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§ 82 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändringar och anmälan av 

extraärenden: 

Extraärenden 

Naturskyddsföreningen och Kustleden 

Röstabadet 

Konstgräsplanen 

Ärenden utgår 

Ärende 7 Ekonomirapport          

Yrkanden 

Andreas Högdahl (NOP) yrkar att ärende 32 om Vade kraftverk, som ligger sist på 

dagordningen flyttas fram för tidigare behandling under dagen. 

Anette Nybom (S) yrkar avslag på Andreas Högdahls yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Andreas Högdahls yrkande och Anette Nyboms 

avslagsyrkande och finner Anette Nyboms avslagsyrkande antaget.  
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§ 83 Dnr 2018-000027  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Hälsingerådet i Alfta 13/3 

Hälsingerådets styrelse är också styrelse i kommunsamverkan ekonomisk förening 

har valt ordförande Håkan Englund Ovanåker och vice ordförande Ola Wigg 

Nordanstig. Denna förening kommer att bli licenspart för hälsingekommunernas 

räkning där kommuncheferna ansvarar för att upphandling av licenspartner sker. 

Lokalresursplan  

En föredragning av denna utredning skedde på Bergsjögården 13 mars med 

politiken inbjuden. Kan konstateras att det var en gedigen utredning som belyser 

kommunens stora behov av att ändra om i dess fastigheter för att få en mer anpassad 

situation för dagen och morgondagens behov. 

Fiberprojektet 

Projektet fortsätter i Hassela där vi nu gjort en omdragning av gränser för att kunna 

få projektet i land. Vi har stora förhoppningar på att detta skall kunna godkännas av 

jordbruksverket som står för bidraget i detta fall. 

Nordanstigs företagarförening bjöd in till en träff på Grängsjö kapell 21/3 där 

fiberaktörerna fick möjlighet att redovisa deras arbete hitintills samt planer framåt.  

Företagsbesök 

Företagsbesöken rullar på 6st utförda nästa är planerad på torsdag och flera är 

planerad före sommaren. 

Arbetsförmedlingen 

Helena Ekfeldt sektionsledare norra Hälsingland var på besök för att informera om 

förändringarna som de gjort samt planerar framåt. Där avsikten är att bli en 

kontrollmyndighet 2021, med privata aktörer som skall finnas för själva 

arbetsförmedlandet. Detta som ett resultat av M+KD budgeten men framförallt pga 

Januariöverenskommelsen. 

Verksamhetsbesök 

Jag har besökt CFL (Komvux) och fått se deras verksamhet och lokaler. En 

verksamhet som är erkänt bra på det de gör. 
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Forts. § 83 

 

Angeredsmodellen 

En resa till Vännäs anordnades 28 mars för att få information om en 

”Angeredsmodell”. Ett givande föredrag och workshop om ett arbetssätt där man 

snabbare kan hjälpa människor i social omsorg. Ett arbetssätt som dessutom bör 

sänka kommunens kostnader.  

Inköp Gävleborg 

Ett möte i Gävle genomfördes med ambitionen att komma överens med Gävle om 

ett sansat avvecklande av Inköp Gävleborg för att inte komma i ett läge där alla 

gällande upphandlingar måste göras om. Det beslutades om att omgående göra en 

avvecklingsutredning gemensamt samtidigt som den pågående utredningen om 

samverkan som redan är påbörjad. Nästa träff den 20 juni skall dessa redovisas.  

Miljöarbete 

Ett möte om Fossilfri och attraktiv kommun med representanter från Länsstyrelsen 

samt Regionen var den 2 april. Där det konstaterades att Nordanstig bör arbeta 

betydligt hårdare med dessa frågor. 

Träff med riksdagsledamöter  

En träff med riksdagsledamöter skedde 3 april i riksdagshuset med delar av Ylva 

Johanssons personal på arbetsmarknadsdepartementet samt med Mikael Damberg 

(Inrikesminister).  

Från arbetsmarknadsdepartementet informerades det att Arbetsförmedlingen skall 

inkomma med en plan hur de skall klara sina uppgifter fram till att de privata 

aktörerna träder in. Man skall även utreda om kommunerna kan träda in som aktör.  

Mikael Damberg informerade om hur man ska kunna utöka anställda inom polisen 

med 10 000st med avsikten att behålla 70% poliser och 30% civilanställda.  

Ett arbetssätt med snabbare lagföring för enklare brott kommer att komma.  

E4 

Arbetet med att försöka få till en 2+2 istället för en 2+1 på nya E4 fortsätter. Ett 

Skype möte anordnades den 5 april tillsammans med Region Gävleborg, Hudiksvall 

samt Sundsvall. Det kunde konstateras att Region Gävleborg inte skulle vara med 

på en medfinansiering. Förutsättningarna blir betydligt svårare med detta besked.   

Kommande 

Träff med Sundsvalls kommun för att diskutera samarbeten och gemensamma 

frågor. 

Deltagande i SmåKoms rikskonferens.  

Träff med Ljusdal där dom vill veta mer om vårat arbete med BRÅ. 

Frågan om hälsocentralen diskuteras intensivt där frågan berörs.                                  
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§ 84 Dnr 2018-000028  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Den 21 mars 2019 deltog Nordanstigs kommun vid en träff som var arrangerad av 

Företagarföreningen angående fiber i Gnarpsområdet. Både Fiberstaden, Zitius och 

IP-Only deltog. 

Lördagen den 23 mars invigde Gällsta IF det stora tältet över ishockeyrinken. 

Många bidragsgivare var närvarande och fick tack och diplom för sina insatser. 

Som avslutning så fick arenan namnet ICE-Sport Arena samtidigt som man firade 

med ett kanonskott. 

Några företagsbesök har även genomförts den senaste månaden bl.a. HEA i Gnarp, 

en present- och blombutik, samt Bergsjö Kiosk och Spel, där vi fick information 

över den problematik som finns med vissa besökare i väntsalen.  
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§ 85 Dnr 2018-000029  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Månadsuppföljningen visar att utbildningsförvaltningen i sin helhet, efter två 

månader ligger under riktvärdet. Utbildningschefen arbetar systematiskt med 

uppföljning och effektivisering i samband med ledningsgruppens möten. 

