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§ 23 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska godkänna dagordningen.  

Följande extraärenden anmäls: 

• Välfärdspengar 

• Coronavirus 

Ärendet Medborgarundersökningen flyttas till nästa sammanträde.  
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§ 24 Dnr 2020-000032  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Det känns som att allt rullar på trots väntan på nya kommunchefen Erik Hedlund. 

De tillförordnande kommuncheferna tidigare Eva Fors och nu Kristina Berglund 

gör ett bra jobb och det är tacksamt. Känslan är att hela ledningsgruppen jobbar bra 

tillsammans. Men det blir ändå lite avvaktande för att Erik Hedlund ska få bygga 

sin struktur, bl.a. visionsarbetet som skulle behöva komma igång både vad gäller 

utvärdering av den gamla men framförallt arbetet med den nya. 

Rekrytering av Kommunchef 

Erik Hedlund börjar den 23/3 och kommer att behöva sätta sig in i våra 

verksamheter på ett bra sätt. 

Sundsvallsregionen 

Styrelsemöte 21/2 i Hassela. Presentationer från respektive kommun om vad som är 

aktuellt.  

Positivt att Hudiksvall ökade med 177 personer och Sundsvall med 599. 

Presentation om hur vi gemensamt samordnar våra Översiktsplaner.  

Nästa möte kommer Mittuniversitetet att vara med, diskussion om de kan visa 

forskningsprojekt. 

Medverkande från Sundsvallsregionen har varit både på Offentlig chef och Umeå 

businessarena. 

Skrivelser från Sundsvallsregionen skall skickas. En om nattågen i Västernorrland 

och en om fängelse i Ånge. 

Nästa möte är den 15/5 ej bestämt var. 

Hälsingerådet 

Hälsingerådet gjorde en studieresa till Skåne nordost för att titta hur deras 

samarbete är utformat. Det var en intressant och givande resa som skall utvärderas. 

Ingick i den resan gjorde även ett besök med riksdagsbänken för Gävleborg. 

Nästa möte är den 8/4 i Orbaden. 

Naturvårdsverket 

Nordanstigs kommun har tillsammans men Klippans kommun och Tranås energi 

blivit nominerad till ett miljömålspris. Det p.g.a. vårat projekt om vandringshinders 

fria vatten, självklart väldigt roligt och värdefullt för framtida ansökningar om 

medel i projektet.  
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Forts. § 24 

 

Samverkan med Länsstyrelsen 11/2 

Vi träffade landshövdingen och 2 tjänstemän på Gävle slott för att diskutera våra 

utmaningar och utvecklingspotential i samarbetet.   

Företagsbesök 

Vi har haft 4 st företagsbesök, och 2-3 st är planerad under mars månad. 

KS-beredning för framtida fastighetsinvesteringar 

Gruppen fortsätter sitt arbete och känns fortfarande konstruktiv. Möten är inbokad 

fram till juni.  

Regionalt kommunsamråd 

Är planerad till den 20/3. 

Näringslivsrådet 

Näringslivsrådet hade ett extra möte den 10/2. Det var konstruktivt och handlade 

om hur vi gör ett ännu bättre företagsklimat. 
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§ 25 Dnr 2020-000033  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Kollektivtrafiksamråd den 21/2 i Gävle 

Region Gävleborg skall spara 20 mnkr på kollektivtrafiken. Det blir en 

utbudsjustering i Nordanstig på sträckan Bergsjö-Gnarp: all sommartrafik tas bort 

samt 2 enkelturer per dag och anropsstyrd trafik. 

På sträckan Bergsjö-Jättendal-Harmånger: all sommartrafik samt 4 enkelturer per 

dag tas bort. Sammanlagd besparing i kommunen blir kr 655 000 kr/år. Regionen 

satsar 10 mnkr på ersättningstrafik i samband med det 16 veckor långa tågstoppet 

på Ostkustbanan mellan Söderhamn och Gävle år 2021. 

