

inom sociala myndighetsnämndens verksamheter. 

Vidare yrkar Anette Nybom att sociala myndighetsnämnden ska redovisa en 

åtgärdsplan med väntade effekter för att nå en budget 2021 i balans.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms yrkanden och finner dem 

antagna. 
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§ 10 Dnr 2020-000330  

Försäljning av fastigheten Östanå 3:58 i Ilsbo 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Sälja del av fastigheten Östanå 3:58, 330 m2, till Stefan Karelius och 

Madeleine Karelius, Kyrkvägen 7, 829 91 Ilsbo. 

2. Fastställa köpeskillingen till 17 000 kronor. 

3. Godkänna upprättade köpehandlingar. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Östanå 3:32 har en del av sitt bostadshus över fastighetsgränsen till den 

kommunägda fastigheten Östanå 3:58. Med en fastighetsreglering skulle detta 

kunna åtgärdas och försäljas till fastigheten Östanå 3:32 som ägs av Stefan Karelius 

och Madeleine Karelius. 

Genom att reglera den avsatta markbiten som uppmäts till ca 325 m2 enligt Bilaga 

1, så säkerställs det att huset helt står på fastigheten Östanå 3:32. Den tilltänkta 

biten står på prickad mark enligt gällande detaljplan och fastighetsägarna är 

informerad om att detta betyder att markbiten ej får bebyggas. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunfullmäktige besluta att försälja 

del av Östanå 3:58. Att syftet med detta ska vara att säkerställa att Östanå 3:32 

har sitt bostadshus helt på egen mark. Att ge firmatecknare i uppdrag att 

signera köpekontrakt enligt bilaga 2 (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxlehöjds 

tjänsteutlåtande 2021-01-15, dok.nr. 123892). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att försälja del av Östanå 

3:58. Att syftet med detta ska vara att säkerställa att Östanå 3:32 har sitt 

bostadshus helt på egen mark (ledningsutskottets protokoll § 13/2021, 

dok.nr. 124080). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(33) 

Sammanträdesdatum 

2021-02-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 11 Dnr 2020-000337  

Information - Ny idrottshall i Bergsjö 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Det finns sedan länge ett behov av en idrottshall i anslutning till Centralskolan i 

Bergsjö. Från och med nästa läsår så kommer antalet idrottstimmar i skolan att öka 

och då ökar behovet av lokaler för idrott än mera. 

Ärendet har varit uppe fler gånger för diskussion i olika instanser. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd har tidigare informerat om en tillfällig 

lösning med ett tält.  

När det gäller en fast idrottshall så finns det tre alternativ till placering, vid skolan, 

vid fotbollsplanen intill ICA, eller på Råsjövallen. 

Det bästa alternativet vore vid skolan i Bergsjö och i anslutningen till den 

nuvarande idrottshallen. 

Kommunstyrelseberedningen för framtida fastighetsinvesteringar har i § 14/2020, 

lämnat ett förslag till verksamheten att lämna förslag på en tillfällig idrottslokal för 

skolan i Bergsjö med så kallad tältlösning, i väntan på en permanent lösning. 

Uppdraget skulle redovisas på kommunstyrelsens sammanträde 2 februari 2021. 

Även en tidsplan och kostnadsberäkning ska redovisas. Vidare uppdrogs till 

verksamheten att bereda ärendet om att bygga en permanent idrottshall i nuvarande 

skolområde och i ett nytt skolområde. Beredningen ska redovisa en grov 

kostnadskalkyl på båda alternativen och olika förslag till lösningar, inkl. för- och 

nackdelar. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Beräknad kostnad för en mindre tälthall är 2,5-3 mnkr. En sådan hall kan stå klar till 

höstterminen 2021. Platsen som föreslås är ett område på Trimavallen. Kontroller 

behöver göras eftersom området delvis är en gammal soptipp. En heltäckande 

gummiduk behöver läggas som grund innan tälthallen kan resas.  

Ärendet behandlas vidare i ledningsutskottet i mars 2021.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseberedningen för framtida fastighetsinvesteringar beslutar 

uppdra till verksamheten att lämna förslag på en tillfällig idrottslokal till skolan 

i Bergsjö med så kallad tältlösning, i väntan på en permanent lösning. 

Uppdraget redovisas på kommunstyrelsens sammanträde 2 februari 2021. 