De fyra områden som drog över mest 2018:  särskilt stöd, skolskjutsar, modersmål, 

IKE håller utskottet på att kartlägga, analysera och åtgärda.  

IKE redovisades i samband med utskottet. Vi ville ha reda på vilka åldrar, 

kommundelar och skolor som dessa elever kommer ifrån. Inte oväntat finns 

huvuddelen på östra sidan av kommunen.  

Skolskjutsfrågan fick vi också föredragen med de olika busskorten Ung i 

Nordanstig och Ung i Gävleborg.  Vi har skickat frågan till KS och uppmanat KS 

att utvärdera dessa ungdomskort avseende kostnader före och efter införandet samt 

nyttjandegraden. Det senare eftersom kortet köps in generellt för alla kommunens 

ungdomar. Hur många kort ligger outnyttjade? 

I samband med månadsredovisningen kunde vi konstatera att vi har en elevökning i 

de äldre åldrarna men en svag minskning i förskoleåldern. 

I förslag till yttrande avseende revisionsrapporten ”Granskning av förutsättningar 

för god måluppfyllelse i grundskolan” vill jag särskilt betona bristen på 

ändamålsenliga lokaler, i flera av kommundelarna. Dels beroende på eftersatt 

underhåll men också märkbart då elevantalet ökar. 

Under förra utskottet föredrogs och diskuterades delegationsordningen samt 

utbildningsutskottets uppdrag. 

Verksamhetschef Eva Fors informerar om att årshjulet för information till 

kommunstyrelsen och utbildningsutskottet håller på att revideras. 

Vid dagens sammanträde redovisat att det är 135 elever med annat modersmål i 

kommunens skolor. 75 elever av dessa får modersmålsundervisning på totalt 23 

olika språk. Det krävs minst fem elever med samma språk för att kommunen ska 

vara skyldig att bedriva mordersmålsundervisning.  
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§ 86 Dnr 2018-000030  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Förra veckan invigdes ett nytt aktivitetscenter på Storgatan för människor med 

aktivitet genom LSS. Det kommer att utveckla verksamheten på ett positivt sätt för 

dem som jobbar där.  

Personal från soc och AME har varit till Vännäs och lyssnat och lärt om 

”Angeredsmodellen” som kommer att sjösättas 1:a maj enligt planen. Ola Wigg och 

jag fick också följa med och lyssna på detta för att vi också ska ha en bild av vad 

som sker. 

Utskottet har gett uppdrag till verksamheten att titta över reglementet när det gäller 

biståndsbedömning, det har påbörjats. Vi gav också i uppdrag att verkligen se till att 

stänga ärenden som inte längre är aktuella för att få en mer rättvisande bild av 

antalet hemtjänsttimmar. Vi ser ekonomin som det stora bekymret, man har nu 

sjösatt ett projekt i Harmånger där man ska ha ett närmare samarbete mellan säbo 

och hemtjänst, det hoppas vi ska bli bra. Detta kommer troligen även att underlätta 

heltid som norm, vilket är nödvändigt för att alla som jobbar i de sk kvinnoyrkena 

ska ha heltidsarbete och få en vettig pension. Vi behöver inte fler fattigpensionärer i 

Sverige. Man jobbar för fullt för att hitta och tillsätta sommarvikarier så att 

personalen kan få sin välförtjänta semester, vikarierna innebär dock ökade 

kostnader eftersom de måste introduceras, och det blir dubbelt antal timmar men 

inte på något sätt mer effektivt då, det kan vara en av förklaringarna till vår höga 

timkostnad jämfört med den privata sidan, självklart har de också vikarier, men de 

har redan timanställda på ett annat sätt än kommunen.  

Jag ser med tillförsikt på ekonomin på IFO, vi ligger lite fel, men mycket beror på 

höga kostnader för försörjningsstöd, där hoppas vi Angeredsmodellen ska hjälpa för 

att sänka kostnaderna.  Vi har jobbat i utskottet, utifrån hur vi vill agera under 

mandatperioden.  
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§ 87 Dnr 2019-000087  

Verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till verksamheten att lämna en rapport till kommunstyrelsen om antal 

avslag på ansökningar om hemtjänst samt kommunens kostnader för hemtjänst 

jämfört med andra kommuner och privata utförare. 

2. Rekommendera att verksamheten genomför ett studiebesök hos andra 

kommuner med mindre kostnader för hemtjänst. 

3. Uppdra till verksamheten att redovisa åtgärderna för att minska 

sjukskrivningstalen. 

4. I övrigt godkänna redovisningen i månadsrapporten för februari 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal.  

Ekonomichef Björn Hylenius redovisar följande verksamheter vilka enligt 

prognosen på helår beräknar ett underskott mot budget: 

Teknik och Hållbarhet -400 tkr 

Utbildning -1 045 tkr 

Vård och Omsorg -9 400 tkr 

Social Omsorg -1 985 tkr           

Yrkanden 

Anette Nybom (S) yrkar att kommunstyrelsen får en rapport om antal avslag på 

ansökningar om hemtjänst samt kommunens kostnader för hemtjänst jämfört med 

andra kommuner och privata utförare. 

Eva Andersson (SD) yrkar att verksamheten genomför ett studiebesök hos andra 

kommuner med mindre kostnader för hemtjänst. 

Anette Nybom (S) yrkar även att kommunstyrelsen får en särskild redovisning av 

åtgärderna för att minska sjukskrivningstalen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på samtliga yrkanden och finner dem antagna.  
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§ 88 Dnr 2017-000436  

Försäljning av Fröstuna gamla skola. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

1. Sälja fastigheten Jättendals Annexhemman 1:2 till Marcus Nordin. 

2. Fastställa köpeskillingen till 500 000 kronor. 

3. Godkänna upprättat köpeavtal. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna köpehandlingarna. 

Reservationer 

Sandra Bjelkelöv (SD) och Andreas Högdahl (NOP) reserverar sig mot beslutet. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har under 2018 arbetat för att minska verksamheternas 

kostnader. 