Styrelsemöte med Ostkustbanan 2015 AB (OKB AB år 2015) den 28/2. Svagt 

intresse från näringslivet att stödja OKB i arbetet med att sätta större tryck på 

dubbelspårets betydelse för Norrlandskustens utveckling. Timrå kommun, Ånge 

kommun och Sollefteå kommun är intresserade och kommer att erbjudas ett 

delägarskap i OKB AB. Inlandskommunerna i Gävleborg vill i dagsläget inte gå 

med som delägare i bolaget. Bolaget kommer att ta fram ett informationsmaterial 

där betydelsen av dubbelspår kommer att framgå för arbetspendling och tillgång till 

kompetensförsörjning för våra regioner. 

Jag kommer inte att åka som ombud i år på Kommuninvests årsstämma som ombud 

för kommunen, då stämman är i Göteborg så blir det en hög kostnad som drabbar 

politikerkontot.  
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§ 26 Dnr 2020-000034  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Vi har fortsatt skoldialogerna och genomfört det senaste i Hassela. Frågor om 

ombyggnation och nybyggnation av skolan för att bereda plats för förskolan, kom 

naturligtvis upp. Information i denna för Hassela så aktuella fråga, kunde ges. Bra 

diskussioner, utifrån de i förväg angivna frågorna som ställts i samband med alla 

skoldialoger. I april avslutas dialogerna med Lönnbergsskolan och Bergsjö skola 

åk 4-9. 

IKE - Utskottet fortsätter att följa grundskolans elevantal i fristående skolor och 

skolor utanför kommunen. Vi har höstterminen 2019, i Nordanstigs kommun 988 

stycken mantalsskrivna elever i åk 1-9. Av dessa elever går ca 20 % i fristående 

skolor och skolor utanför kommunen. 

Utbildningsförvaltningen och socialtjänsten arbetar för att samordna insatser för 

barn och unga i riskzon. Det här arbetet måste förbättras för att dessa ungdomar ska 

mötas av relevanta insatser, vid rätt tillfälle och synkade mellan utbildning och 

socialtjänst.  

Utbildningschef har redovisat 2019 års kunskapsresultat.  Meritvärdet och elever 

som uppnår målen ligger över det av Skolverket beräknade SALSA-värdet för 

Nordanstigs kommun. Resultaten är också högre än motsvarande skolor i 

Hudiksvall, som vi jämförs med av Skolverket. 
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§ 27 Dnr 2020-000006  

Redovisning enligt Årsplan 2020 för 
utbildningsverksamheten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Eva Fors, utbildningschef presenterade en reviderad årsplan för år 2020. 

Anna Michiels och Fredrik Rautiainen, rektorer på Bergsjö skola år 4-10 har 

genomfört en betygsanalys för höstterminen (HT) 2019.  

De har även gjort en jämförelse av elevers betyg från HT 2017 och HT 2019 där det 

enkelt går att följa elevernas utveckling. Det är en positiv utveckling avseende 

arbetet med att minska antalet ämnen med betyget F från årskurs 7-9. Fortsatt 

behöver verksamheten arbeta med att öka spridningen av betyg framförallt mot A, 

B och C. 

Betygsanalys för samtliga skolor redovisas. 

En trivselelevenkät för HT 2019 har genomförts på Bergsjö skola. 

Lärarbehörigheten har under de senaste åren succesivt förbättrats. Det är fortfarande 

i praktiskt/estetiska ämnen och främmande språk som vi saknar behörighet. 

Lärarbehörigheten för samtliga skolor redovisas.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet beslutar att samtliga skolor använder samma mall i sin 

redovisning av betygsanalys. Att i samtliga redovisningar av lärarbehörighet även 

redovisa de lärare som inte har lärarbehörighet. Att godkänna den reviderade 

årsplanen. Att i övrigt godkänna informationen (utbildningsutskottets protokoll 

§ 6/2020). 
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§ 28 Dnr 2020-000035  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Protokollsanteckning 

Tor Tolander (M) vill ha följande antecknat till protokollet: 

"Vi vill invända mot att det tillkommit handlingar i ärendet 10 minuter innan 

sittande möte. Detta hindrar ledamöterna från att på ett genomtänkt sätt kunna 

diskutera ärendena i partigrupper och samarbetsgrupper, förbereda frågor, lägga 

förslag och väcka extra ärenden. Det går inte lägga till protokollsanteckningar för 

