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§ 73 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska godkänna dagordningen.  

Följande extraärende anmäls: 

Motion om att redovisa öppna motioner på kommunens webbplats. 

Följande ärende tas bort. 

Ärende 20 Trafikverket informerar om E4 Kongberget-Gnarp 
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§ 74 Dnr 2020-000032  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Fortfarande kretsar det mesta kring Corona. Verksamheterna rullar fortfarande på 

och fungerar trots svårigheter som dyker upp på grund av pandemin. Det om något 

visar på att vi har en väldigt bra verksamhet i Nordanstig. Allt från en bra 

fungerande ledningsgrupp med verksamhetschefer till enhetschefer och personal.  

Politiskt är och blir det en omställning där vi tänker mer på att bara hålla möten som 

är tvunget, eller att hålla möten digitala. Vi försöker att hålla nere antalet 

närvarande på våra möten och i större lokaler. Kommunfullmäktige den 27 april 

kunde genomföras på Bergsjögården men i biosalongen, dessutom utan att reducera 

antalet ledamöter. Vi får se framöver, om det måste reduceras i antal. Vi har alla ett 

ansvar i detta för att våra demokratiska processer ska kunna rulla på utan allt för 

stort tapp. Det förväntas att vi här skall nå våran topp i smittospridning i mitten av 

maj. Så nu är det verkligen viktigt att bli ännu mer noga med att följa de 

säkerhetsrutiner som förmedlas ut. 

Det jobbas i verksamheterna med att ta fram siffror på hur pandemin påverkar 

kommunen ekonomiskt och jag hoppas att vi snart kan få denna uppföljning.  

Vi har fått en ekonomisk prognos från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

hur de extra medel som regeringen lagt till slår. Den visar i dagsläget på att vi ligger 

i närheten av den prognos som låg till grund för budgeten som skall tas i juni, trots 

en kraftigt minskad tillväxt, och det känns positivt. 

Sundsvallsregionen 

Nästa möte är inplanerat till den 15/5, det sker via Skype. 

Hälsingerådet 

Kommer att genomföra ett möte i Orbaden den 27/5, det kommer att vara möjligt att 

deltaga via länk. 

Företagsbesök 

Just nu är inga företagsbesök inbokade. 
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Forts. § 74 

 

KS-beredning för framtida fastighetsinvesteringar 

Gruppen hade ett möte den 23/4 där vi diskuterade SÄBO 

Nästa möte är inbokad till den 20/5.  

Regionalt kommunsamråd 

Kommer att ske den 8/5, via Skype. 

Inköp Gävleborg 

Direktionsmöte den 11/5 via Teams. 
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§ 75 Dnr 2020-000033  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Bolagsstämma har hållits med Nordanstigs Fjärrvärme AB och Nordanstigs 

Fastighets AB. Vid dessa stämmor tog årsmötet del av ny informations- och 

säkerhetspolicy enligt fullmäktiges beslut. Det beslutades om nya ägardirektiv 

enligt fullmäktigebeslut.  

Jag har även deltagit i årsstämma med Norrsken AB.  
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§ 76 Dnr 2020-000034  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Vår nye förvaltningschef, Thomas Larsson tar över ledningen för utbildnings- och 

biblioteksverksamheten från och med 2020-05-01. Eva Fors backar upp fram till 

2020-05-26, då hon slutar. 

I flera sammanhang har utbildningsutskottet och enligt uppgift KS 

uppmärksammats på att situationen i omklädningsrummen vid idrottshallen, 

Bergsjö skola är undermålig. I samband med skolans trygghetsenkät har det visat 

sig att eleverna upplever otrygghet där. Lärare och rektorer menar att ett för stort 

antal elever/klasser tvingas vistas där samtidigt, pga det intensiva nyttjandet av 

idrottshallen. Det nationellt utökade antalet timmar i idrott på högstadiet, medför att 

tre lektioner per årskurs tillkommer med början i årskurs 7, i tre års tid. Detta spär 

på problematiken ytterligare. 

Det finns ett stort behov av ny idrottshall påpekar rektorer, lärare och 

förvaltningschef, för att kunna möta dagens behov. Men i avvaktan på att en sån 

kommer att byggas behöver situationen med omklädningsrummen akut och 

kortsiktigt lösas. Det behöver skyndsamt göras ihop med rektorer och idrottslärare 

vid Bergsjö skola för att ha en lösning till kommande läsår 2020/2021. 