I juni 2019 beslutade kommunstyrelsen att uppdra till verksamheten att sälja en rad 

fastigheter, bland annat Fröstuna gamla skola. 

Fastigheten har genom mäklare lagts ut till försäljning. 

Efter förhandlingar med inkomna anbudsgivare föreslår verksamheten att 

fastigheten säljs till Markus Nordin för 500 000 kronor. 

Markus Nordin besöker ledningsutskottet och informerar om att han planerar att 

använda fastigheten som et företagshotell och möjligheter till konferensutrymmen 

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att verksamheten får i uppdrag att gå vidare i 

förhandlingarna med de tre intressenterna samt boka in dem på nästa 

sammanträde med ledningsutskottet för att presentera sina respektive planer för 

fastigheten (ledningsutskottets protokoll § 32/2019). 

2. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att till Marcus Nordin 

försälja fastigheten Jättendals Annexhemman 1:2, fastställa köpeskillingen till 

500 000 kr, godkänna upprättat köpeavtal och uppdra till firmatecknarna att 

underteckna köpehandlingarna (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 

2019-01-29). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja fastigheten Jättendals 

Annexhemman 1:2 till Marcus Nordin. Fastställa köpeskillingen till 

500 000 kronor. Godkänna upprättat köpeavtal. Uppdra till firmatecknarna att 

underteckna köpehandlingarna Ledningsutskottets protokoll § 41/2019).  
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Forts. § 88 

 

Yrkanden 

Stig Eng (S), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag. 

Andreas Högdahl (NOP), med bifall av Sandra Bjelkelöv (SD), yrkar avslag för att 

istället avvakta med försäljning av fastigheten.  

Propositionsordning 

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

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Andreas Högdahls avslagsyrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med tio Ja-röster för Stig Engs yrkande mot tre röster för Andreas Högdahls 

avslagsyrkande antar kommunstyrelsen Stig Engs yrkande. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Anette Nybom (S) X 

Kent Hammarström (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 

Magdalena Fagerhov (KD) X 

Per-Ola Wadin (L) X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X 

Johan Norrby (SD)  X 

Summa  10 3  
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§ 89 Dnr 2018-000058  

Besök Arbetsmiljöverket. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till verksamheten vid kommunstyrelsens nästa sammanträde redovisa 

arbetsmiljöpolicyn och ett förslag till en uppföljningsplan för 

arbetsmiljöarbetet. 

2. I övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsmiljöverket besöker kommunstyrelsen och informerar om det systematiska 

arbetsmiljöarbetet i politiskt styrda organisationer. Rubriken för informationen är 

Ett hållbart arbetsliv är lönsamt för alla. 

Regeringens mål är att sänka sjukpenningtalet. 

Informationen går igenom ansvaret som politiker i fullmäktige och nämnd och hur 

man kan arbeta för att förbättra arbetsmiljön.           

Yrkanden 

Anette Nybom (S) yrkar att verksamheten vid kommunstyrelsens nästa 

sammanträde redovisar arbetsmiljöpolicyn och ett förslag till en uppföljningsplan 

för arbetsmiljöarbetet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms yrkande och finner det antaget.  
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§ 90 Dnr 2019-000154  

Försäljning av fastigheten Hassela-Kyrkby 2:32. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Sälja fastigheten Hassela Kyrkby 2:32 till Oskar Lundin. 

2. Godkänna att försäljning sker enligt upprättat köpekontrakt. 

3. Fastställa köpeskillingen till 41 200 kr, dvs 40 kr/m2 för 1 030 m2.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har sedan flera år försökt att sälja dessa avstyckade tomter i Hassela 

utan framgång. Priset fastställdes då till att vara 40 kr/m2. 

För området gäller detaljplan antagen 1984-05-17 och fastigheten är avsedd för 

bostadsändamål. 

Köparen är underrättad om att kostnader för lagfart och eventuella kostnader för 

VA belastar densamma. 

Köparen, Oskar Lundin, Kedjevägen 6 i Hassela, har kontaktat kommunen med 

frågan om att förvärva grannfastigheten Kedjevägen 6, Hassela Kyrkby 2:32. Detta 

ärende avser detta önskade förvärv.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten att fullmäktige beslutar att sälja fastigheten Hassela Kyrkby 2:32 till 

Oskar Lundin, att försäljning sker enligt upprättat köpekontrakt samt att fastställa 

köpeskillingen till 41 200 kr, dvs 40 kr/m2 för 1030 m2 (Hans-Åke Oxelhöjds och 

Delshad Salehs tjänsteutlåtande 2019-03-17). 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar sälja fastigheten Hassela Kyrkby 

2:32 till Oskar Lundin. Godkänna att försäljning sker enligt upprättat köpekontrakt. 

Fastställa köpeskillingen till 41 200 kr, dvs 40 kr/m2 för 1 030 m2 

(ledningsutskottets protokoll § 59/2019).  

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Andreas Högdahl (NOP), yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 91 Dnr 2019-000160  

Tillägg till överenskommelse berörande Nordanstig 
Gnarps-Masugn 3:1, Gingsta 1:34 samt Gnarps 
Berge 12:1. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna tilläggsavtal berörande Nordanstig Gnarps-Masugn 3:1 och Gingsta 

1:24 samt Gnarps Berge 12:1. 

2. Nordanstigs kommun skall till Holmen Skog Mitt AB erlägga 30 000 kronor 

för markområdet som avses i detta tillägg. 

