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§ 83 Dnr 2021-000021 

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen. 

Följande extraärenden anmäls: 

Petra Modée (V) Koldioxidbudget 

Tor Tolander (M) Gymnasiala specialutbildningar 

Stig Eng (C) och Sandra Bjelkelöv (SD) Ombyggnad av vägbelysning och 

informationsmötena 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 84 Dnr 2022-000032 

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella ärenden: 

Krig i Europa fortsätter i oförändrad takt!  

Det verkar nu som att Ryssland riktar sin aggression dels mot fler länder i det forna 

Sovjetunionen men framför allt mot västvärlden. Läget ser helt klart bekymmersamt 

ut!  

I kommunen har vi förberett ett mottagande av en flyktingström som troligen 

kommer under senare delen av juni eller juli. Detta förbereds framför allt i 

Nordanstigs Bostäders fastigheter i Hassela. Gävleborg har fått ett fördelningstal på 

1 869 personer inklusive de som kommer genom privata initiativ. Nordanstig har 

sedan tilldelats 84 personer.  

Vi har deltagit på dubbelspårets dag i Sundsvall i samband med ett ägarforum i 

Ostkustbanan 2015 AB. 

Detta sammanföll med ett snöoväder vilket lite ironiskt medförde att de som reste 

med tåg fick svårt att komma fram. Ska kanske tilläggas att några inte tog sig till 

tåget och fastnade efter vägen. 

Jag och Tor Tolander har varit till Rättvik för ett möte med SmåKom. En förening 

för små kommuner som är viktig för oss. 

Jag åkte sedan på fredag till Stockholm för en Sverigemiddag på kungliga slottet 

där representationen från länet bestod av undertecknad med respektive, Tevsjö 

destilleri samt rektorn för Högskolan i Gävle. 
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§ 85 Dnr 2022-000033 

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Sunt arbetsliv är ett projekt som drivs i samarbete med Sveriges Kommuner och 

Regioner och de fackliga förbunden. Arbetet inleds den 4 maj och två personer från 

Sunt arbetsliv kommer att arbeta i projektet. 

Business Arena Norr, rapport från ett möte i Umeå. 

Utvecklingsdag för ledningsgruppen för att utveckla en ökad samsyn. 

Verksamhetsbesök 

Kommunchefen fortsätter att besöka de olika verksamheterna, denna gång var det 

Bergesta särskilt boende. 

Civilförsvar och totalförsvar 

Den 10 maj genomförs en träff tillsammans med näringslivet, civilförsvaret och 

totalförsvaret. 

Erik Hedlund går Sveriges Kommuners och  Regioners toppledarprogram. 

Utbildningen har försenats nästan ett år på grund av coronapandemin men är nu 

snart klar. 
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§ 86 Dnr 2022-000100 

Kriget i Ukraina - påverkan på kommunen 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar hur kommunen påverkas av kriget i 

Ukraina. 

Verksamheten har förberett för att ta emot flyktingar men ännu har vi inte fått 

några. 

Prognosen är att de kommer under sommaren. 
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§ 87 Dnr 2022-000034 

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om aktuellt inom 

omsorgsutskottets verksamheter: 

Vi ser att den ekonomiska situationen är lite jobbig eftersom vi inte blivit 

kompenserade i budget för de ökade kostnaderna när det gäller larmen och 

dubbelbemanningen, det är ca fyra miljoner. 

Just nu ser det ut att bli ca sex miljoner minus på utskottet, även Koalan har blivit 

mer kostnadskrävande än man kunnat förespå. Behovet har mer än fördubblats 

sedan det startade, då hade vi 21 dygn på tjänsteköp. Idag har vi drygt 50 dygns 

beläggning per månad, och även fritidsverksamhet för vissa barn och unga. 

Vi har gett verksamheten i uppdrag att två gånger årligen informera om det framtida 

behovet av LSS-boende.  

Vi ser att vi har alldeles för lite platser när det gäller den formen av boende och vi 

behöver även växla upp den dagliga verksamheten. Vi har nu ett tjänsteköp som 

kostar drygt 6000:-/dygn som vi inte kan utföra i kommunens regi pga platsbrist och 

brist på sysselsättning. 

Av den anledningen kommer vi framöver med ett ärende där vi vill skriva om i 

budget, vi har från majoriteten säkrat medel för äldreomsorgslyftet ifall inte de 

statliga medlen skulle räcka eller försvinna. De pengarna ligger och skulle verkligen 

behövas för att höja kompetensen hos habiliteringen och dagliga verksamheten, så 

vi hoppas på ett positivt svar när tjutet presenteras. 

Inom socialtjänsten ser vi ett underskott på ca två miljoner, där har vi placeringar 

som är kostsamma. 

Verksamheterna håller på att ”sätta” sig efter omorganisationen så det är bra! 

En positiv nyhet är att vi äntligen fått en biträdande verksamhetschef, Fredrik 

Westin från Sundsvall. Han kommer nog att bli väldigt bra utifrån hans tidigare 

erfarenheter.  

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om aktuellt inom 

ledningsutskottets verksamheter: 

Ledningsutskottets framställan om en ny detaljplan för ett särskilt äldreboende har 

avvisats en andra gång av byggnadsnämnden. 
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Forts. § 87 

 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om aktuellt inom 

utbildningsutskottets verksamheter: 

Ekonomi 

Efter första kvartalet visar ekonomiredovisningen att verksamheterna håller sig 

inom ram. Det som skapar vårt underskott är de tidigare redovisade kostnaderna för 

IKE (interkommunal ersättning) samt de ökade kostnaderna för idrottsämnet pga 

extra omklädningsrum och busstransporter. 

Verksamhet 

Måluppfyllelsen redovisas inom ramen för årshjulet.  Där framkommer  

• att undervisningen i matematikämnet måste förbättras och utvecklas 

• att det i många ämnen på mellanstadiet finns en allt för stor andel elever 

utan godkända betyg 

• att undervisningen på högstadiet behöver utvecklas så att meritvärdet höjs 

En riktigt bra kartläggning och analys ligger till grund för ovanstående. Finns i 

handlingarna. 

Lokaler 

På senaste utskottet var Hans-Åke Oxelhöjd inbjuden för att informera om våra 

olika investeringsprojekt avseende förskole- och skollokaler. 
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§ 88 Dnr 2022-000028 

Redovisning enligt årsplan för 
utbildningsverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen ser allvaret i analysen och uppdrar till verksamheten att 

kontinuerligt redovisa en uppföljning. 