Enligt årsplanen ska vi redovisa rapport av tillsyn av den fristående förskolan 

Senapskornet, men på grund av Coronapandemin får vi skjuta på tillsynen till i höst. 

Därför finns den rapporten inte med i redovisningen till KS denna månad. 

Årsplanen för utbildningsutskottet kommer i fortsättningen att ligga med som bilaga 

till KS så att det går att följa vilka frågor som behandlas vilka månader. 
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§ 77 Dnr 2020-000006  

Redovisning enligt Årsplan 2020 för 
utbildningsverksamheten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet följer verksamheten enligt antagen årsplan. Denna månad har 

följande verksamheter redovisats: 

Lena Gräntz, bibliotekschef har redogjort för verksamheten i kommunen: 

• Bibliotekens bemanning och öppettider 

• Utlåning på de respektive biblioteken 

• HelGe samarbetet 

• Skolbiblioteken 

• Bidrag kulturrådet: Stärkta bibliotek 

• Biblioteksplanen 2019-2020 vilken ska revideras hästen 2020 

 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade Annika Bergdahl-Frids presentation: 

Barn- och elevhälsans Nordanstig, hälsofrämjande och förebyggande arbete.      

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet beslutar att uppdra till Lena Gräntz, bibliotekschef att 

komplettera informationen med följande: antal besökare, HelGe statistik samt 

information om hur dialog förs med förskolan avseende besök på biblioteken. Att 

uppdra till Annika Bergdahl-Frid, elevhälsochef att komplettera med hur elevhälsan 

arbetar med trygghet samt studiero till utbildningsutskottets möte i maj. Att uppdra 

till Annika Bergdahl-Frid att till sammanträdet i maj informera om antalet elever 

med problematisk frånvaro. I övrigt godkänna informationen (utbildningsutskottets 

protokoll § 45/2020).  
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§ 78 Dnr 2020-000035  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (S) informera om följande aktuella 

ärenden: 

I dessa pandemitider känns allt lite overkligt. Vi har givetvis haft omsorgsutskott, 

där informerade våra verksamhetschefer från sina verksamheter som ännu fungerar 

nästan som vanligt.  

För att minska smittspridning är man extremt noggrann vid minsta symptom både 

hos personal och brukare.  

På enheten Individ- och familjeomsorgen jobbar många hemifrån för att man inte 

ska vara så många på samma ställe (kontoret). Man har en grundbemanning på 

kontoret för att möta dem som behöver stöd och hjälp.  

Idag har vi ännu ingen smitta inom omsorgsverksamheterna, mycket positivt! Stort 

tack till vår duktiga personal. Ett ”nytt” boende är iordningställt på fd Vinkeln med 

upp till elva platser för covidsmittade. Bra jobbat! Tack för det också!  

På utskottet fick vi information om ekonomin och den ser ut som vi förväntat oss. 

Fortfarande är det svårt att komma i ram, både utifrån pandemin och att vi 

fortfarande har överanställningar. Alltså personer som jobbar under sin 

uppsägningstid. Självklart har de uppdraget att komma i ram och att hitta smarta 

lösningar för att minska kostnaderna.  

Utskottet gav även uppdrag att se över möjligheten till utevistelse speciellt för dem 

på våra särskilda boenden, många vill inte vara ute, men finns det något som ”drar” 

kanske det skulle vara lättare. Jag ser att vi behöver utveckla samarbetet med andra 

verksamheter mer för att kunna ge mer till dem som behöver omsorg från 

kommunen. Givetvis inte idag när man inte ska träffa andra än de man absolut 

måste. Men att vi har en plan den dagen vi kan börja umgås igen. 

Sommarjobben för unga är i princip räddade! Tack till enhetschef Bente Sandström 

och Arbetsmarknadsenheten för ett fantastiskt bra arbete i detta, och givetvis 

Thomas Larsson, utbildningschef, som kom som en räddande ängel med många 

platser. Förhoppningsvis har det tillkommit några fler platser tills idag. För att det 

ska bli meningsfullt kan det bli så att man tillför medel från förfogandemedlen till 

färg och liknande. Vi ser att det är oerhört viktigt att unga får sitt första jobb och sin 

första lön tidigt i livet.  
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§ 79 Dnr 2020-000115  

Rapport aktuellt om Coronaviruset och Covid-19. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar bl.a. om följande: 

Idag har vi ingen känd smitta på våra äldreboenden eller inom hemtjänsten. 