3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna tilläggsavtalet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun och Holmen Skog AB har en pågående fastighetsreglering 

kring vattentäkten och reningsverket i Sörfjärden. För att denna fastighetsaffär ska 

kunna avslutas med syftet att säkra Nordanstigs Vatten ABs tillgång till mark i 50 

årsperspektivet behöver ett mindre tilläggsköp genomföras. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna tilläggsavtal 

berörande Nordanstig Gnarps-Masugn 3:1 och Gingsta 1:24 samt Gnarps 

Berge 12:1 samt att Nordanstigs kommun skall till Holmen Skog Mitt AB 

erlägga 30 000 kr för markområdet som avses i detta tillägg (Hans-Åke 

Oxelhöjds och Delshad Salehs tjänsteutlåtande 2019-03-11). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna tilläggsavtal 

berörande Nordanstig Gnarps-Masugn 3:1 och Gingsta 1:24 samt Gnarps 

Berge 12:1. Nordanstigs kommun skall till Holmen Skog Mitt AB erlägga 30 

000 kronor för markområdet som avses i detta tillägg. Uppdra till 

firmatecknarna att underteckna tilläggsavtalet (ledningsutskottets protokoll § 

46/2019).  

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 2019-000036  

Nya ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Fastställa nytt ägardirektiv för bolaget samt uppdra till Nordanstigs Bostäder AB:s 

styrelse att besluta om ägardirektiven vid bolagsstämman. 

Reservationer 

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

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet. För att respektive 

bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämman.  

Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag formuleras. Dessa 

ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål som 

kommunfullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive bolag.  

De dokumenteras i kommunens budget/verksamhetsplan och är långsiktiga och 

uttrycks för en period om 3-4 år.  

Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att kommunfullmäktige beslutar 

om kommunens budget.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och att följa upp 

lämnade ägardirektiv. 

• Ägardirektiven skall ha följande struktur: 

• Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets samhällsnytta 

• Ägarens krav 

• Mål med verksamheten  

• Ekonomiska mål 

• Specifika uppdrag 

• Rapportering 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar fastställa nytt ägardirektiv för 

bolaget samt uppdra till Nordanstigs Bostäder AB:s styrelse att besluta om 

ägardirektiven vid bolagsstämman (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2019-01-17). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar fastställa nytt ägardirektiv 

för bolaget samt uppdra till Nordanstigs Bostäder AB:s styrelse att besluta om 

ägardirektiven vid bolagsstämman (ledningsutskottets protokoll § 50/2019).  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 92 

 

Yrkanden 

Tor Tolander (M), med bifall av Stig Eng (C) och Anette Nybom (S), yrkar bifall 

till ledningsutskottets förslag. 

Johan Norrby (SD) yrkar en tydligare skrivning kring det specifika uppdrag att 

tillskapa 50 nya enskilda boenden under mandatperioden.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders och Johan Norrbys yrkanden och 

finner Tor Tolanders yrkande antaget.  
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§ 93 Dnr 2019-000039  

Nya ägardirektiv för Nordanstigs Fastighets AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta nytt ägardirektiv för Nordanstigs Fastighets AB. 

2. Uppdra till Nordanstigs Fastighets AB:s styrelse att fastställa ägardirektiven 

vid bolagsstämman.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet. För att respektive 

bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämman.  

Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag formuleras. Dessa 

ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål som 

kommunfullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive bolag.  

De dokumenteras i kommunens budget/verksamhetsplan och är långsiktiga och 

uttrycks för en period om 3-4 år.  

Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att kommunfullmäktige beslutar 

om kommunens budget.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och att följa upp 

lämnade ägardirektiv. 

Ägardirektiven skall ha följande struktur: 

Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets samhällsnytta 

Ägarens krav 

Mål med verksamheten  

Ekonomiska mål 

Specifika uppdrag 

Rapportering 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa nytt 

ägardirektiv för bolaget samt uppdra till Nordanstigs Fastighets AB:s styrelse 

att besluta om nytt ägardirektiv i bolagsstämman (Fredrik Pahlbergs och Björn 

Hylenius tjänsteutlåtande 2019-01-17). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta nytt ägardirektiv för 

Nordanstigs Fastighets AB. Uppdra till Nordanstigs Fastighets AB:s styrelse 

att fastställa ägardirektiven vid bolagsstämman (ledningsutskottets protokoll 

§ 52/2019).  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 93 

 

Yrkanden 

Tor Tolander (M), med bifall av Stig Eng (C) och Anette Nybom (S), yrkar bifall 

till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget.  
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§ 94 Dnr 2019-000037  

Nya ägardirektiv för Nordanstigs Fjärrvärme AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta nytt ägardirektiv för bolaget samt uppdra till Nordanstigs Fjärrvärme AB:s 

styrelse att besluta om nya ägardirektiv på bolagsstämman.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet. För att respektive 

bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämman.  

Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag formuleras. Dessa 

ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål som 

kommunfullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive bolag.  

De dokumenteras i kommunens budget/verksamhetsplan och är långsiktiga och 

uttrycks för en period om 3-4 år.  

Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att kommunfullmäktige beslutar 

om kommunens budget.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och att följa upp 

lämnade ägardirektiv. 

Ägardirektiven skall ha följande struktur: 

Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets samhällsnytta 

Ägarens krav 

Mål med verksamheten  

Ekonomiska mål 

Specifika uppdrag 

Rapportering 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige besluta att anta nytt 

ägardirektiv för bolaget samt uppdra till Nordanstigs Fjärrvärme AB:s styrelse 

att besluta om nya ägardirektiv på bolagsstämman (Fredrik Pahlbergs och 

Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2019-01-01-17). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta nytt ägardirektiv för 

bolaget samt uppdra till Nordanstigs Fjärrvärme AB:s styrelse att besluta om 

nya ägardirektiv på bolagsstämman (ledningsutskottets protokoll § 51/2019).  
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Forts. § 94 

 

Yrkanden 

Tor Tolander (M), med bifall av Stig Eng (C) och Anette Nybom (S), yrkar bifall 

till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget.  
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§ 95 Dnr 2019-000038  

Nya ägardirektiv för Nordanstigs 
Kommunfastigheter AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta nytt ägardirektiv för Nordanstigs Kommunfastigheter AB. 