2. I övrigt godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet lämnar följande uppföljning av utbildningsverksamheten: 

Trygghet och studiero, enkätindex 

Den omfattande kvalitetsenkäten, som i år gick ut för första gången, blev försenad. 

De mått som knutits till denna kommer att redovisas i maj eller juni. 

Måluppfyllelse år 6 och 9 

Underlag år 9 

Det är framför allt tre ämnen som sticker ut negativt (fler än 10% icke-godkända). 

12% matematik 

11% engelska 

18% biologi 

När det gäller Mer än godtagbara kunskaper (A och B) så har dessa ämnen fina 

resultat: (Siffran inom parentes är de elever som inte når målen.)  

36% Bild (4%) 

41% Engelska (11%) 

36% Idrott (7%) 

33% Slöjd (0%) 

När det gäller Mer än godtagbara kunskaper (A och B) så har dessa ämnen dåliga 

resultat: (Siffran inom parentes är de elever som inte når målen.)  

17% matematik (12%) 

16% musik (1%) 

16% Religion (1%) 

17% svenska (4%) 

7% teknik (1%) 

 

Analys år 9 

Några iakttagelser utifrån materialet är att det är fler som har höga betyg i praktiskt-

estetiska ämnen än i teoretiska ämnen. I det fortsatta arbetet med betyg och 

bedömning behöver vi säkerställa att detta är omdömen satta utifrån faktiska 

omständigheter. 
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Forts. § 88 

 

Vidare syns att ämnen med en hög andel Mer än godtagbara kunskaper också har en 

högre andel elever som inte når målen. Ämnen med en låg andel Mer än godtagbara 

kunskaper har å sin sida en lägre andel elever som inte når målen. En generell 

slutsats att dra utifrån detta material är att strategin för tillgänglig undervisning inte 

fått genomslag. Det tycks som om pedagogerna antingen undervisar på en hög nivå 

vilket föranleder höga andelar med Mer än godtagbara kunskaper, men också fler 

som inte når målen. Eller undervisar pedagogerna på en låg nivå, vilket medför att 

fler klarar Godtagbara kunskaper medan färre når högre. 

Detta behöver pedagogerna uppmärksammas på i den återkoppling som görs av 

denna analys. Strategin för tillgänglig undervisning innebär att 

undervisningsmetoderna behöver breddas, inte riktas mot endera hög- eller 

lågpresterande. 

Underlag år 6 

EJ G MER ÄN   

1 32 Bild 

5 5 Biologi 

18 27 Engelska 

12 3 Fysik 

11 8 Geografi 

0 0 Hemkunskap 

5 9 Historia 

4 9 Idrott 

5 9 Kemi 

23 12 Matematik 

3 21 Musik 

9 17 Religion 

7 5 Samhällskunskap 

4 0 Slöjd 

19 16 Svenska 

3 1 Teknik 

 

Analys år 6 

I ett tidigare skede fanns en tradition att nästan inte använda sig av omdömet Mer 

än godtagbara kunskaper. Det fattades då ett beslut om att pedagogerna aktivt skulle 

bedöma kunskaper också mot denna nivå och markera den i Unikum. Det används 

inte fullt ut överallt och på några enheter nästan inte alls. Där behöver rektorerna se 

till att beslutet följs. 

Vidare kan konstateras att matematiken fortfarande är det mest problematiska 

ämnet också för våra år 6-elever. Nu lanseras ett samrättningsarbete kring de 

nationella proven, vilket ska ses som ett startskott till ett mer övergripande arbete. 

Detta måste inledas redan i förskolan. 
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Forts. § 88 

 

Vidare kan vi i våra diskussioner konstatera att vi inte har fungerande 

överlämningar mellan stadierna. Detta blir särskilt tydligt där övergången innebär 

skolbyte. Det material vi skickar vidare behöver innehålla ett fylligare material som 

säkerställer kontinuitet mellan inblandade pedagoger och som gör att vi inte 

behöver ödsla tid på att diagnosticera kunskapsnivåer. 

Till sist konstaterar vi att biologi lite oväntat hamnat på röda listan och att detta 

tycks gälla alla stadier. Detta behöver vi undersöka närmare. 

Några tankar utifrån ett övergripande statistiskt underlag (Kolada) 

Forskningen visar att det finns ett tydligt samband mellan hög förväntan på elevens 

resultat från pedagogen och elevens faktiska måluppfyllelse. I korthet – ju mer 

resignerad pedagogen är inför elevens möjligheter, desto sämre resultat. 

Ett första steg för att höja förväntan togs för snart två år sedan. Då bestämde 

ledningsgruppen att omdömet ”mer än godtagbart resultat” inte skulle omfatta nivå 

motsvarande betyget C. Endast A och B ska räknas som mer än godtagbara. Vi 

ställer alltså högre krav för att uppnå omdömet. Vi vill förstås inte att andelen som 

får omdömet ska minska. Alltså höjer vi vår förväntan på eleverna och menar att det 

är möjligt för dem att öka sina kunskaper i motsvarande grad. Pedagoger såväl som 

elever behöver jobba hårdare för at uppnå detta. 

Det är vår måluppfyllelse i år 9 som avgör hur duktiga vi har varit. Varje pedagog, 

från förskolan till högstadiet, har i uppdrag att öka just denna måluppfyllelse.  

Det är intressant att studera vår måluppfyllelse statistiskt. Det första som slår en är 

att den varierar mellan olika årskurser. Meritvärdet, som 2020 var 205 i genomsnitt 

och en bra bit under rikssnittet, blev 2021 231, vilket i princip motsvarar rikssnittet. 

År 2019 var snittet 224. Gymnasiebehörighet till yrkesprogram, som 2019 var hela 

92,6%, en bra bit över rikssnittet (84,7), var 2020 85,4%, vilket var en liten bit 

under rikssnittet (86). 2021 var snittet 86%.  

 

 Meritvärde  Gymnasiebehörighet  

 Nordanstig Riket Nordanstig Riket 

2019 224 224 92,6 84,7 

2020 205 225 85,4 86,0 

2021 231 227 86,0 86,5 

 

Det finns en stark tradition att förklara detta med att det är skillnad mellan olika 

årskurser. Men skolan har ett kompensatoriskt uppdrag att utjämna sådana 

skillnader. Om något är en bestående skillnad mellan årskurserna efter 15 år i 

kommunens för- och grundskolor ett misslyckande för verksamheten. 