I övrigt är läget ganska oförändrat mot den rapport som lämnades vid 

kommunfullmäktiges sammanträde 27 april 2020. 

Ett tackbrev kommer att gå ut till anställda särskilt inom omsorgsverksamheten. 

Att hålla i rutinerna är just nu extra viktigt. 

Information kommer att gå ut till elever och vårdnadshavare om vad 

rekommendationerna är inför skolavslutningarna.  
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§ 80 Dnr 2020-000038  

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal per mars 2020.  

Redovisningen innehåller redovisning av verksamheternas kostnader. Vidare 

redovisas en rad nyckeltal för respektive verksamhet bl.a. antal årsarbetare per 

månad, sjukfrånvaron per månad, Antal incidenter och kränkande behandling av 

elev eller förskolebarn, antal beslut enligt LSS, antal beslut enligt SoL, antal beslut 

ekonomiskt bistånd, antal inskrivna på kommunens flyktingenhet, antal inskrivna på 

arbetsmarknadsenheten, bemanning på Säbo inkl. SLL, Lotsen och korttids, antal 

beviljade hemtjänsttimmar, kommunal/privat/total, antal vårddygn inom korttids, 

effektiviteten inom hemtjänstensamt antal kilometer tjänsteresor fördelat på 

trasportlag. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar en ekonomisk uppföljning av 

verksamheternas kostnader mot budget per mars 2020. 

Prognosen visar ett utfall på helår enligt följande: 

Staben  -280 tkr 

Tillväxt och service  -1 260 tkr 

Utbildning  -2 765 tkr 

Vård och Omsorg  -8 315 tkr 

Social omsorg  740 tkr 

Social myndighetsutövning  -7 450 tkr 

Prognosen på helår inkl. skatter och generella statsbidrag visar ett resultat 

på 420 tkr. 

 

Kommunstyrelsen diskuterar kostnader för omsorgsverksamheten och 

utbildningsverksamheten och hur kostnaderna påverkas av coronapandemin. 

Ekonomichef Björn Hylenius redovisar sceanariet utifrån skatteprognosen per april. 

Staten kommer att kompensera de minskade skatteintäkterna till viss del.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheternas månadsrapport för mars v2020. 

2. Ekonomiska månadsuppföljningen per mars 2020.                     
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§ 81 Dnr 2020-000151  

Fördelning av Kommunstyrelsens 
utvecklingsmedel 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Fördela Projektbidrag och visionsbidrag 2020 enligt följande: 

Ungdomsinitiativ  150 000 (varav 25 000 kr till UF) 

Ledarutbildning 0 kr (eg. 100 tkr/år, fryst 2019–2020) 

KS spontankassa 250 000 kr 

Projekt-/visionsbidrag 960 000 kr 

Bygglovsavgiftsbidrag  40 000 kr 

Totalt                      1 400 000 kr 

 

Sammanfattning av ärendet 

I den antagna budgeten för 2020 finns 1,4 mkr avsatt för de bidragsformer som går 

under samlingsnamnet Projektbidrag och visionsbidrag.  

Kommunstyrelsen har att fördela beloppet på respektive ansökningsform.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutare att fördela Projektbidrag 

och visionsbidrag 2020 (fd kommunstyrelsens utvecklingsmedel) enligt 

följande: Ungdomsinitiativ 150 000 (varav 25 000 kr till UF), Ledarutbildning 

0 kr (eg 100 tkr/år, fryst 2019-2020), KS spontankassa 250 000 kr, Projekt-

/visionsbidrag 960 000 kr, Bygglovsavgiftsbidrag 40 000 kr. Totalt 

1 400 000 kr (Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 

2020-04-08). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutare att fördela 