Även en tidsplan och kostnadsberäkning ska redovisas. 
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Forts. § 11 

 

2. Uppdra till verksamheten att bereda ärendet om att bygga en permanent 

idrottshall i nuvarande skolområde och i ett nytt skolområde. Beredningen ska 

redovisa en grov kostnadskalkyl på båda alternativen och olika förslag till 

lösningar, inkl. för- och nackdelar (Kommunstyrelseberedningen för framtida 

fastighetsinvesteringars protokoll § 14/2020, dok.nr. 123634). 

3. Ledningsutskottet beslutar att godkänna informationen, samt att skicka ärendet 

vidare till kommunstyrelsen (ledningsutskottets protokoll § 14/2021, 

dok.nr. 124081). 
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§ 12 Dnr 2021-000019  

Överföring av investeringsmedel från 2020 till 2021 års 
investeringsbudget. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna ombudgetering av följande investeringar från 2020 till 2021: 

Projekt förskolor 269 tkr 

Ventilation Bergsjögården 1 580 tkr 

Ombyggnad kommunhus för säkerhet och kris 4 724 tkr 

Ny förskola Gnarp 34 316 tkr 

Ombyggnad Arthur Engberg-skolan 4 167 tkr 

Vägbelysning 191 tkr 

Fastighetsnära insamling 954 tkr 

Industriområdet Knoget 2 289 tkr 

Totalt 48 490 tkr 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt slutredovisningar av 2020 års investeringar samt 

verksamheternas önskemål om ombudgetering till 2021. 

Ekonom Marianne Unborg föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige godkänner ombudgetering av 

investeringar från 2020 till 2021 (Erik Hedlunds och Marianne Unborgs 

tjänsteutlåtande 2021-01-13, dok.nr. 123874). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner ombudgetering av 

investeringar från 2020 till 2021 (ledningsutskottets protokoll § 5/2021, 

dok.nr. 124072). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 13 Dnr 2020-000276  

Nordanstigs kommun - Vattenförsörjningsplan 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Fastställa förslag till vattenförsörjningsplan för Nordanstigs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har kravet enligt Vattendirektivet att redovisa hur tillgången 

till rent vatten kan tillgodoses. Denna vattenförsörjningsplan har på uppdrag av 

kommunen tagits fram av MittSverige Vatten AB genom en konsult. 

Vattenförsörjningsplanen kommer sedan att vara en del i kommunens VA-plan som 

kommer att starta upp inom kort. 

Enligt vattendirektivet, EU:s ramdirektiv för vatten (2000/60/EG), ska det anges 

vad EU-länderna minst ska klara när det gäller vattenkvalitet och tillgång på vatten. 

Denna vattenförsörjningsplan är Nordanstigs kommuns inventering och förklaring 

till hur direktivets krav kan uppnås.  

Erik Norin, MittSverige Vatten AB, föredrar ärendet och förslaget till 

vattenförsörjningsplan för Nordanstigs kommun. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår fullmäktige att besluta att fastställa den 

för Nordanstigs kommun, av MittSverige Vatten AB framtagna 

vattenförsörjningsplan (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2020-10-11, dok.nr. 122352). 

2. Förslag till Vattenförsörjningsplan Nordanstig 2020-11-25, dok.nr. 123906). 

3. Ledningsutskottet föreslår att ärendet skickas vidare till kommunstyrelsen för 

mer information (ledningsutskottets protokoll § 10/2021, dok.nr. 124077). 

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget. 
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§ 14 Dnr 2021-000014  

Redovisning av brukarenkät inom hemtjänsten 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

En brukarundersökning har genomförts i november bland kommunens brukare av 

hemtjänst. Av 235 utdelade enkäter har 141 besvarats, en svarsfrekvens på 60% 

vilket är något för lågt för att man ska kunna dra några generella slutsatser men man 

kan ändå se en indikation i vilken riktning det pekar. Av de som svarat hade 62 

personer hemtjänst genom Drakstaden. Mitt Liv Omsorgsspecialisten och den 

kommunala hemtjänsten hade 39 svarande vardera. 

Undersökningen visar att totalt sett är de svarande mycket eller ganska nöjda med 

sin hemtjänst. Det gäller både bland brukare med privat respektive kommunal 

hemtjänst. 