En annan intressant skillnad är den mellan flickor och pojkar. Vad gäller nämnd 

behörighet 2021 så var flickornas behörighet 90,2% medan pojkarnas var 82,5.  
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Forts. § 88 

Studerar man meritvärdet är skillnaden ännu större. 2021 var pojkarnas meritvärde 

212 medan flickornas var 251, en skillnad på i stort sett 40 poäng, vilket i ett 

nationellt perspektiv är en mycket stor skillnad. På riksnivå är skillnaden i runda 

slängar 20 poäng. 

Resultaten i år 9 är förstås avgörande för möjligheterna att erhålla en 

gymnasieexamen. Utan behörighet går det inte alls. Med behörighet är det ändå 

meritvärdet som avgör vilka program du har tillgång till, om du kan komma in på 

ditt förstahandsval och om du blir motiverad att klara utbildningen. Efter fyra år 

saknar 35% av ungdomarna i Nordanstig gymnasieexamen, att jämföras med 22% 

på riksnivå. Uppdelat på pojkar och flickor saknar 40% av pojkarna examen, medan 

procenten för flickorna är 25. Inte ens flickorna når den genomsnittliga riksnivån, 

som uppdelad på pojkar och flickor är 25 respektive 19. 

Saknar gymnasieexamen efter 4 år 2021 

Nordanstig   Riket 

Total Pojkar Flickor Total Pojkar Flickor 

35 40 25 22 25 19 

 

I denna statistik syns ett starkt genomslag för en kultur som inte värdesätter 

utbildning. Jämför man ovanstående siffror med t ex Uppsala, som är ett bra 

exempel på en utbildningsorienterad kultur visar det sig att meritvärdet där är 244 

(+13), behörighet till gymnasiet är 88,5 (+2) och gymnasieexamen efter fyra år är 

78% (+13). Då ska man ändå betänka att andelen utrikes födda invånare 0-19 år i 

Uppsala är 11,1% medan den i Nordanstig bara är 7,8. 

Att utbildningsnivå påverkar folkhälsan är också ett vedertaget forskningsresultat.  

Män och kvinnor i Nordanstig lever 78,7 respektive 82,3 år, medan siffrorna i 

Uppsala är 82,1 och 85,3. Självmordsiffror är också talande. Antalet per 100 000 

invånare över 15 år bland de minst utbildade, nämligen männen, är i Region  

Uppsala 18,1 medan Region Gävleborg har 24,2. Utbildningsnivå är alltså en fråga 

om livskvalitet. 

Av ovanstående framgår att: 

1. Det är mycket viktigt att vi inom professionen inte uttrycker oss i samtal om 

elever på ett sätt som riskerar att förstärka låg förväntan på elevernas resultat. 

2. Det är särskilt viktigt att vi höjer vår förväntan vad gäller pojkarnas resultat. 

3. Det är av stor betydelse att vi tar viktiga steg mot en utbildningsorienterad 

kultur och detta behöver ske i samarbete med andra avdelningar i kommunen. 

Frånvaro 

Pandemin får ett väldigt genomslag i våra siffror. Den frånvaro vi har handlar om 

sammanhängande sådan, medan ströfrånvaron är väldigt liten. Det tolkar vi som att 

det är karantäner och sjukdom som står för siffrorna. Frånvaron jämfört med 

föregående period har ökat med 50%. Oron för måluppfyllelse har däremot ökat 

med 300%. Detta är naturligt då vi bunkrar brister över en längre period.  
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Forts. § 88 

Vad vi inte kan se i materialet är hur frånvaron påverkar den högre måluppfyllelsen. 

Vi anger endast oro för godkänd nivå. Vi behöver hitta ett sätt att redovisa också 

oro för högre betygsnivåer. 

I våra diskussioner framkommer att antalet hemmasittare ökar igen. Detta kan ha 

med pandemin att göra. Nationella undersökningar visar på ett minskat problem 

med psykisk ohälsa kopplat till fjärrundervisning. Vi måste då tänka att det finns en 

koppling mellan trygghet och studiero och hög frånvaro när vi sätter in åtgärder. 

Vi har inte många barn som inte har gått i förskolan, men vi kan se en tendens till 

högre frånvaro i förskoleklass hos de barn som inte gjort det. Vi behöver aktivt 

verka för att alla barn ska komma in i förskolan åtminstone sista året så att vi bättre 

kan förbereda dem på det som väntar. 

I något fall konstaterar vi brister i föräldraskapet kopplat till hög frånvaro hos ett 

litet barn. Här behöver vi överväga att inleda en process mot vitesföreläggande, 

förhoppningsvis utan att behöva löpa linan ut. 

Vi konstaterar att vi inte har ett normalår att jämföra med ännu. Vi tar dessutom in 

samma material från externa aktörer, vilket innebär att vi nu har bättre kontroll över 

frånvaro och måluppfyllelse också hos dessa. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner informationen 

(utbildningsutskottets protokoll § 29/2022, dok nr 130993). 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar med stöd av Carina Ohlson (C) att verksamheten får i uppdrag 

att kontinuerligt redovisa en uppföljning då kommunstyrelsen ser allvaret i 

analysen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 
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§ 89 Dnr 2022-000035 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna rapporten. 

2. Uppdra till verksamheten att vid nästa sammanträde presentera en djupare 

analys och utökad uppföljning i samband med den förstärkta månadsrapporten 

per april 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar det ekonomiska per mars månad 2022.  

En verksamhet som redan nu visar på underskott är IKE (interkommunal ersättning) 

inom utbildningsverksamheten samt vård och omsorg för biståndsbedömda insatser 

i hemtjänsten. Kostnadsökning inom vård och omsorg bland annat för trygghetslarm 

och dubbelbemanning. 

Ordföranden Ola Wigg (S) frågar om orsakerna till den ökade kostnaden för 

entreprenader inom utbildning. Kommunchef Erik Hedlund meddelar att han 

återkommer med en redovisning. 

Månadsrapporten per mars för nyckeltalen saknas. 

Beslutsunderlag 

Ekonomirapport per mars, dok nr 130964. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att kommunstyrelsen får en djupare analys och utökad 

uppföljning vid den förstärkta månadsrapporten per april 2022. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 90 Dnr 2022-000168 

Årsredovisning 2021 för Inköp Gävleborg 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2021 för Inköp Gävleborg. 