2. Uppdra till Nordanstigs Kommunfastigheter AB:s styrelse att fastställa 

ägardirektivet vid bolagsstämman.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet. För att respektive 

bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämman.  

Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag formuleras. Dessa 

ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål som 

kommunfullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive bolag.  

De dokumenteras i kommunens budget/verksamhetsplan och är långsiktiga och 

uttrycks för en period om 3-4 år.  

Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att kommunfullmäktige beslutar 

om kommunens budget.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och att följa upp 

lämnade ägardirektiv. 

Ägardirektiven skall ha följande struktur: 

Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets samhällsnytta 

Ägarens krav 

Mål med verksamheten  

Ekonomiska mål 

Specifika uppdrag 

Rapportering 
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Forts. § 95 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa nytt 

ägardirektiv för Nordanstigs Kommunfastigheter AB samt uppdra till 

Nordanstigs Kommunfastigheter AB:s styrelse att fastställa nytt ägardirektiv i 

bolagsstämman (Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2019-01-17). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta nytt ägardirektiv för 

Nordanstigs Kommunfastigheter AB. Uppdra till Nordanstigs 

Kommunfastigheter AB:s styrelse att fastställa ägardirektivet vid 

bolagsstämman (ledningsutskottets protokoll § 53/2019).  

Yrkanden 

Tor Tolander (M), med bifall av Stig Eng (C) och Anette Nybom (S), yrkar bifall 

till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget.  
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§ 96 Dnr 2019-000040  

Nya ägardirektiv för Nordanstig Vatten AB. 

Kommunstyrelsens beslut 

Justera förslag till nytt ägardirektiv enligt Carina Ohlsons yrkande. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Fastställa nytt ägardirektiv för Nordanstig Vatten AB.  

2. Uppdra till Nordanstig Vatten AB:s styrelse att fastställa nytt ägardirektiv i 

bolagsstämman.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige fastställer direktiv för bolagens verksamhet. För att respektive 

bolag ska omfattas av direktiv ska dessa fastställas av bolagsstämman.  

Utöver bolagspolicyn ska ägardirektiv för respektive bolag formuleras. Dessa 

ägardirektiv ska bland annat följa de övergripande visioner och mål som 

kommunfullmäktige antar samt uttrycka ägarens krav på respektive bolag.  

De dokumenteras i kommunens budget/verksamhetsplan och är långsiktiga och 

uttrycks för en period om 3-4 år.  

Ägardirektiven aktualiseras årligen i samband med att kommunfullmäktige beslutar 

om kommunens budget.  

Kommunstyrelsen ansvarar för att bereda förslag till ägardirektiv och att följa upp 

lämnade ägardirektiv. 

Ägardirektiven skall ha följande struktur: 

Ändamålet med bolagets verksamhet, precisering av bolagets samhällsnytta 

Ägarens krav 

Mål med verksamheten  

Ekonomiska mål 

Specifika uppdrag 

Rapportering 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige besluta att fastställa nytt 

ägardirektiv för Nordanstig Vatten AB. Uppdra till Nordanstig Vatten AB:s styrelse 

att fastställa nytt ägardirektiv i bolagsstämman (Fredrik Pahlbergs och Björn 

Hylenius tjänsteutlåtande 2019-01-17).  
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Forts. § 96 

 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C), med bifall av Stig Eng (C), yrkar tillägga till ägardirektivet de 

punkter som tillkommit efter utskicket av handlingar i ärendet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  
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§ 97 Dnr 2019-000135  

Ansökan om borgen för lån från Stocka Hamnförening. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Stocka Hamnförenings låneförpliktelser 

upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 000 kr, jämte därpå löpande ränta 

och kostnader.  

2. Borgensåtagandet gäller till och med 2029-05-31. 

3. Stocka Hamnförening ska hålla investeringar med borgensåtagande försäkrade 

under hela borgenstiden. 

4. Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Stocka Hamnförening har inkommit med en ansökan om kommunal borgen 

2019-02-01. 

Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är därför 

förbehållet kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Stocka 

Hamnförenings låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 150 

000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader, att borgensåtagandet gäller 

till och med 2029-05-31, att Stocka Hamnförening ska hålla investeringar med 

borgensåtagande försäkrade under hela borgenstiden samt  att uppdra till 

firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen (Fredrik Pahlbergs och 

Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2019-03-14). 

2. Ledningsutskottet föreslåratt fullmäktige beslutar att såsom för egen skuld ingå 

borgen för Stocka Hamnförenings låneförpliktelser upp till ett totalt högsta 

lånebelopp om 150 000 kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Borgensåtagandet gäller till och med 2029-05-31. Stocka Hamnförening ska 

hålla investeringar med borgensåtagande försäkrade under hela borgenstiden. 

Uppdra till firmatecknarna att underteckna borgensförbindelsen 

(ledningsutskottets protokoll § 43/2019). 
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Forts. § 97 

 

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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§ 98 Dnr 2019-000145  

Bokslut med verksamhetsberättelse 2018, Hälsinglands 
utbildningsförbund. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisningen för 2018 för Hälsinglands utbildningsförbund. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands utbildningsförbund har lämnat bokslut med verksamhetsberättelse för 

år 2018. 

Förbundet visar ett negativt resultat med 940 tkr.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisningen för 

2018 för Hälsinglands utbildningsförbund (ledningsutskottets protokoll § 49/2019).  

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 99 Dnr 2019-000165  

Samverkansbryggan Hälsingegårdar. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Nordanstigs kommun ställer sig bakom förslaget att samverkansplattformen 

Hälsingegårdar permanentas och byter namn till Rådslag Hälsingegårdar. 

2. Att ett partnerskap tecknas mellan berörda parter. 

3. Medfinansiera en Lokal Världsarvssamordnare med högst 12 500 kronor per 

år.  