Verksamhetschef Karin Henningsson föredrar rapporten. 

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet beslutar godkänna redovisningen. Redovisningen skickas vidare 

till Kommunstyrelsen för information (omsorgsutskottets protokoll § 10/2021, 

dok.nr. 124116). 
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§ 15 Dnr 2020-000040  

Redovisning av pågående fastighetsprojekt. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.   

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Thomaz Nordh informerar om de pågående fastighetsprojekten. 

EPC-projektet 

Projektet pågår enligt tidsplanen. Kvar från 2020 är belysning på Arthur Engbergs 

nya förskola samt driftsättning av värmepump nr 2. Ekonomin är under kontroll. 

Ventilationsarbeten Gnarps skola påbörjas under påsklovet. Jättendals 

räddningsstation, projektering pågår och åtgärderna kommer att utföras under 2021. 

Arthur Engbergskolan 

Nya entrén till f-6 är klar. Fritids nya lokal samt två toaletter är klar. Återstår ca 20 

fönsterbyten, övriga fönster är bytta på hela skolan. Vissa plåtarbeten runt fönster 

återstår på utsidan. Ombyggnationen beräknas kosta 682 000 kronor mer än budget. 

Verksamheten startar i lokalerna 1 mars. 

Gnarps nya förskola 

Hållfasthetsberäkningar till grunden finns, marken håller utan pålning. Markarbeten 

pågår, sista lagret bärlager beräknas vara klart 1 februari 2021 men kan komma att 

försenas på grund av den djupa tjälen. Därför kan även monteringen av moduler 

försenas. Förskolan i Gnarp blir den första Koljerngrunden som tillverkas i den nya 

fabriken i Varberg. Grunden är gjord av återvunnet glas.     

Beslutsunderlag 

Redovisning fastighetsinvesteringar dok.nr. 124124.    
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§ 16 Dnr 2020-000316  

Ansökan om checkkredit 2021 för  
Nordanstig Vatten AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Bevilja Nordanstig Vatten AB en checkkredit på totalt 15 mnkr under 2021 inom 

Nordanstigs kommuns koncernkonto. 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstig Vatten AB ansöker om en fortsatt checkkredit inom Nordanstigs 

kommuns koncernkonto på 15 mnkr.  

För att kunna hantera det likvida flödet under 2021 bör checkkrediten på 

internkontot hos Nordanstigs kommun motsvara 15 mnkr. Checkkrediten ska 

användas till de variationer som förekommer i in- och utbetalningar. 

Enligt styrelsebeslut 2020-10-28, § 33, ansöker Nordanstig Vatten AB om en 

checkkredit på 15 mnkr. 

Enligt kommunfullmäktigebeslut 2009-05-11 ska Nordanstig Vatten ABs 

checkkredit omvärderas varje år.    

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om checkkredit 2021 för Nordanstig Vatten AB., med bilagor, 

dokumentnr 122958.  

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar bevilja Nordanstig Vatten AB 

en checkkredit på totalt 15 mnkr under 2021 inom Nordanstigs kommuns 

koncernkonto (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 21020-11-

11, dok.nr. 122965). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja Nordanstig Vatten 

AB en checkkredit på totalt 15 mnkr under 2021 inom Nordanstigs kommuns 

koncernkonto (ledningsutskottets protokoll § 7/2021, dok.nr. 124074). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Carina Ohlson (C) och Peter Åström (L), yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner det antaget. 
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§ 17 Dnr 2020-000260  

Rese- och fordonspolicy 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta Rese- och fordonspolicy för Nordanstigs Kommun med följande 

ändringar: 

2. I stycket "Grundregler för resande i Nordanstigs kommun" ta bort meningen 

"Bil bör endast vara ett alternativ på sträckor över 4 km och till destinationer 

där det saknas kollektiva resmöjligheter". Första meningen "Kortare 

tjänsteresor ska göras till fots eller med cykel" i stycket "Cyklar i tjänsten" på 

sidan 5 tas bort.   

3. Under stycket "Privatbil i tjänst" lägga till följande text "Reslängden eller 

restiden blir större." 

4. Tidigare beslutad Rese- och mötespolicy för Nordanstigs kommun, 

dnr 2014-000251, upphör att gälla. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta förslag till Rutin för klimatväxling. 