Projektbidrag och visionsbidrag 2020 (fd kommunstyrelsens 

utvecklingsmedel) enligt följande: Ungdomsinitiativ 150 000 (varav 25 000 kr 

till UF), Ledarutbildning 0 kr (eg 100 tkr/år, fryst 2019-2020), KS 

spontankassa 250 000 kr, Projekt-/visionsbidrag 960 000 kr, 

Bygglovsavgiftsbidrag 40 000 kr. Totalt 1 400 000 kr (ledningsutskottets 

protokoll § 55/2020).  
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§ 82 Dnr 2020-000127  

Fördelning av Projekt- och Visionsbidrag 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

Fördela 2020 års Projekt- och visionsbidrag enligt följande: 

Bergsjö Atletklubb 90 000 kr 

Uteträningsmöjligheter för barn och unga 

Bergsjö Atletklubb 24 000 kr 

Veteran-SM 

Bergsjö Parkförening 70 000 kr 

Byte av belysning 

Bolle Båtklubb 5 500 kr 

Anlägga badstrand 

Föreningen Gymmix 50 000 kr 

Styrketräningsutrustning 

Gnarps ridklubb 60 000 kr 

Handikappanpassning av ridhuset 

Hassela IF 45 000 kr 

Lamelltäckning 

Ilsbo Sportklubb 35 000 kr 

Renovering av lokal 

Jättendals IF198 000 kr  

Dvästa IF Fas 2 

Kulturkapellet Sörfjärden 122 225 kr 

Upprustning av kapellet 

Moningssands samfällighetsförening 10 000 kr 

Transportabel bastu 

Moningssands samfällighetsförening 15 000 kr 

Upprensning av strand 

Nordanstigs Motorklubb 137 500 kr 

Anläggning av spolplats 

Stocka Byalag 100 000 kr 

Handikappanpassning av kaj i Stocka och Ingaskär - pontonbåt 

Jäv 

Petter Bykvist (V), och Tor Tolander (M) anmäler jäv och deltar varken i 

överläggningen eller beslutet. Lars Hed (M) anmäler jäv och deltar inte i 

överläggningen.  
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Forts. § 82 

 

Sammanfattning av ärendet 

Anslaget för projekt- och visionsbidrag är 960 tkr för 2020. Det är ett stöd för 

föreningar att söka för att kunna genomföra projekt eller investeringar. 

15 ansökningar har inkommit där föreningarna har ansökt om bidrag på totalt 

1,8 mnkr. 

En arbetsgrupp har arbetat fram ett förslag till fördelning av 2020 års bidrag. 

I förslaget har 15 ansökningar prioriterats enligt följande kriterier: 

• Barn och ungdom 

• Uppväxling av medel 

• Utveckling av föreningens verksamhet och/eller bygden 

• Medborgerlignyttiga aktiviteter 

• Folkhälsa 

Några föreningar har möjlighet att söka ytterligare medel via RF-SISU Gävleborg. 

Handläggare Helena Havela föredrar arbetsgruppens förslag till beslut.  

 

Beslutsunderlag 

Arbetsgruppens förslag till beslut 2019-05-07.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar, med bifall av Andreas Högdahl (NoP), Anette Nybom (S) och 

Sven-Erik Sjölund (S), bifall till arbetsgruppens förslag. 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till arbetsgruppens förslag men avslag på 

Moningsands samfällighetsförenings ansökan om bidrag till en transportabel bastu. 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar, med bifall av Johan Norrby (SD), bifall till 

arbetsgruppens förslag men avslag på Kulturkapellet Sörfjärdens ansökan om 

bidrag till upprustning av kapellet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om bidrag ska beviljas eller avslås till 

Kulturkapellet Sörfjärdens för upprustning av kapellet och finner att bidrag ska 

beviljas. 

Ordföranden ställer proposition på om bidrag ska beviljas eller avslås till 

Moningsands samfällighetsförenings för en transportabel bastu och finner att bidrag 

ska beviljas. 

Ordföranden ställer därefter proposition på arbetsgruppens övriga förslag till bidrag 

och finner förslaget antaget.     
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§ 83 Dnr 2020-000143  

Årsredovisning 2019 för Per och Anna Sundins 
stipendiefond, Per-Olof Schönströms minnesfond och 
Nordanstigs Näringslivsfond. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

1. Godkänna Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond. 

2. Godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins 

stipendiefond. 

3. Godkänna Sammanställning 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 

år 2019.  