ärenden i efterhand, men vi vill påpeka att det inte gäller endast detta ärende utan 

att handlingar tillkommit i elva ärenden under dagen. Denna ärendehantering 

försvårar den överenskomna arbetsgången och därmed den demokratiska 

processen."  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (S) informera om följande aktuella 

ärenden: 

Vi hade möte på Hagängsgården i februari, tyvärr hade de calici så vi kunde inte gå 

runt i huset. Vi hade ett bra möte där vi diskuterade bl.a. friskare äldre. Vi ser med 

tillförsikt framåt, både ur budgetsynpunkt och från verksamhetssynpunkt. Vi ser att 

personalen kommer med egna förslag och initiativ för att förbättra en redan bra 

verksamhet. Speciellt glädjande är att socialpsykiatrin utvecklas bra, och att de 

utvecklar sina förmågor på ett helt annat sätt än tidigare tack vare aktivitetscenter på 

Storgatan.  

Lite tråkigare är ju boten till IVO, och vi kommer att få information exakt hur detta 

ärende hanterats. Vi visste ju allt som framgått av artikeln, både i utskott och i 

kommunstyrelsen, eftersom vi förändrat i biståndsbedömningen kommer inte just 

denna form av ärenden att bli aktuella igen.  

Vi har sett en minskning av försörjningsstöd på Individ- och familjeomsorgen, 

vilket förmodligen beror på det projekt vi ingår i med andra kommuner inom 

Sveriges Kommuner och Regioner. Dessutom är nog Angeredsmodellen en orsak 

till bättre resultat. Vårt problem idag på den sidan handlar mycket om placeringar 

som är dyra och svåra att förutse. Men man jobbar på bra, vi skulle nog behöva mer 

förebyggande arbete, men det räcker inte budgeten till, utan vi släcker fortfarande 

eldar istället för att vattna gräset innan branden uppstår. Vi ser nu att man även på 

riksnivå lyfter den viktiga frågan om huvudmannaskapet när det gäller 

missbruksvården.     
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§ 29 Dnr 2020-000038  

Verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Rutiner behöver utarbetas för att kunna ta fram ett ekonomiskt underlag 

tidigare i början på året. En sammanfattning av avvikelserna ska bifogas den 

månatliga redovisningen. 

2. I övrigt godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal per januari 2020.  

Redovisningen innehåller redovisning av verksamheternas kostnader. Vidare 

redovisas en rad nyckeltal för respektive verksamhet bl.a. antal medborgare, antal 

årsarbetare per månad, sjukfrånvaron per månad, antal IT-arbetsplatser och IT-

support, antal barn i kommunens utbildningsverksamhet, antal barn i friskolors 

utbildningsverksamhet, antal inskrivna barn i fritidshem, antal inskrivna barn i 

förskolan och grundskolan, antal inskrivna på kommunens flyktingenhet, antal 

KVOT-mottagna, antal vuxna över 20 år på kommunens flyktingenhet, antal 

inskrivna på Arbetsmarknadsenheten, antal beviljade hemtjänsttimmar, 

kommunal/privat/total, beviljad korttidsvård som har verkställts, effektivitet 

Hemtjänst, Vårddygn korttids, HSL antal avvikelser, HSL antal fallrapporter, Antal 

besök via trygghetsringning per månad, Bemanning SÄBO inkl. LSS, Lotsen och 

korttids, beviljad dagverksamhet som ännu inte verkställts, beviljad korttidsvård 

som ännu inte verkställts, beviljad Säbo som ännu inte verkställts, antal 

hemsjukvårdsuppdrag/period, antal beslut om ekonomiskt bistånd, antal 

placeringar, antal i skapade anställningar inklusive utbildningskontrakt, antal 

inskrivna i KAA (kommunala aktivitetsansvaret, lagstadgad verksamhet 16-20 år, 

antal beslut enligt LSS och SoL m.m. 

Tf kommunchef Kristina Berglund föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Verksamheternas månadsrapport för januari 2020.  
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§ 30 Dnr 2020-000080  

Uppföljning av vakansgrad, Nordanstigs Bostäder AB. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid kommunstyrelsens förra sammanträde uppkom en del frågor kring hur 

kommunens bostadsbolag marknadsför lediga lägenheter. 