2. Uppdra verksamheten bereda ett förslag om att anta Fossilfritt Sveriges 

Klimatväxlingsutmaning. 

Reservationer 

Johan Norrby (SD), Andreas Högdahl (NoP), Stig Eng (C), Sven-Erik Sjölund (S) 

och Sandra Bjelkelöv (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 15:55-16:00 för politiska överläggningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Policyn syftar till att styra kommunens tjänsteresor mot ett miljöanpassat, 

trafiksäkert och kostnadseffektivt resande. Det är en del i arbetet för att uppnå 

kommunens miljö- och klimatmål. Resepolicyn gäller för alla medarbetare och 

förtroendevalda i Nordanstigs kommun som genomför resor i tjänsten och som 

betalas av Nordanstigs kommun.    
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Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta Rese- och 

fordonspolicy för Nordanstigs Kommun inklusive rutin för 

klimatväxlingsavgift. Anta Fossilfritt Sveriges Klimatväxlingsutmaning. Att 

Rese- och mötespolicy för Nordanstigs Kommun, dnr. 2014-000251, upphör 

att gälla (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-09-16, 

dok.nr. 121928). 

2. Bilaga 1 Rese- och fordonspolicy, dokumentnr 122396. 

3. Bilaga 2 Klimatväxlingsutmaning, dokumentnr 122398. 

4. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att anta Rese- och 

fordonspolicy för Nordanstigs Kommun, att kommunfullmäktige beslutar att 

Rese- och mötespolicy för Nordanstigs Kommun, dnr. 2014-000251, upphör 

att gälla, att uppdra verksamheten bereda till kommunstyrelsen ett förslag om 

att anta Fossilfritt Sveriges Klimatväxlingsutmaning (ledningsutskottets 

protokoll § 11/2021, dok.nr. 124078).   

Yrkanden 

Carina Ohlson (C), med bifall av Tor Tolander (M), Ola Wigg (S) och Petter 

Bykvist (V) yrkar bifall till förslaget med två undantag: I stycket "Grundregler för 

resande i Nordanstigs kommun" ta bort texten "över 4 km och". Även första 

meningen "Kortare tjänsteresor ska göras till fots eller med cykel" i stycket "Cyklar 

i tjänsten" på sidan 5 tas bort.   

Ola Wigg (S), med bifall av Carina Ohlson (C) och Tro Tolander (M), yrkar tillägga 

under stycket "Privatbil i tjänst" följande text "Reslängden eller restiden blir större." 

Anette Nybom (S) yrkar tillägga att policyn ska utvärderas efter ett år. 

Johan Norrby (SD), med bifall av Sandra Bjelkelöv (SD), Sven-Erik Sjölund (S), 

Andreas Högdahl (NoP), Stig Eng (C) och Anette Nybom (S), yrkar att ärendet 

skickas på remiss till Klimat- och miljöberedningen.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande med sitt eget 

tilläggsyrkande mot Johan Norrbys remissyrkande med Anette Nyboms 

tilläggsyrkande om utvärdering. Ordföranden finner Carina Ohlsons yrkande 

antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Carina Ohlsons yrkande med Ola Wiggs tillägg röstar Ja. 

Den som stöder Johan Norrbys yrkande med Anette Nyboms tillägg röstar Nej. 
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Omröstningsresultat 

Med sju Ja-röster för Carina Ohlsons yrkande mot sex Nej-röster för Johan Norrbys 

yrkande antar kommunstyrelsen Carina Ohlsons yrkande. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Anette Nybom (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)  X 

Stig Eng (C)   X 

Carina Ohlson (C) X 

Andreas Högdahl (NOP)  X 

Tor Tolander (M) X 

Petter Bykvist (V) X 

Patric Jonsson (KD) X   

Peter Åström (L)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X 

Johan Norrby (SD)  X 

Sigbritt Persson X 

Summa  7 6  
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§ 18 Dnr 2021-000027  

Överenskommelse inför nya ägardirektiv för 
Fiberstaden AB 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna förslag till överenskommelsen mellan Nordanstigs kommun och 

Fiberstaden AB om ägande av delar av stadsnätet för fiber.  

2. Uppdra till firmatecknarna att underteckna överenskommelsen. 

Reservationer 

Johan Norrby (SD), Sandra Bjelkelöv (SD) reserverar sig mot beslutet.  