4. Medel för ändamålet tas ur befintlig budgetram för 2019 och ett tillägg i 2020 

års budget och framåt. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid Hälsingerådets sammanträde sen 17 oktober 2018 och 12 december 2018 

diskuterades förslag på en permanent och hållbar organisation för utveckling och 

tillväxt kopplat till Världsarvet Hälsingegårdar. Hälsingerådets beslut innebär att 

varje kommun måste ta ställning i ärendet. 

Projekt Samverkansbryggan Hälsingegårdar föreslår två åtgärder för att skapa en 

hållbar organisation med lokal förankring och ökad attraktionskraft kring 

Världsarvet Hälsingegårdar.  

1.Det forum som idag finns för samarbete mellan lokala och regionala aktörer, 

Samverkansplattformen Hälsingegårdar, permanentas och byter namn till Rådslaget 

Hälsingegårdar, med focus på utvecklingsfrågor och gemensam strategisk 

kommunikation. 

2. För att leda arbetet i Rådslaget Hälsingegårdar inrättas en ny tjänst, lokal 

världsarvssamordnare, som finansieras av Hälsinglands kommuner. 

Alternativ 1- Lokal världsarvssamordnare med tjänstegrad 100% 

Fördelat per kommun: 129 030 kr/år 

Fördelningsnyckel Hälsinglands kommuner cirka 6 kr/invånare 

Kostnad Nordanstigs kommun: 57 055 kr/år 

Alternativ 2: -Lokal världsarvssamordnare med tjänstegrad 50% 

Fördelat per kommun: 64 515 kr/år 

Fördelningsnyckel Hälsinglands kommuner cirka 3 kr/invånare 

Kostnad Nordanstigs kommun 28 528 kr. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 99 

 

Ola Wigg (S) informerar om att fyra kommuner i Hälsingland kommer att 

medfinansiera en del var á 50 tkr och att förslaget är att Hudiksvalls och 

Nordanstigs kommuner delar på en del, d.v.s. 25 tkr vardera.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att medfinansiera en Lokal 

Världsarvssamordnare enligt alternativ 2 med 30 tkr per år. Medel för ändamålet tas 

ur befintlig budgetram för 2019 och ett tillägg i 2020 års budget och framåt (Hans-

Åke Oxelhöjds och Barbro Björklunds tjänsteutlåtande 2019-03-14). 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Nordanstigs kommun 

ställer sig bakom förslaget att samverkansplattromen Hälsingegårdar permanentas 

och byter namn till Rådslag Hälsingegårdar. Att ett partnerskap tecknas mellan 

berörda parter. Medfinansiera en Lokal Världsarvssamordnare med högst 25 tkr per 

år. Medel för ändamålet tas ur befintlig budgetram för 2019 och ett tillägg i 2020 

års budget och framåt (ledningsutskottets protokoll § 48/2019).   

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Sandra Bjelkelöv (SD) och Andreas Högdahl (NOP), 

yrkar bifall till förslaget med en sänkning av medfinansieringen till 12 500 kronor.  

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 100 Dnr 2018-000271  

Revisionsrapport: Granskning av förutsättningar för 
god måluppfyllelse i grundskolan. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta verksamhetens förslag till yttrande över revisionsrapporten. 

Reservationer 

Andreas Högdahl (NOP) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

Jag Andreas Högdahl och nordanstigspartiet.se reserverar sig mot yttrandet över 

revisionsrapporten. Vi har inget i sak mot yttrandet, som syftar till att 

uppmärksamma att vi belyser problematiken, och att vi påvisar vilka insatser som vi 

anser behöver arbetas med framöver. Vi motsätter oss dock att vi ej gör ett tillägg i 

svaret, genom Stefan Berghs tidigare yrkande i utbildningsutskottet som påvisar att 

en ytterligare förstärkning behövs genom att tilldela utskottet en ökad budgetram, 

för att åstadkomma förbättringar på de brister som påtalats. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning om förutsättningar för god 

måluppfyllelse i grundskolan. 

De har särskilt uppmärksammat kommunstyrelsen på att revisionen ser allvarligt på 

det låga resultatet i skolan. 

Revisionen hemställer om att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de 

rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten, företrädesvis de som 

framgår av rapportens sammanfattning. De önskar också svar på om 

kommunstyrelsen har analyserat varför elever i så stor utsträckning väljer andra 

skolor än kommunens egna. Om det finns en sådan kartläggning/analys vill de ta 

del av denna. 

Utbildningsutskottet har tidigare behandlat ärendet i § 21/2019-02-19.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till yttrande över 

revisionsrapporten (Eva Fors tjänsteutlåtande 2019-03-15). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta verksamhetens 

förslag till yttrande över revisionsrapporten (utbildningsutskottets protokoll 

§ 34/2019).    



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 100 

 

Yrkanden 

Andreas Högdahl (NOP) yrkar avslag på utbildningsutskottets förslag. 

Stig Eng (C) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Andreas Högdahls och Stig Engs yrkanden och 

finner Stig Engs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänna följande propositionsordning: 

Den som stöder utbildningsutskottets förslag röstar Ja. 

Den som stöder Andreas Högdahls avslagsyrkande röstar Nej.  

Omröstningsresultat 

Med tio Ja-röster för utbildningsutskottets förslag mot en Nej-röst för Andreas 

Högdahls yrkande antar kommunstyrelsen utbildningsutskottets förslag. En ledamot 

avstod från att rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Anette Nybom (S) X 

Kent Hammarström (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)   X 

Stig Eng (C)  X   

Andreas Högdahl (NOP)  X 

Tor Tolander (M) X 

Ulrika Jonsäll (V) X 

Magdalena Fagerhov (KD) X 

Per-Ola Wadin (L)  

Sandra Bjelkelöv (SD) X 

Johan Norrby (SD) X 

Johan Åkerlund (C) X 

Summa  10 1 1 

 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
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§ 101 Dnr 2016-000255  

Redovisning: Tillsyn av Nordanstigs Kristna centers 
förskola, Senapskornet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att förskolan Senapskornet har åtgärdat de områden som påtalades vid 

tillsynen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förskolan, Senapskornet har genomgått skolverkets utbildning matematiklyftet. 