I diskussion lyfts att fondernas placeringspolicy inte är helt med i tiden och kan 

behöva ses över. Det noteras att Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond har ett 

grundkapital på 1,6 miljoner vilket ska användas till att stötta näringslivet. Trotts 

sitt stora kapital saknar fonden avkastning.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige besluta att godkänna 

Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, godkänna 

Sammanställning för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins stipendiefond 

samt godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per-Olof Schönströms 

minnesfond (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-04-02). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige besluta att godkänna 

Årsredovisning för Stiftelsen Nordanstigs Näringslivsfond, godkänna 

Sammanställning för Stiftelsen Per och Anna Katarina Sundins stipendiefond 

samt godkänna Sammanställning för Stiftelsen Per-Olof Schönströms 

minnesfond. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att se över 

placeringspolicyn (ledningsutskottets protokoll § 52/2020).  
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§ 84 Dnr 2020-000144  

Sammanställning 2019 för kommunens samförvaltade 
stiftelser. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2019.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har upprättat Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2019. 

Sammanställningen innefattar 16 stycken stiftelser som förvaltas av 

kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2019 (Erik Hedlunds och Björn 

Hylenius tjänsteutlåtande 2020-04-02). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

Sammanställning Samförvaltade stiftelser 2019 (ledningsutskottets 

protokoll § 53/2019).  
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§ 85 Dnr 2020-000157  

Årsredovisning 2019 för Ostkustbanan 2015 AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2019 för Ostkustbanan 2015 AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Ostkustbanan 2015 AB har lämnat årsredovisningen för år 2019. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 482 kronor.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna 

årsredovisning 2019 för Ostkustbanan 2015 AB (ledningsutskottets protokoll 

§ 66/2020).  

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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§ 86 Dnr 2020-000107  

Årsredovisning 2019 för Hälsinglands 
Utbildningsförbund.  

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2019 för Hälsinglands Utbildningsförbund.    

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands Utbildningsförbund har sammanställt årsredovisning för 2019.  

Årsredovisningen för 2019 visar ett negativt resultat med 9 330 tkr.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning 2019 för 

Hälsinglands Utbildningsförbund (ledningsutskottets protokoll § 54/2020).  

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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§ 87 Dnr 2019-000143  

Ung i Nordanstig och Ung i Gävleborg 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till kommunchefen att ingå avtal för reskort med Region Gävleborg, 

X-trafik, för folkbokförda ungdomar (13–19 år) och asylsökande boende i 

Nordanstigs kommun. 

2. Avtalet ska gälla för perioden 2020-08-17 till vårterminens slut 2021. 

3. Uppdra till kommunchefen att genomföra en översyn av kollektivt resande för 

ungdomar inför framtida köp av reskort för ungdomar efter läsåret 2020–2021.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommuns avtal med Region Gävleborg, X-Trafik, förfaller efter 

vårterminens slut 2020. Avtalet sades upp på Nordanstigs kommuns begäran och 

nytt avtal behövs. De resor som det nya avtalet ska ombesörja är för grundskolans 

elever årskurs 7–9, gymnasieelever i Hudiksvall, gymnasielever som behöver resa 

till andra kommuner samt asylsökande invånare som är inskriven på skola i 

Nordanstigs kommun.  Elever vid grundskolan årskurs 7–9 har med det nya avtalet 

möjlighet till fritt resande i Nordanstigs kommun. Studerande på gymnasieskolan i 

Hudiksvall har möjlighet till fritt resande i Nordanstigs och Hudiksvalls kommuner. 

Gymnasiestuderande studerande i andra kommuner än ovan erbjuds fritt resande till 

vald studieort och hemorten. 

Avtalet finns som bilaga till detta utlåtande. Barn i tidigare skolår och andra 

resenärer än ovanstående berörs inte av detta ärende.   

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till kommunchefen 

att ingå avtal för reskort med Region Gävleborg, X-trafik, för folkbokförda 

ungdomar (13–19 år) och asylsökande boende i Nordanstigs kommun, att avtalet 

ska gälla för perioden 2020-08-17 till vårterminens slut 2021 samt att uppdra till 

kommunchefen att genomföra en översyn av kollektivt resande för ungdomar inför 

framtida köp av reskort för ungdomar efter läsåret 2020–21 (Erik Hedlunds 

tjänsteutlåtande 2020-04-16).    