Andreas Högdahl (NoP) reserverar sig skriftligt enligt följande: 

”På grund av sent inkomna handlingar som ger dåliga möjligheter att sätta sig in i 

ärendet kan nordanstigspartiet.se inte bifalla förslaget.”   

Sammanfattning av ärendet 

Fiberstaden AB ansvarar enligt ägardirektivet för utbyggnad och drift av 

kommunens stadsnät. Kommunen äger stadsnätet. För att nyttja nätet betalar 

Fiberstaden hyra till Nordanstigs kommun enligt särskild överenskommelse. 

Kommunen avsätter årligen investeringsmedel för utbyggnaden.  

Fiberstaden har under ett antal år avsatt medel som skulle kunna användas till att 

öka takten i utbyggnaden av stadsnätet, för Nordanstigs del ca en miljon kronor. För 

att göra det möjligt bör ett förtydligande göras i ägardirektivet. För att inte förlora 

tid tecknas denna överenskommelse att gälla till dess kommunfullmäktige tagit 

ställning till en justering av ägardirektivet. Beslutar kommunfullmäktige att inte 

ändra ägardirektivet upphör denna överenskommelse omedelbart.     

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till 

överenskommelsen mellan Nordanstigs kommun och Fiberstaden AB om ägande av 

delar av stadsnätet för fiber. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 

överenskommelsen (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-

01-28, dok.nr. 124047).     

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med bifall av Stig Eng (C) och Tor Tolander (M), yrkar bifall till 

förslaget. 

Johan Norrby (SD), med bifall av Patric Jonsson (KD), Andreas Högdahl (NoP) och 

Sandra Bjelkelöv (SD), yrkar i första hand att ärendet ska behandlas på 

kommunstyrelsens nästa sammanträde och i andra hand avslag på förslaget. 
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Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Johan Norrbys yrkanden och finner sitt 

yrkande antaget. 
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§ 19 Dnr 2020-000317  

Lex Sarah utredning kring risk för missförhållande på 
grund av dåligt bemötande. 

Kommunstyrelsens beslut 

Skicka händelsen till Inspektionen för vård och omsorg som en lex Sarah-anmälan. 

Sammanfattning av ärendet 

En lex Sarah utredning har genomförts av Utveckling- och upphandlingsenheten 

daterad 2021-01-04 av en anmälan om missförhållande eller påtaglig risk för 

missförhållande inom kommunens hemtjänst.  

Anledningen till utredningen är en anmälan gällande att en kund har blivit dåligt 

bemött av en personal.  

Utredarens bedömning är att kunden utsattes för ett missförhållande och att 

händelsen ska skickas vidare till Inspektionen för vård och omsorg som en lex 

Sarah-anmälan. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge verksamheten i 

uppdrag att med det snaraste ha en gemensam utbildning för ledning och 

personal i lex Sarah, uppdra till verksamheten att efter genomförd utbildning 

ha en uppföljning på enhetens arbetsplatsträffar om effekten av utbildningen, 

uppdra till verksamheten att återkoppla till kommunstyrelsen vid sammanträde 

under våren 2021, i övrigt godkänna de åtgärder som verksamheten vidtagit 

samt att händelsen skickas vidare till Inspektionen för vård och omsorg som en 

lex Sarah (Margareta Sjögrens utredning 2020-11-11, dok.nr. 123838). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen skickar händelsen vidare till 

Inspektionen för vård och omsorg som en lex Sarah (omsorgsutskottets 

protokoll § 11/2021, dok.nr. 124117). 
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§ 20 Dnr 2020-000333  

Teckningsrätt för bank- och plusgiro. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja följande personer teckningsrätt för bank- och plusgiro att gälla två i 

förening: Ola Wigg (S), Kalle Olsson, Marianne Unborg, Björn Hylenius, Irina 

Alexeeva, Stina Lundin, Erica Norling och Anna Filin. 