Förskolans personal har också fått utbildning i programmering. Ledningen för 

förskolan har anställt utbildad förskollärare och barnskötare så kompetensen har 

ökat sedan tillsynen. 

Vid den tillsyn som genomfördes vårterminen 2018 uppmärksammades följande 

brister på förskolan Senapskornet, Nordanstigs kristna Center: 

- Förskolans förhållningssätt till matematik behöver anpassas till ett mer utvidgat 

matematikbegrepp för barn i förskolan och vila på en vetenskapligt grund. 

- Arbetet med teknik behöver utvecklas så barnen utvecklar sin förmåga att urskilja 

teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar. 

Förskolan, Senapskornet har genomgått skolverkets utbildning matematiklyftet. 

Förskolans personal har också fått utbildning i programmering. Ledningen för 

förskolan har anställt utbildad förskollärare och barnskötare så kompetensen har 

ökat sedan tillsynen.     

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förskolan 

Senapskornet har åtgärdat de områden som påtalades vid tillsynen 

(utbildningsutskottets protokoll § 30/2019).  

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 102 Dnr 2019-000143  

Ung i Nordanstig och Ung i Gävleborg. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten att göra en utvärdering av busskorten Ung i Nordanstig 

samt Ung i Gävleborg.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid utbildningsutskottets sammanträde 19 mars 2019 redovisade Christina Myhrer, 

skolskjutshandläggare, historik, regler och kostnader gällande busskorten Ung 

Nordanstig och Ung i Gävleborg.  

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att göra en utvärdering 

av busskorten Ung i Nordanstig samt Ung i Gävleborg (utbildningsutskottets 

protokoll § 36/2019).  

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(46) 

Sammanträdesdatum 

2019-04-09 
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§ 103 Dnr 2019-000162  

Sammanslagning av daglig verksamhet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Flytta verksamheten i Dagcenter i Harmånger Palettens lokaler.  

2. Verksamheten ska följa den åtgärds- och handlingsplan som finns i gällande 

risk- och konsekvensanalys som upprättats av enhetschefer och skyddsombud.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har idag två små enheter för dagligverksamhet med kostnader för två 

lokaler, Paletten och Dagcenter i Harmånger. Dagcenter har lokaler som i grunden 

inte är anpassade för den typen av svårt funktionshindrade kunder som dom nu har. 

Verksamheten ser en fördel med att Paletten och Dagcenter blir en enhet, med 

placering i Palettens lokaler. Dessa verksamheter har idag en gemensam budget 

men inget samarbete.      

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att Dagcenter flyttar sin verksamhet till Palettens lokaler 

(Tjänsteutlåtande Susanne Pettersson, enhetschef, daterat 2019-03-12). 

Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Dagcenter flyttar sin 

verksamhet till Palettens lokaler samt att verksamheten följer den åtgärds- och 

handlingsplan som finns i gällande risk- och konsekvensanalys som upprättats av 

enhetschefer och skyddsombud (omsorgsutskottets protokoll § 37/2019). 
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Kommunstyrelsen 
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§ 104 Dnr 2019-000158  

Omkostnadsersättning för praktik inom Kommunala 
Aktivitetsansvaret KAA. 

Kommunstyrelsens beslut 

Omkostnadsersättning för praktik vid Arbetsmarknadsenheten inom ramen för 

Kommunala Aktivitetsansvaret fastställs till 55:-/dag, max 1 250:-/månad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2017 att införa omkostnadsersättning för praktik vid 

Arbetsmarknadsenheten inom ramen för Kommunala Aktivitetsansvaret KAA. 

Ersättningen motsvarar den nivå som studiebidraget utgör. Studiebidraget är höjt till 

1 250:-/ månad vilket ger ca 55:-/dag vilket är en höjning från tidigare 1 050:- och 

50:-/dag. Arbetsmarknadsenheten föreslår att ersättningen höjs för att efterlikna det 

nu gällande studiebidraget. 

Sedan omkostnadsersättningen infördes 2017 har ersättning med totalt 13 750:- 

utbetalats till ungdomar inom KAA. 2017 – 7 700:-, 2018 – 2 800:- och 2019 

3 250:-. Kostnaden för ersättningen ryms inom Arbetsmarknadsenhetens budget.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att omkostnadsersättning för praktik vid 

Arbetsmarknadsenheten inom ramen för Kommunala Aktivitetsansvaret utgår 

med 55:-/dag max 1250:-/månad (Tjänsteutlåtande Bente Sandström, 

enhetschef och Kristina Berglund, socialchef, daterat 2019-03-07). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

omkostnadsersättning för praktik vid Arbetsmarknadsenheten inom ramen för 

Kommunala Aktivitetsansvaret utgår med 55:-/dag max 1250:-/månad 

(omsorgsutskottets protokoll § 38/2019). 
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Kommunstyrelsen 
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§ 105 Dnr 2019-000159  

Utlysning av projektmedel Länsstyrelsen § 37 och § 37a 
2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till Arbetsmarknads- och flyktingenheten att söka projektmedel inom ramen 

för Länsstyrelsens utlysningar av §37 och §37a medel 2019.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen utlyser projektmedel årligen enligt §37 och §37a.  §37-medel syftar 

till att utveckla kapacitet och beredskap i mottagandet av nyanlända. Prioritet är 

insatser som syftar till att utveckla samverkan mellan aktörer, såsom kommuner, 

myndigheter och civilsamhälle. Sedan 2012 har Nordanstig sökt projektmedel för 

samverkan i Gävleborg och representerat samtliga kommuners flyktingenheter. 