Sammanfattning av ärendet 

Gävleborgs tio kommuner har i många år samarbetat i inköpsfrågor via 

kommunalförbundet Inköp Gävleborg. 

Gävle kommun begärde utträde ur förbundet i september 2017. Tidigare 

förbundsordning stadgade att om en av de tio medlemskommunerna begärde utträde 

så skulle förbundet upplösas. Avtal träffades i dec 2019 mellan Gävle kommun och 

övriga medlemskommuner innebärande att Gävles utträde ur förbundet per 

31 december 2019 godkändes tillsammans med de ekonomiska villkoren för detta. 

Avtalet gjorde det också möjligt att förbundet kan leva vidare till dess att förbundets 

ingångna avtal löper ut.  

Förbundets nya roll är bl a att vara avtalsförvaltare av tidigare ingångna avtal och 

sträva efter att dessa inte förlängs. Det praktiska arbetet med avtalsförvaltningen 

sköts av Hälsingekommunerna. 

Resultatet för 2021 uppgår till -895 tkr jämfört med en budget på - 658 tkr. 

Underskott budgeterades då förbundsdirektionen i februari  2020 beslutade att from 

2020 inte ta ut någon medlemsavgift från medlemskommunerna utan använda det 

ansamlade överskottet som finns från tidigare år och till dess att förbundet 

avvecklats. Per 31 dec 2021 uppgår det egna kapitalet till 4 070 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Protokoll direktionsmöte Inköp Gävleborg 18 feb 2022 samt årsredovisning 

2021, med bilagor, dok nr 130191. 

2. Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-04-04, Yttrande årsredovisning 2021 

Inköp Gävleborg, dok nr 130583. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 

2021 för Inköp Gävleborg (ledningsutskottets protokoll § 77/2022, dok nr 

131030). 

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(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 91 Dnr 2022-000156 

Årsredovisning 2021 för Per och Anna Sundins 
stipendiefond, Per-Olof Schönströms minnesfond och 
Nordanstigs Näringslivsfond. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2021 för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, 

sammanställning 2021 för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins stipendiefond 

samt sammanställning 2021 för Stiftelsen Per-Olof Schönströms minnesfond. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har upprättat Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs 

Näringslivsfond, samt Sammanställningar för Stiftelsen Per och Anna Katarina 

Sundins stipendiefond samt Stiftelsen Per-Olof Schönströms minnesfond för 2021. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-04-01, 

Årsredovisning 2021 för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-Olof 

Schönströms minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond, dok nr 130557, 

2. Stiftelsesammanställningar, med bilagor, dok nr 130649. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Årsredovisning 

för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, sammanställning för Stiftelsen Per 

och Anna Katarina Sundins stipendiefond samt sammanställning för Stiftelsen 

Per-Olof Schönströms minnesfond (ledningsutskottets protokoll § 78/2022, 

dok nr 131031). 

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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§ 92 Dnr 2022-000153 

Sammanställning 2021 för kommunens samförvaltade 
stiftelser. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har upprättat Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2021. 

Sammanställningen innefattar 16 stycken stiftelser som förvaltas av 

kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänstutlåtande 2022-04-01, 

Sammanställning 2021 för kommunens samförvaltade stiftelser, dok nr 

130558.  

2. Samförvaltade stiftelser 2021, dok nr 130650. 

3. Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att Godkänna 

Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2021 (ledningsutskottets protokoll 

§ 79/2022. dok nr 131032). 

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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§ 93 Dnr 2022-000121 

Årsrapport 2021 digitalisering och 
informationssäkerhet 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna årsrapporten 2021 för digitalisering, IT och informationssäkerhet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år ska kommunstyrelsen få en rapport om det gångna årets arbete med 

digitalisering, IT och informationssäkerhet. 

Visionen med kommunens digitaliseringsarbete är att skapa digitala förutsättningar 

för ett långsiktigt och hållbart utförande av kommunens grunduppdrag med 

verksamhetsnytta och medborgare i fokus. 

Det har varit ett år med utmaningar som pandemi och distansarbete som ställt 

särskilda krav på våra digitala verktyg. 

Året har handlat mycket att inom IT-förvaltningen skapa ordning och reda och att 

dokumentera vilka system vi har, på det sättet har vi nu en mycket bra grund att 

arbeta utifrån och kan bygga på med nyttoanalyser, informationssäkerhet och 

personuppgiftshantering. Det ger ett helhetsperspektiv och goda förutsättningar att 

arbeta med IT-system både kostnadseffektivt, användbart och säkert. 

IT-strateg Morgan Norell föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner årsrapporten för 

digitalisering, IT och informationssäkerhet (Erik Hedlunds och Morgan Norells 

tjänsteutlåtande 2022-04-04, dok nr 130603). 

2. Årsrapport 2021 digitalisering och IT, dok nr 130610. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner årsrapporten för 

digitalisering, IT och informationssäkerhet (ledningsutskottets protokoll 

§ 82/2022, dok nr 131035). 
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§ 94 Dnr 2021-000043 

Mått för uppföljning av biblioteks- och 
utbildningsverksamheten  

Kommunstyrelsens beslut 

Anta nedanstående mått för uppföljning av biblioteksverksamheten: 

• Antal utlån av olika typer av fysiska medier. 

• Antal nyförvärv av olika typer av fysiska medier. 

• Bestånd, nyförvärv och utlån av tryckta böcker för barn och unga. 

• Bestånd och utlån av medier för personer med läsnedsättning. 

• Antal aktiva låntagare – män, kvinnor, barn och unga. 

• Antal besökare på Bergsjö bibliotek. 

• Redovisning av aktiviteter på biblioteken – vuxna, barn och unga. Uppdelad i 

olika kategorier. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2021 om en ny biblioteksplan för åren 

2022-2025. Verksamheten har nu tagit fram förslag på hur uppföljning av planen 

kan ske.  

Syftet med Nordanstigs biblioteksplan är att tydliggöra för kommunens medborgare 

vilket som är kommunens ambitionsnivå med biblioteksverksamheten. Den ska 

också vara ett verktyg för uppföljning och utveckling av verksamheten. Uppgiften 

har varit att finna mått och resultat som är relevanta för detta. 