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  
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§ 88 Dnr 2020-000156  

Utbetalning av partistöd 2020 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Partistödet 2020 utbetalas till följande partier i fullmäktige enligt fastställt belopp: 

Socialdemokraterna  114 tkr 

Vänsterpartiet  44 tkr 

Sverigedemokraterna  64 tkr 

Nordanstigspartiet.se  24 tkr  

Moderaterna  54 tkr 

Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd.  

Sammanfattning av ärendet 

Partistödet betalas ut årligen i maj månad efter beslut av fullmäktige. 

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 en person i fullmäktige har anmält sig 

som politisk vilde anses ändå mandatet vara bemannat av ursprungspartiet. 

Fem partier har lämnat in redovisningar för hur partistödet har använts under 2019. 

Tre partier har inte lämnat in någon redovisning. Staben föreslår därför att 

partistödet betalas ut till de partier som har inkommit med redovisningar samt att 

partistödet för övriga partier behandlas vid senare tillfälle.      

Beslutsunderlag 

Staben föreslår att fullmäktige beslutar att partistödet 2020 utbetalas till följande 

partier i fullmäktige enligt fastställt belopp: Socialdemokraterna 114 tkr, 

Vänsterpartiet 44 tkr, Sverigedemokraterna 64 tkr, Nordanstigspartiet.se 24 tkr samt 

Moderaterna 54 tkr. Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd 

(Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2020-04-24).  
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§ 89 Dnr 2020-000070  

Driftsbidrag för Trygghetsboende 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunalt driftbidrag beviljas till Björkbackenhem i Hassela AB, org.nr 

559077–9814, för trygghetsboendet i Hassela med 224 675 kr för 

verksamhetsåret 2020. 

2. Kommunalt driftbidrag beviljas till Nordanstigs kommun, för trygghetsboendet 

Hagängsgården i Harmånger med 153 725 kr för verksamhetsåret 2020. 

3. Bidragen finansieras genom budgetpost benämnd medfinansiering under 

Tillväxt och service. 

4. Framtida kostnader införs i kommande mål och budget under Tillväxt och 

service.     

 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunfullmäktige 2018-04-01 § 49 beslutades att inrätta ett driftbidrag till de 

aktörer som uppfyller Boverkets regler för trygghetsboende. Två ansökningar har 

inkommit och de avser trygghetsboendet i Hassela samt Harmånger. 

Bidraget föreslås utbetalas till Nordanstigs kommuns egna verksamhet med 

141 900 kr för verksamhetsåret 2020. Bidragets storlek har beräknats utifrån 

bidragets regelverk, alltså att ett ¼ prisbasbelopp (PBB 2020, 47 300 kr) utbetalas 

per lägenhet och år. I kommunens fall innebär det att hela året ersätts för de 

13 lägenheter som är i bruk. 

Vidare föreslås att bidrag utbetalas till Björkbackenhem i Hassela AB med 

224 675 kr för verksamhetsåret 2020. Bidragets storlek är beräknad med samma 

grund som till ovanstående utförare men att 18 lägenheter varit i bruk under hela 

året samt att ytterligare 2 lägenheter tas i bruk vid halvårsskiftet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå 

kommunstyrelsen besluta att kommunalt driftbidrag beviljas till 

Björkbackenhem i Hassela AB, org.nr 559077-9814, för trygghetsboendet i 

Hassela med 224 675 kr för verksamhetsåret 2020, att kommunalt driftbidrag 

beviljas till Nordanstigs kommun, för trygghetsboendet Hagängsgården i 

Harmånger med 141 900 kr för verksamhetsåret 2020, att finansiering sker 

genom budgetpost benämnd medfinansiering under Tillväxt och service samt 

att framtida kostnader införs i kommande mål och budget under Tillväxt och 

service (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-04-14). 
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Forts. § 89 

 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunalt driftbidrag beviljas till 

Björkbackenhem i Hassela AB, org.nr 559077–9814, för trygghetsboendet i 

Hassela med 224 675 kr för verksamhetsåret 2020, att kommunalt driftbidrag 

beviljas till Nordanstigs kommun, för trygghetsboendet Hagängsgården i 

Harmånger med 153 725 kr för verksamhetsåret 2020, att finansiering sker 

genom budgetpost benämnd medfinansiering under Tillväxt och service samt 

att framtida kostnader införs i kommande mål och budget under Tillväxt och 

service (ledningsutskottets protokoll § 62/2020).    