Vid dagens sammanträde deltar vd för Nordanstigs Bostäder AB Birger Tellin och 

informerar bland annat om följande: 

Under 2016-2018 hyrde Migrationsverket ett stort antal lägenheter i Strömsbruk 

och i Hassela. När dessa sades upp under 2018 ökade vakansgraden i 

lägenhetsbeståndet. 

Totalt i februari 2020 är 45 lägenheter vakanta. 

Dessa lediga lägenheter marknadsförs via den gemensamma webbplatsen Boplats 

Sverige. 

En folder "Från ansökan till kontrakt" med information om hur man ansöker om 

lägenhet har tryckts upp. 

Riktade utomhusåtgärder har genomförts såsom upprustning av lekplatser, nya 

lekplatser och grillplatser. Fiber är indraget till samtliga lägenheter och planer finns 

att anlägga en multisportarena. 

Ett företag kommer att hyra ett av hyreshusen i Hassela. Huset har flera lägenheter.  
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§ 31 Dnr 2019-000357  

Skolinspektionens huvudmannarapport 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta utbildningsutskottets förslag till yttrande över Skolinspektionens beslut efter 

tillsyn vid kommunens grundsärskola, förskoleklass och grundskola, förskola och 

fritidshem. 

Reservation 

Stig Eng (C) reserverar sig mot handläggningen i detta ärende när kommunstyrelsen 

enligt hans uppfattning ej fått tillräcklig tid att ta del av beredande utskotts förslag 

till yttrande. 

Omedelbar justering  

Paragrafen justeras omedelbart. 

Besvärstid tom 2020-03-26.    

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Nordanstigs kommuns verksamheter inom 

grundsärskolan, grundskolan, förskolan och fritidshem.  

Skolinspektionens har gjort följande bedömningar: 

Grundsärskolan 

Skolinspektionen bedömer att Nordanstigs kommun har brister i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Kommunen behöver följa upp kunskapsresultat i alla ämnen, 

ämnesområden och årskurser, så att det går att se skillnad på skolenheterna. 

Kommunen behöver också följa upp arbetet med att skapa trygghet och studiero för 

samtliga elever så att det går att se skillnad på skolenheterna. Utifrån en analys av 

denna uppföljning behöver huvudmannen besluta om och genomföra nödvändiga 

utvecklingsåtgärder. 

Fritidshem 

Skolinspektionen bedömer att Nordanstigs kommun har brister i det systematiska 

kvalitetsarbetet och i det målinriktade arbetet mot kränkande behandling. 

Utredningen visar att huvudmannen inte följer upp och dokumenterar samtliga 

resultat av utbildningen vid fritidshemmen. Huvudmannen följer inte heller upp 

fritidshemmens arbete med att skapa trygghet. Utredningen visar också att 

personalen vid fritidshemmen inte anmäler alla fall av kränkande behandling till 

rektorerna varför huvudmannen inte ges kännedom om dem och därmed inte heller 

ges möjlighet att hantera kränkningarna och vidta förebyggande åtgärder. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(20) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 31 

 

Förskoleklass och grundskola 

Skolinspektionen bedömer att Nordanstigs kommun har brister i det systematiska 

kvalitetsarbetet. Kommunen behöver följa upp kunskapsresultat i alla ämnen och 

årskurser, så att det går att se skillnad på skolenheterna. Kommunen behöver också 

följa upp alla skolenheters arbete med att skapa trygghet och studiero så att det går 

att se skillnad på skolenheterna. Utifrån en analys av denna uppföljning behöver 

huvudmannen genomföra nödvändiga utvecklingsåtgärder. Kommunen behöver 

också se till att det inte finns någon skolenhet som leds av fler än en rektor. 

Förskola 

Skolinspektionen bedömer att det finns brister i huvudmannens systematiska 

kvalitetsarbete eftersom uppföljningen av förskolornas verksamhet inte omfattar 

alla de nationella mål för verksamheten som anges i skollagen och läroplanen. Att 

inte samtliga nationella mål ingår i uppföljningen medför att de beslut om 

utvecklingsåtgärder som fattats för verksamheterna utgår från ett 

informationsunderlag som inte omfattar alla verksamhetens resultat. Huvudmannen 

behöver också se till att det inte finns någon förskoleenhet som leds av fler än en 

rektor. 