Utöver dessa mått måste en utvärderande verksamhetsberättelse som huvudsakligen 

ägnar sig åt kvalitativa resonemang tillföras. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår mått för uppföljning av biblioteksverksamheten (Erik 

Hedlunds och Thomas Larssons tjänsteutlåtande 2022-02-16, dok nr 129715). 

2. Utbildningsutskottet föreslår mått för uppföljning av biblioteksverksamheten 

(utbildningsutskottets protokoll § 18/2022, dok nr 130441). 

Yrkanden 

Anette Nybom (S) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms yrkande och finner det antaget. 
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§ 95 Dnr 2022-000133 

Utbetalning av partistöd 2022 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

Utbetala partistöd för 2022 till partierna i fullmäktige enligt fastställt belopp: 

Socialdemokraterna 114 tkr 

Sverigedemokraterna 64 tkr 

Centerpartiet 64 tkr 

Vänsterpartiet 44 tkr 

nordanstigspartiet.se 24 tkr 

Liberalerna 24 tkr 

Moderaterna 54 tkr 

Kristdemokraterna 34 tkr 

Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd. 

Deltar inte i beslutet 

Johan Norrby (-) deltar inte i beslutet att utbetala partistöd till Sverigedemokraterna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Partistödet betalas ut årligen efter beslut av kommunfullmäktige. 

Vid fördelningen av partistödet ska fullmäktige beakta endast de partier som är 

representerade i fullmäktige under verksamhetsåret. Har ett parti flera platser utan 

att alla är bemannade kan det mandatbundna partistödet minskas i motsvarande 

grad. Lyckas inte partiet bemanna någon plats kan också grundstödet dras in. 

Partierna ska årligen redovisa hur partistödet har använts. Grundstödet är 14 000 

kronor per parti och år. Mandatstödet är 10 000 kronor per mandat i fullmäktige 

och år. 

Staben bedömer att samtliga 31 mandat i fullmäktige är bemannade enligt 

Kommunallagen 4 kap 29-30 §§. Även om två personer i fullmäktige har anmält sig 

som politisk vilde anses ändå mandatet vara bemannat av ursprungspartiet. 

Samtliga åtta partier har inkommit med sin redovisning för hur partistödet har 

använts under 2021. 
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Forts. § 95 

 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att partistöd för 2022 utbetalas till 

partier i fullmäktige enligt fastställt belopp (Erik Hedlunds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2022-04-21, dok nr 130959). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 96 Dnr 2022-000178 

Överklagat ärende gällande antalet ledamöter i 
krisledningsnämnden  

Kommunstyrelsens beslut 

Avge yttrande till Förvaltningsrätten i Falun enligt bilaga daterad 2022-04-27. 

Inte närvarande vid beslutet 

Eva Andersson (SD) är inte närvarande vid denna paragraf då hon är part i målet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

En kommunmedlem har överklagat kommunfullmäktiges beslut den 28 mars 2022 

§ 25 att ändra antal ledamöter i krisledningsnämnden från tretton till fem. Som skäl 

för att beslutet ska upphävas, anförs att fullmäktige har ändrat antal ledamöter utan 

tillräckligt starka skäl och att beslutet sätter demokratin ur spel, eftersom samtliga 

partier inte får mandat i nämnden. Klaganden menar också att klubbslaget som 

avgjorde ärendet föll för fort för att denne skulle hinna begära votering. 

I förslaget till yttrande motsätter sig kommunstyrelsen bifall till överklagandet. 

Ändringen är en del av en större nämndöversyn som kommunen genomför inför 

varje mandatperiod. Krislednings-nämnden aktiveras bara vid extraordinära 

händelser. Om en kris inträffar, är det viktigt att kommunen kan fatta effektiva 

beslut. Därför är det inte lämpligt att vänta med att ändra antal ledamöter tills nästa 

mandatperiod.  

Fullmäktige har rätt att ändra antal ledamöter i nämnderna. Det är en grundläggande 

del av den lokala självstyrelsen. Fem ledamöter är rimligt med hänsyn till nämndens 

uppdrag.  

Det finns ingen rätt för samtliga partier i fullmäktige att vara representerade i 

nämnderna. Den lokala demokratin utgår från att partierna förhandlar om platser i 

nämnderna eller fördelar dem med proportionellt valsätt. Båda modellerna kommer 

i de allra flesta kommuner leda till att inte alla partier finns representerade i 

nämnderna. Det är inte odemokratiskt utan tvärtom en del av hur den lokala 

demokratin är uppbyggd.  

De förtroendevalda som har uppdrag i krisledningsnämnden har själva deltagit i 

beredningen och ställt sig bakom beslutet. Den formella hanteringen av ärendet vid 

fullmäktigesammanträdet har varit riktig.      

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningsrättens föreläggande dok nr 130920. 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avge yttrande till 

Förvaltningsrätten i Falun enligt bilaga daterad 2022-04-27 (Erik Hedlunds och 

Eva-Lisa Järvinens tjänsteutlåtande 202204-27, dok nr 131077).  
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Forts. § 96 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag till yttrande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 97 Dnr 2020-000304 

Motion om att återkommunalisera hemtjänsten 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Fullmäktige har i § 9/2022 beslutat att avskaffa kommunens valfrihetssystem 

inom hemtjänst och därmed bedriva all hemtjänst i egen regi. 

2. Motionen kan därmed anses besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) m.fl. har lämnat en motion där de föreslår att Nordanstigs 

kommun omedelbart återkommunaliserar hemtjänsten, d.v.s. driver den i egen regi 

med egen personal, alternativt att Nordanstigs kommun återinför kommunalt driven 

hemtjänst inom hela kommunens geografiska område samt att pengar för att 

utveckla äldreomsorgen avsätts i budget.  

Yttrande över motionen 

Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde i februari i år att avskaffa kommunens 

valfrihetssystem inom hemtjänst och bedriva all hemtjänst i egen regi. 

Med detta kan motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

1. Motion om att återkommunalisera hemtjänsten, dok nr 122796. 

2. Carina Ohlson (C) föreslår att fullmäktige beslutar följande: Fullmäktige har i 

§ 9/2022 beslutat att avskaffa kommunens valfrihetssystem inom hemtjänst 

och därmed bedriva all hemtjänst i egen regi. Motionen kan därmed anses 

besvarad (Carina Ohlsons (C) tjänsteutlåtande 2022-04-04, dok nr 130601). 

3. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar följande: Fullmäktige har i 

§ 9/2022 beslutat att avskaffa kommunens valfrihetssystem inom hemtjänst 

och därmed bedriva all hemtjänst i egen regi. Motionen kan därmed anses 

besvarad (omsorgsutskottets protokoll § 51/2022, dok nr 130979). 
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§ 98 Dnr 2022-000131 

Motion om att förbättra insatserna mot våld i nära 
relationer 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Bevilja motionen. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta och anta en handlingsplan för att 

motverka våld i nära relationer samt att implementera den i kommunens 

verksamheter. 

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion om att förbättra insatserna mot våld i 

nära relationer. I motionen yrkar hon att kommunstyrelsen ges ansvar för att ge ett 

utskott eller en arbetsgrupp i uppgift att i samråd med sakkunniga och med grund i 

den forskning som finns, upprätta en handlingsplan för att motverka våld i nära 

relationer samt att kommunstyrelsen ges ansvar för att handlingsplanen 

implementeras i samtliga kommunala verksamheter så fort den är upprättad. 

Yttrande över motionen 

Arbetet med att motverka våld i nära relationer är ett viktigt arbete. Det ligger också 

helt i linje med majoritetens ambitioner.  

Vid kommunstyrelsens förvaltning och enheten Utveckling och upphandling finns 

det idag en tjänst som trygghets- och folkhälsosamordnare. Ett av fokusområdena 

för denna tjänst är att arbeta för att motverka våld i nära relationer men även öka 

tryggheten och upplevelsen av trygghet i vår kommun. 

Idag finns inga riktlinjer för att motverka våld i nära relationer som riktar sig mot 

kommunens samtliga verksamheter. 

Motionen kan därmed beviljas.  

Beslutsunderlag 

1. Motion om att förbättra insatserna mot våld i nära relationer, dok nr 129636. 

2. Ola Wigg (S) föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja motionen. Uppdra till 

kommunstyrelsen att utarbeta och anta en handlingsplan för att motverka våld i 

nära relationer samt att implementera den i kommunens verksamheter (Ola 

Wiggs tjänsteutlåtande 2022-04-04, dok nr 130609). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja motionen. Uppdra 

till kommunstyrelsen att utarbeta och anta en handlingsplan för att motverka 

våld i nära relationer samt att implementera den i kommunens verksamheter 

(ledningsutskottets protokoll § 84/2022, dok nr 131037). 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 98 

 

Yrkanden 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sandra Bjelkelövs yrkande och finner det 

antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 99 Dnr 2022-000132 

Motion om tillbakaflytt av fullmäktigesammanträden till 
Harmånger 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Lokalen i Bergsjögården är funktionellt tillfredställande för att hålla 

sammanträden i, men den är inte optimal. 

2. Motionens första att-sats beviljas. Motionens andra att-sats avslås. 

Reservationer 

Sven-Erik Sjölund (S), Stig Eng (C), Sandra Bjelkelöv (SD), Johan Norrby (-) och 

Andreas Högdahl (NoP) reserverar sig mot beslutet. 

Deltar inte i beslutet 

Petter Bykvist (V) och Petra Modée (V) deltar inte i beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sven-Erik Sjölund (S) har lämnat en motion om förslag att flytta tillbaka 

fullmäktiges sammanträden till Harmånger. Han yrkar att kommunen utreder 

möjligheten att åter förlägga fullmäktiges sammanträden i gamla fullmäktigesalen i 

Harmånger samt att om utredningen visar att det är möjligt även besluta att flytta 

sammanträdena till Harmånger. 

Idag genomförs fullmäktiges sammanträden normalt i Kulturhuset Bergsjögården i 

stora salen.  

En fullmäktigesal ska ha utrymme för fullmäktiges 31 ledamöter och för de 

tjänstepersoner som behöver vara med vid sammanträdet. Det är viktigt med plats 

för åhörare och besökare eftersom sammanträdena är öppna för allmänheten. 

Sammanträdena sänds även på webben direkt och utrustning för inspelning, 

kameror, mikrofoner och högtalare behöver också finnas. 

Lokalen i Bergsjögården är funktionellt tillfredställande för att hålla sammanträden 

i, men den är inte optimal. 

Med anledning av detta föreslås att motionens första att-sats beviljas samt att den 

andra att-satsen får anses besvarad i avvaktan på utredningen.  

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 99 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion om att flytta tillbaka fullmäktiges sammanträden till Harmånger, dok 

nr 129857. 

2. Ola Wigg (S) föreslår att fullmäktige beslutar följande: Lokalen i 

Bergsjögården är funktionellt tillfredställande för att hålla sammanträden i, 

men den är inte optimal. Motionens första att-sats kan därmed beviljas. 

Motionens andra att-sats får anses besvarad i avvaktan på utredningen (Ola 

Wiggs tjänsteutlåtande 2022-04-04, dok nr 130612). 

3. Ledningsutskottet förslår att fullmäktige beslutar följande: Lokalen i 

Bergsjögården är funktionellt tillfredställande för att hålla sammanträden i, 

men den är inte optimal. Motionens första att-sats kan därmed beviljas. 

Motionens andra att-sats får anses besvarad i avvaktan på utredningen 

(ledningsutskottets protokoll § 86/2022, dok nr 131039). 

Yrkanden 

Carin Ohlson (C), med stöd av Tor Tolander (M), Ola Wigg (S), Sigbritt 

Persson (S), Anette Nybom (S) och Per-Ola Wadin (L), yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag på första att-satsen men att motionens andra att-sats ska 

avslås. 

Stig Eng (C), med bifall av Sandra Bjelkelöv (SD), Sven-Erik Sjölund(S), Andreas 

Högdahl (NoP) och Johan Norrby (-), yrkar att ärendet återremitteras med 

uppdraget att motionens första att-sats utreds när det gäller kostnaden, vilken 

teknisk utrustning behövs samt hur lokalen kan säkerhetsanpassas. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder att ärendet avgörs vid dagens sammanträde röstar Ja. 

Den som stöder att ärendet återremitteras röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med sex Ja-röster mot fem Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde. Två ledamöter avstår från att rösta. 