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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§ 90 Dnr 2019-000435  

Avsägelse från politiskt uppdrag, Per Dahlström (V). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Per Dahlströms (V) avsägelse. 

2. Välja Petter Bykvist (V) som ny ledamot i Kommunstyrelseberedningen för 

framtida fastighetsinvesteringar för Vänsterpartiet.   

Sammanfattning av ärendet 

Per Dahlström (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 

Kommunstyrelseberedningen för framtida fastighetsinvesteringar. 

Kommunstyrelsen har att godkänna Per Dahlströms (V) avsägelse samt välja ny 

ledamot för Vänsterpartiet.           

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) föreslår sig själv som ny ledamot.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvists förslag och finner det antaget.  
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§ 91 Dnr 2020-000039  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Delegationsbeslut om elevs placering vid skolenhet 

Nya tillsvidareanställda februari-april 

Ledningsutskottets protokoll §§ 46-68 

Utbildningsutskottets protokoll §§ 40-55 

Politiska ledningsgruppens protokoll §§ 21-26 
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§ 92 Dnr 2020-000036  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2020-03-26.  
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§ 93 Dnr 2020-000040  

KS-beredningens förslag till framtida 
fastighetsinvesteringar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden Ola Wigg (S) informerar om arbetet i Kommunstyrelseberedningen för 

framtida fastighetsinvesteringar. 

Vid sitt senaste sammanträde deltog representanter från Skanska som informerade 

om möjligheten att bygga ett särskilt boende via Skanska genom hyresupphandling, 

vilket innebär att Skanska bygger ett äldreboende som kommunen sedan hyr med 

ett 15-årigt hyreskontrakt. Detta har Skanska genomfört på flera ställen, bl.a. i 

Örebro. Detta kan vara ett alternativ till att bygga ett särskilt boende (SÄBO) i egen 

regi. 

Själva driften av verksamheten kan drivas i kommunal regi eller av privat aktör. 

Alternativet är att bygga. Det går att göra genom delad byggentreprenad eller total 

entreprenad. Då äger kommunen fastigheten efter att den står färdig. 

När det gäller nybyggnation av förskola informerar de att SKR (Sveriges kommuner 

och regioner) har genomfört en ramupphandling på förskolor och Skanska är en av 

leverantörerna som blev godkända. Kommunen kan avropa en byggnation genom 

detta avtal. Förskolorna som Skanska bygger är flexibla och kan lätt byggas om till 

grundskola.             

KS-beredningen har lämnat ett uppdra till verksamheten att ta fram ett 

beslutsunderlag om en ny förskola i Gnarp till kommunstyrelsens sammanträde i 

juni 2020.   
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§ 94 Dnr 2020-000149  

Rutiner för deltagande på distans för 
kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta förslag till rutiner för kommunstyrelsens ledamöter att delta i sammanträde på 

distans.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige har beslutat om att medge att ledamöter deltar i sammanträde på 

distans i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, sociala myndighetsnämnden, 

byggnadsnämnden, valnämnden och krisledningsnämnden.  

Formerna för hur och i vilken utsträckning det får ske behöver anges.       

Verksamheten har lämnat ett förslag till rutiner för deltagande i kommunstyrelsens 

sammanträde på distans.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta förslag till rutiner för 

ledamöter att delta i sammanträde på distans (Erik Hedlund och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2020-04-27).  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C), med bifall av Stig Eng (C) och Andreas Högdahl (NoP), yrkar 

bifall till verksamhetens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  
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§ 95 Dnr 2020-000037  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Motion om att redovisa öppna motioner på kommunens webbplats. 

Sandra Bjelkelöv (SD) frågar varför hennes motion inte har kommit upp för beslut 

och föreslår att motionen behandlas vid dagens sammanträde för att gå vidare till 

kommunfullmäktige. 

Kommunsekreterare Eva Engström informerar om att motionen behandlades vid 

kommunstyrelsens sammanträde i mars 2020 men att den och andra ärenden ströks 

från kommunfullmäktiges dagordning i april, för att korta ner fullmäktiges 

dagordning med anledning av Coronapandemin.  

      

      

      

 

 