 

Kommunen ska senast 4 mars 2020 inkomma med svar till Skolinspektionen. 

Eva Fors, utbildningschef redovisar utbildningsutskottets förslag på svar till 

Skolinspektionen för verksamheterna; grundsärskola, förskoleklass och grundskola, 

förskolan och fritidshem.  

Beslutsunderlag 

1. Utbildningsutskottet beslutar att utbildningschefen skickar ut till ledamöterna 

huvudmannens svar för att dessa ska beredas möjlighet att komma med 

synpunkter före kommunstyrelsen. Att ledamöterna samlas i Greiberrummet 

kl. 8.00 innan kommunstyrelsen den 3 mars för att slutgiltigt läsa igenom 

svaret (utbildningsutskottets protokoll § 10/2020). 

2. Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att godkänna huvudmannens 

svar till skolinspektionen (utbildningsutskottets protokoll § 18/2020).  

Yrkanden 

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

förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  
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§ 32 Dnr 2020-000068  

Ansökan om utökat geografiskt område för hemtjänst, 
Drakstaden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Bevilja Drakstadens Omsorg AB att utöka sitt geografiska område till att innefatta 

även Harmånger i Nordanstigs kommun. 

Reservation 

Ulrika Jonsäll (V) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Drakstadens Omsorg AB ansöker om att få utöka sitt geografiska område till att 

innefatta även Harmånger i Nordanstigs kommun. Totalt kommer då Drakstadens 

Omsorg AB bedriva hemtjänst i alla kommunens område med undantag Hassela. 

Ansökan har granskats i samråd med Vård och Omsorg och man uppfyller de krav 

som ställts.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beviljar Drakstadens Omsorg AB att 

utöka sitt geografiska område till att innefatta även Harmånger i Nordanstigs 

kommun (Kristina Berglunds och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 

2020-02-11).  
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§ 33 Dnr 2018-000386  

Motion om att redovisa öppna motioner på kommunens 
hemsida. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Uppdra till Fullmäktigeberedningen för Demokrati att beakta motionens 

förslag i sitt uppdrag att diskutera hur kommunen ska arbeta för att öka 

delaktigheten och dialogen med medborgarna.  

2. Motionen är därmed besvarad. 

Reservationer 

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

Sammanfattning av ärendet 

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

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

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

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

webbplatsen. 

Verksamhetens yttrande 

Verksamheten är generellt positiv till god information, öppenhet och transparens 

mot medborgarna.  

Vid en genomgång av närliggande kommuner norrut och söderut kan det 

konstateras att det är få kommuner som har motionerna redovisade på sin webbplats 

Ånge kommun har lagt ut motionerna i sin helhet. Sundsvalls kommun har lagt ut 

en sammanställning av ej avslutade motioner och motioner som är bifallna eller på 

annat sätt positivt behandlade av kommunfullmäktige. 

I samband med en annan motion från Sandra Bjelkelöv, med förslag om att införa 

E-petition, beslutade kommunfullmäktige att uppdra till Fullmäktigeberedningen 

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

dialogen med medborgarna. 

Förslagsvis kan även denna motion överlämnas till demokratiberedningen för 

beaktande.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till 

Fullmäktigeberedningen för Demokrati att beakta motionens förslag i sitt 

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

dialogen med medborgarna. Motionen är därmed besvarad (Kristina Berglunds 

och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2020-02-04). 
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Forts. § 33 

 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till 

Fullmäktigeberedningen för Demokrati att beakta motionens förslag i sitt 

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

dialogen med medborgarna (ledningsutskottets protokoll § 20/2020).  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C), med bifall av Ulrika Jonsäll (V) och Stig Eng (C), yrkar bifall 

till ledningsutskottets förslag. 