 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 99 

 

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  

Per-Ola Wadin (L) X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X 

Johan Norrby (SD)  X 

Sigbritt Persson X 

Petra Modée (V)   X 

Summa  6 5 2 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det 

antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 100 Dnr 2020-000242 

Motion om kultur och företagande, att införa 
enprocentregeln. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. I kommunens Kulturstrategi för åren 2021-2025 anges att kommunen ska 

verka för att vid nybyggnation och större renoveringsarbeten av kommunala 

fastigheter ska det som en naturlig del i planeringsarbetet, avsättas en procent 

av byggkostnaden för konstnärlig utsmyckning. Då detta redan är beslutat 

anser vi inte att någon ytterligare utredning enligt motionens förslag behövs.  

2. Med detta kan motionen anses besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Vänsterpartiet har genom Petter Bykvist, Petra Modée och Göran Thybäck lämnat 

en motion där de föreslår att fullmäktige beslutar att utreda hur den så kallade 

enprocentregeln, det vill säga att minst en procent av budgeten vid ny-, om- och 

tillbyggnation av fastigheter, infrastruktur och offentliga miljöer ska investeras i 

byggnadsanknuten konstnäring gestaltning, skulle kunna införas i Nordanstigs 

kommun och dess kommunala bolag. 

Yttrande över motionen 

Kommunen står inför stora investeringar i den närmaste framtiden. Det byggs en ny 

förskola i Gnarp och det planeras för en ny idrottshall i Bergsjö, ett nytt särskilt 

boende och även ett trygghetsboende. 

I kommunens Kulturstrategi för åren 2021-2025 som antogs av kommunfullmäktige 

i oktober 2021, så anges att kommunen ska verka för att vid nybyggnation och 

större renoveringsarbeten av kommunala fastigheter ska det som en naturlig del i 

planeringsarbetet, avsättas en procent av byggkostnaden för konstnärlig 

utsmyckning. 

Med detta kan motionen anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

1. Motion om kultur och företagande, att inför enprocentregeln, dok nr 118784. 

2. Stig Eng (C) föreslår att fullmäktige beslutar följande: I kommunens 

Kulturstrategi för åren 2021-2025 anges att kommunen ska verka för att vid 

nybyggnation och större renoveringsarbeten av kommunala fastigheter ska det 

som en naturlig del i planeringsarbetet, avsättas en procent av byggkostnaden 

för konstnärlig utsmyckning. Då detta redan är beslutat anser vi inte att någon 

ytterligare utredning enligt motionens förslag behövs. Med detta kan motionen 

anses besvarad (Stig Engs tjänsteutlåtande 2022-04-04, dok nr 130589). 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 100 

 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar följande: I kommunens 

Kulturstrategi för åren 2021-2025 anges att kommunen ska verka för att vid 

nybyggnation och större renoveringsarbeten av kommunala fastigheter ska det 

som en naturlig del i planeringsarbetet, avsättas en procent av byggkostnaden 

för konstnärlig utsmyckning. Då detta redan är beslutat anser vi inte att någon 

ytterligare utredning enligt motionens förslag behövs. Med detta kan motionen 

anses besvarad (ledningsutskottets protokoll § 85/2022, dok nr 131038). 

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 33(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 101 Dnr 2020-000040 

Redovisning av pågående fastighetsprojekt. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får en redovisning av pågående fastighetsprojekt i kommunens 

regi. 

Enhetschef Thomaz Nordh presenterar aktuellt läge för de olika projekten. 

Ny förskola i Gnarp 

Plåtarbeten kvarstår runt solceller. entreprenören är avetablerad och kommunen har 

fri tillgång till marken runt förskolan. Upphandling av rivning av Villervallan och 

gamla biblioteket är klar, tilldelning sker under vecka 18. Kostnaden finns 

budgeterad och belastar driften för 2022. 

EPC-projektet 

Belysning Ilsbo skola genomfördes under påsklovet. Belysning Bergesta påbörjas 

under vecka 19. Byte ventilationsaggregat fritidsverksamhetens lokaler på Gnarps 

skola pågår. Ventilationsarbeten påbörjas Ilsbo skola vecka 22 och vecka 23 

påbörjas ventilationsarbeten i Bergsjö skolas kök och matsal. 

Ny idrottshall i Bergsjö 

Detaljplanen är ute på samråd, kalkylering pågår och en riktkostnadskalkyl görs i 

juni 2022. Entreprenören upprättar en ny tidsplan. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 102 Dnr 2020-000244 

Motion om sänkta arvoden för politiker. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Avslå motionen med följande motivering: 

2. Det är fullmäktigeberedningen för demokrati som har uppdraget att lägga fram 

ett förslag till nya arvoden och i den beredningen ingår en representant från 

varje parti som har mandat i kommunfullmäktige. 

Reservationer 

Andreas Högdahl (NoP) och Johan Norrby (-) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Stefan Bergh (NoP) har lämnat en motion där han föreslår att en utredning 

genomförs om att sänka de politiska arvodena med antingen 15 %, 30 % eller 50 %. 

Med anledning av kommunens arbete med effektiviseringar, omställningar och 

investeringar, genom bland annat en effektivare lokalanvändning, 

energieffektiviseringar, framtida omstruktureringar inom våra kärnområden, 

justeringar av taxor m.m. anser Stefan Bergh att även politikerna kan vara delaktiga 

i denna process. 

Yttrande över motionen 

Nordanstigs förtroendevalda har under flera mandatperioden haft en lägre nivå för 

politiska arvoden än närliggande och likvärdiga kommuner. När de politiska 

arvodena har setts över inför ny mandatperiod så har det genomförts en bedömning 

om vart en ersättningsnivå för ett politiskt uppdrag ska ligga.  

Det är allt svårare att få människor att engagera sig politiskt, att då sänka arvodena 

än mer skulle då kunna göra det ännu svårare. Demokratin är något som är viktigt 

att försvara, den förutsätter också människor som engagerar sig politiskt. 

Det är fullmäktigeberedningen för demokrati har just nu uppdraget att lägga fram 

ett förslag till nya arvoden och i den beredningen ingår en representant från varje 

parti som har mandat i kommunfullmäktige. Med detta förslås fullmäktige besluta 

att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 

1. Motion om sänkta arvoden för politiker, dok nr 118788. 

2. Ola Wigg (S) föreslår att fullmäktige beslutar att avslå motionen med följande 

motivering: Det är fullmäktigeberedningen för demokrati som har uppdraget 

att lägga fram ett förslag till nya arvoden och i den beredningen ingår en 

representant från varje parti som har mandat i kommunfullmäktige (Ola Wiggs 

tjänsteutlåtande 2022-04-04, dok nr 130599). 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 102 

 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att avslå motionen med 

följande motivering: Det är fullmäktigeberedningen för demokrati som har 

uppdraget att lägga fram ett förslag till nya arvoden och i den beredningen 

ingår en representant från varje parti som har mandat i kommunfullmäktige 

(ledningsutskottets protokoll § 87/2022, dok nr 131040). 