2. Tidigare beslut om teckningsrätt upphör därmed att gälla. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse de personer som får teckningsrätt för bank- och plusgiro 

för Nordanstigs kommun att gälla från 2 februari 2021.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge följande personer 

teckningsrätt för bank- och plusgiro att gälla två i förening: Ola Wigg (S), 

Kalle Olsson, Marianne Unborg, Björn Hylenius, Irina Alexeeva, Stina 

Lundin, Erica Norling och Anna Filin (Erik Hedlunds och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2020-12-03, dok.nr. 123385). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge följande personer 

teckningsrätt för bank- och plusgiro att gälla två i förening: Ola Wigg (S), 

Kalle Olsson, Marianne Unborg, Björn Hylenius, Irina Alexeeva, Stina 

Lundin, Erica Norling och Anna Filin (ledningsutskottets protokoll § 8/2021, 

dok.nr. 124075). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 21 Dnr 2021-000022  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Notera till protokollet att Sven-Erik Sjölund (S) inte ställer sig bakom 

ordförandebeslutet att utbetala 250 000 kronor till Bergsjö Hassela Alpina. 

2. Låta genomföra en opartisk utredning av ordförandebeslutet om bidrag till 

Bergsjö Hassela Alpina. 

3. I övrigt godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Reservationer 

Sven-Erik Sjölund (S), Andreas Högdahl (NoP) och Johan Norrby (SD) reserverar 

sig mot ordförandebeslutet att utbetala 250 000 kronor till Bergsjö Hassela Alpina. 

Deltog inte i beslutet 

Petter Bykvist (V) och Tor Tolander (M) deltog inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska beslut som är fattade på delegation av kommunstyrelsen 

återrapporteras på nästkommande sammanträde.  

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Nya tillsvidareanställda december 2020, januari 2021 

Bostadsanpassningsbidrag 2020 

Granskning av Nordanstigs Bostäder AB 

Utbetalning av hyreskostnad, säsong 20/21 Bergsjö Hassela Alpina 

Anmälan enligt lex Sarah gällande missförhållande inom ett av kommunens 

Särskilda boenden.          

Yrkanden 

Sven-Erik Sjölund (S) meddelar att han inte ställer sig bakom ordförandebeslutet att 

utbetala 250 000 kronor till Bergsjö Hassela Alpina, och vill ha det antecknat till 

protokollet. 

Stig Eng (C), med bifall av Sven-Erik Sjölund (S), yrkar på en opartisk utredning av 

ordförandebeslutet om bidrag till Bergsjö Hassela Alpina. 

Propositionsordning 

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

Ordföranden noterar Sven-Erik Sjölunds avvikande åsikt och för in den i 

protokollet. 
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§ 22 Dnr 2020-000037  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande ärenden flyttas till kommunstyrelsens nästa sammanträde: 

Ärende 17 Delrapport: Bidragsnormer och bestämmelser för kommunens 

föreningsbidrag. 

Ärende 19 Motion för effektivisering i hanteringen av inkomna motioner. 

Ärende 20 Motion om att göra motioner tillgängliga på kommunens hemsida. 

Ärende 21 Motion om minnesgåva inom daglig verksamhet. 

Ärende 25 Sammanställning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 

Ärende 27 Delgivningar 

Anmälda extraärenden från dagens sammanträde och från förra sammanträdet: 

Vattnet i Gnarpsområdet 

Korttidsplatser 

Tackfilm till personal 

Vinkeln 

Fördjupad uppföljning av hemtjänsten 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Extraärenden 

Kvar från kommunstyrelsens sammanträde 1 december 2020: 

Vattnet i Gnarpsområdet 

Korttidsplatser 

Tackfilm till personal 

Vinkeln 

Extraärende vid dagens sammanträde: 

Fördjupad uppföljning av hemtjänsten 

Petter Bykvist (V) vill ha följande anteckning förd till protokollet då ärendet inte 

hinner behandlas under dagens sammanträde: 
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Forts. § 22 

 

"Vänsterpartiet föreslår att kommunstyrelsen tar initiativ till en fördjupad 

kvalitetsuppföljning av hur LOV-avtalet följs och efterlevs av hemtjänstutföraren 

Drakstadens Omsorgs AB. Vänsterpartiet har i rapporter från nuvarande och före 

detta personal, samt i samtal med fackförbundet Kommunal, får ta del av så många 

exempel på brister och missförhållanden att vi anser att en fördjupad uppföljning 

måste ske." 

I övrigt föreslår ordföranden Ola Wigg (S) att återstående ärenden på dagordningen 

behandlas på nästkommande sammanträde. 

      

      

      

 

 