Sandra Bjelkelöv (SD), med bifall av Tor Tolander (M), Johan Norrby (SD) och 

Andreas Högdahl (NoP), yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons och Sandra Bjelkelövs yrkanden 

och finner Carina Ohlsons yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Carina Ohlsons yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Sandra Bjelkelövs yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

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

Bjelkelövs yrkande antar kommunstyrelsen Carina Ohlsons yrkande. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Anette Nybom (S) X 

Sigbritt Persson (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X 

Stig Eng (C)  X 

Carina Ohlson (C) X 

Andreas Högdahl (NOP)  X 

Tor Tolander (M)  X 

Ulrika Jonsäll (V) X 

Patric Jonsson (KD)  X 

Per-Ola Wadin (L)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X 

Johan Norrby (SD)  X 

Summa  7 6  
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§ 34 Dnr 2020-000076  

Firmatecknare för Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Utse kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) och kommunchef Erik 

Hedlund att i förening teckna kommunens firma. 

2. Som ersättare för Ola Wigg utse kommunstyrelsens vice ordförande Stig 

Eng (C) och som ersättare för Erik Hedlund utse ekonomichef Björn Hylenius.  

3. Beslutet gäller från 24 mars 2020 och ersätter tidigare beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse firmatecknare för Nordanstigs kommun. En ny 

kommunchef är anställd och därmed behöver det nu gällande beslutet om 

firmatecknare justeras. Beslutet föreslås gälla från och med 24 mars 2020 och 

ersätta tidigare beslut.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar utse kommunstyrelsens 

ordförande Ola Wigg (S) och kommunchef Erik Hedlund att i förening teckna 

kommunens firma. Som ersättare för Ola Wigg utse kommunstyrelsens vice 

ordförande Stig Eng (C) och som ersättare för Erik Hedlund utse ekonomichef 

Björn Hylenius. Beslutet gäller från 24 mars 2020 och ersätter tidigare beslut 

(Kristina Berglunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2020-02-20 
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§ 35 Dnr 2020-000039  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Ansökan om projektbidrag för innovativ utveckling av 

livsmedelsförsörjningskedjan. 

Omprövning av kommunstyrelsens projektbidrag "Upprustning av anläggning". 

Fullmakt att föra kommunens talan i mål nr P 1413-19. 

Delegationsbeslut inom utbildningsverksamheten Ulrika Rova Johansson. 

Lotteritillstånd Föreningen Vävkällan. 

Pensionsärenden 2019 nr 35-52. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 1-27 

Omsorgsutskottets protokoll §§ 1-14 

Utbildningsutskottets protokoll §§ 1-18 

Politiska ledningsgruppens protokoll §§ 1-10 
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§ 36 Dnr 2020-000036  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Samordningsförbundet Gävleborg 2020-02-06 

Inköp Gävleborg 2020-01-14 

FoU Välfärd, RegNet och hjälpmedelsverksamheten 2020-01-13 

Övrigt 

SKR: Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 

Strategi för genomförande av Vision ehälsa 2025.  
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§ 37 Dnr 2020-000037  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fördelning av regeringens Välfärdspengar 

Uppdra till verksamheten att bereda ärendet till nästa sammanträde. 

2. I övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Fördelning av regeringens Välfärdspengar 

Ulrika Jonsäll (V) föreslår att de extrapengar, 4,8 mnkr, som kommer Nordanstig 

till del genom regeringens vårändringsbudget, samt oppositionens utskottsinitiativ, 

används på följande sätt: 

• 3 mkr till skola och förskola för att möjliggöra ökad bemanning.500 tkr för att 

utveckla kommunala trädgårdar för de skolor, förskolor och äldreboenden som 

är intresserade. 

• 500 tkr i tillskott till kommunens visions- och projektbidrag. 

• 300 tkr för att stödja kulturen och kulturföretagarna i Nordanstig. 

• 400 tkr för att starta upp Sportoteksverksamheten, i enlighet vänsterpartiets 

motion som bifölls 2019. 

• 100 tkr till Klimat- och miljöberedningen. 

 

Coronaviruset 

Stig Eng (C) tar upp frågan om hur kommunens kommer att ställa sig med 

tjänsteresor och möten m.m. med anlednings av coronaviruset. 

Tf kommunchef Kristina Berglund informerar om hur arbetet pågår med 

information och rekommendationer. Ledningsgruppen kommer att diskutera ärendet 

på sitt möte under eftermiddagen.  

      

      

      

 

 