Yrkanden 

Stig Eng(C) med stöd av Anette Nybom (S) yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag. 

Andreas Högdahl (NoP) med stöd av Johan Norrby (-) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Andreas Högdahls yrkanden och 

finner Stig Engs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder ledningsutskottets förslag röstar Ja. 

Den som stöder Andreas Högdahls yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med elva Ja-röster för ledningsutskottets förslag mot två Nej-röster för Andreas 

Högdahls yrkande antar kommunstyrelsen ledningsutskottets förslag. 

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  

Per-Ola Wadin (L) X 

Sandra Bjelkelöv (SD) X 

Johan Norrby (SD)  X 

Sigbritt Persson X 

Petra Modée (V) X 

Summa  11 2  
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Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(41) 
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§ 103 Dnr 2022-000149 

Kompletteringsval efter uppdelning av BRÅ- och 
folkhälsorådet 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Folkhälsorådet 

Välja Sigbritt Persson (S) och Mårten Westergren (M) som ledamöter med 

Sigbritt Persson som vice ordförande. 

2. Brottsförebyggande rådet 

Välja Lena Svensson (S) som vice ordförande. 

3. Valen avser återstoden av mandatperioden 2018-2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har vid tidigare sammanträde beslutat att dela upp BRÅ- och 

folkhälsorådet i två råd, Brottsförebyggande rådet och Folkhälsorådet.  

Vissa val av ledamöter och ordföranden i råden har redan genomförts men 

kompletteringsval behöver göras.  

En vice ordförande ska väljas till båda råden och två ytterligare ledamöter ska väljas 

till Folkhälsorådet. 

Beslutsunderlag 

Verksamhetens förslag till uppdelning av Kommunstyrelsens protokoll § 54/2022, 

dok nr 130799. 

Yrkanden 

Folkhälsorådet 

Sigbritt Persson (S) föreslår sig själv som ledamot. 

Tor Tolander (M) föreslår Mårten Westergren (M) som ledamot. 

Anette Nybom (S) föreslår Sigbritt Persson som vice ordförande. 

Brottsförebyggande rådet 

Sigbritt Person (S) med stöd av Petter Bykvist (V) föreslår Lena Svensson (S) som 

vice ordförande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner dem antagna. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(41) 
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§ 104 Dnr 2022-000162 

Redovisning av ej avslutade motioner  

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges presidium 

två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är färdigberedda. 

Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga aktuella motioner. 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av ej avslutade motioner, dok nr 130587. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen, Erik 

Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2022-04-04, dok nr 130585). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen 

(ledningsutskottets protokoll § 83/2022, dok nr 131036). 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
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§ 105 Dnr 2022-000160 

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 2022 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 1, 2022 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

beslut enligt socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) för kvartal 1, 2022.  

Redovisningen berör äldreomsorg (SoL ÄO), omsorg om personer med 

funktionsnedsättning (SoL OF), samt omsorg om personer med 

funktionsnedsättning (LSS OF). 

Det finns fyra gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum, gällande SoL ÄO, till och med 31/3 2022, varav två är ej verkställda. 

Det finns inga avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre 

månader från datum för avbrott. 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL och LSS, 

tjänsteutlåtande, dok. nr. 130630. 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna kvartalsrapport 1, 

2022 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. Utskottet påpekar än 

en gång vikten av att påskynda vikten av byggnation för de som står i kö till 

särskilt boende (omsorgsutskottets protokoll § 49/2022, dok nr 130977). 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(41) 

Sammanträdesdatum 

2022-05-03 
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§ 106 Dnr 2022-000036 

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska beslut som är fattade på delegation återrapporteras till 

kommunstyrelsen på nästkommande sammanträde, 

Vid dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 

Nya tillsvidareanställda per april 2022 

Omsorgsutskottets protokoll 2022-03-14 

Avslag på begäran om allmän handling 2022-04-20 

Pensionsärenden 2021 nr 22-32 

Pensionsärenden 2022 nr 1-8 

Lotteritillstånd för Norrfjärdens hamnförening 

Lotteritillstånd för Stocka hamnförening 

Fördelning av kommunalt lokalt aktivitetsstöd 65+ och funktionsvariation 

 



 

Nordanstigs kommun 
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§ 107 Dnr 2022-000037 

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Hälsingerådet 2022-01-19, 2022-03-23 

Fiberstaden 2022-03-25 

Nordanstigs Fjärrvärme AB 2022-04-19 

MittSverge Vatten & Avfall AB 2022-03-18 

Övrigt 

Lägesrapport 10 Gemensam lönehantering 2022-04-01 

Samråd Överförmyndarnämnden Mitt 2022-04-08 

Anteckningar Världsarvsrådet 2022-04-04 

 



 

Nordanstigs kommun 
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§ 108 Dnr 2022-000038 

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Koldioxidbudget 

Uppdra till verksamheten att presentera en uppföljning av kommunens 

koldioxidbudget så snart det är möjligt. 

2. I övrigt godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Koldioxidbudget 

Petra Modée (V) föreslår att kommunstyrelsen får en uppföljning av kommunens 

koldioxidbudget. 

Gymnasiala specialutbildningar 

Tor Tolander (M) informerar om inackorderingstillägg för gymnasieungdomar som 

söker tex idrottsgymnasium på annan ort. Hälsinglands Utbildningsförbund betalar 

bara inackorderingstillägg till de elever som kommer in på så kallade 

riksintagplatser. Övriga elever får inget bidrag. 

Vägbelysning och medborgarmöten 

Stig Eng (C) informerar om att verksamhetens kostnadsberäkning för underhåll och 

upprustning av kommunens vägbelysning uppgår till ca 145 mnkr fördelat på 15 år. 

Sandra Bjelkelöv (SD) påtalar att informationen om medborgarmöten för dialog 

kring kommunens vägbelysning har vart bristfällig. 

 

 