Projektet har samordnats och organiserats av enhetschef för arbetsmarknads- och 

flyktingenheten. Länets kommuners flyktingenheter önskar fortsätta den 

verksamheten för gemensam nytta, kompetensutveckling och nätverkande under 

2020. Ansökan skall vara Länsstyrelsen tillhanda senast 190915. §37a-medel syftar 

till att utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter. Insatserna 

skall syfta till att underlätta etableringen i samhället, skapa nätverk, stödja 

språkinlärning och socialt stöd. 

Nordanstig har sedan 2018 ett projekt finansierat med dessa medel som heter 

Familjen i Fokus. Insatserna riktar sig till föräldrar med barn, hemmavarande 

föräldrar i samarbete med Familjecentralen, Biblioteket, Rädda Barnen och Svenska 

kyrkan. Från förvaltningen ser vi att dessa insatser är värdefulla och önskar söka 

projektmedel för verksamhet under 2020. Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda 

senast 1 maj 2019.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 

Arbetsmarknads- och flyktingenheten att söka projektmedel inom ramen för 

Länsstyrelsens utlysningar av §37 och §37a medel 2019 (Tjänsteutlåtande 

Bente Sandström, enhetschef och Kristina Berglund, socialchef, daterat 2019-

03-06). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till 

Arbetsmarknads- och flyktingenheten att söka projektmedel inom ramen för 

Länsstyrelsens utlysningar av §37 och §37a medel 2019 (omsorgsutskottets 

protokoll § 39/2019). 

         

      

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
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2019-04-09 
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§ 106 Dnr 2019-000028  

Information om Inköp Gävleborg. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Lina Haglund, Inköp Gävleborg besöker kommunstyrelsen och informerar om 

verksamheten. 

Inköp Gävleborg är ett gemensamt organ för inköpssamverkan mellan Bollnäs, 

Gävle, Hofors, Hudiksvalls, Ljusdals, Nordanstigs, Ockelbo, Ovanåkers, 

Söderhamns och Älvkarleby kommuner. 

I juni 2017 beslutade Gävle kommun att gå ur förbundet. Utträdestiden är tre år. 

Framtida samarbeten i inköpsfrågor är fortfarande aktuellt men ännu inte formerat.  
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§ 107 Dnr 2018-000416  

Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning 
till sociala myndighetsutskottet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna föreslagna revideringar i kommunstyrelsens delegationsordning för 

Sociala myndighetsutskottet. 

2. Den justerade delegationsordningen gäller från när kommunstyrelsens 

protokoll är justerat.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunstyrelsens delegationsordning för sociala myndighetsutskottet så får 

ordföranden fatta en rad olika beslut, bl.a. när nämndens eller utskottets beslut inte 

kan avvaktas.  

Förvaltningsrätten anser att skrivningen kan tolkas som att det är nämndens 

ordförande, alltså kommunstyrelsens ordförande som har delegationen när avsikten 

är att det är ordföranden i Sociala myndighetsutskottet som har delegationen. Därför 

behöver skrivningen förtydligas.   

Kommunsekreterare Eva Engström föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Staben föreslår att kommunstyrelsen godkänner föreslagna revideringar i 

kommunstyrelsens delegationsordning för Sociala myndighetsutskottet. Den 

justerade delegationsordningen gäller från när kommunstyrelsens protokoll är 

justerat (Fredrik Pahlbergs och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-04-08).  

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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§ 108 Dnr 2018-000079  

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 4, 2018 gällande ej verkställda beslut SoL och LSS. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4, 2018. 

SoL ÄO, äldreomsorg.  

SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum? 

Svar: Ja = 

4 ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg. 

0 ärenden gällande LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader 

från datum för avbrott? 

Svar: Nej.    

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kvartalsrapport 4 2018 gällande ej verkställda beslut SoL 

och LSS godkänns. 

Omsorgsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna 

kvartalsrapport 4, 2018 gällande ej verkställda beslut SoL och LSS 

(omsorgsutskottets protokoll § 30/2019).   
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§ 109 Dnr 2019-000004  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Ledningsutskottets protokoll 190304 

Politiska ledningsgruppens protokoll 190304, 190312, 190320 

Omsorgsutskottets protokoll 190321 

Utbildningsutskottets protokoll 190320 

Sociala myndighetsutskottets protokoll §§ 1-17/2019 

Pensionsärenden 2019 

Fackligaärenden 2018 

Delegationsbeslut IFO 2019-03 

Tilldelning hyresbidrag 2019 

Tilldelning drifts- och underhållsbidrag 2019 

Delegation av beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU 6 § 

Delegation av beslut om omedelbart omhändertagande enligt  LVM 13 §  

Nya tillsvidareanställda per mars 2019 

Lotteritillstånd Stocka Hamnförening 

Tilldelning lokalt aktivitetsstöd 2018 
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§ 110 Dnr 2019-000005  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

MittSverige Vatten & Avfall AB 2019-02-21 

Övrigt: 

Skrivelse om Själsstugan på ön Gran 
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§ 111 Dnr 2019-000006  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Röstabadet 

Uppdra till verksamheten att bereda ärendet om Röstabadet ska ingå bland de 

kommunala badplatserna. 

2. Personalchefens placering i organisationen. 

Behålla nuvarande organisation för personalchefens placering i organisationen. 

3. Särskilt tacka ungdomsfullmäktige för synpunkterna. 

4. I övrigt godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Extraärenden 

Naturskyddsföreningen och Kustleden 

Andreas Högdahl (NOP) frågar om skötsel av Kustleden. Nu när LONA-bidraget är 

avslutat, kommer Naturskyddsföreningen att få någon ersättning från kommunen 

för att sköta Kustleden?  

Verksamheten svarar att Naturskyddsföreningen kommer att få ett årligt bidrag för 

att sköta Kustleden. 

Röstabadet 

Stig Eng (C) tar upp skötsel av Röstabadet i Harmånger. Just nu pågår en insamling 

för att klara driften av badet under den kommande sommaren.  

Stig Eng förslår att verksamheten bereder om Röstabadet ska ingå bland de 

kommunala badplatserna. 

Konstgräsplanen 

Sven-Erik Sjölund (S) frågar om konstgräsplanen. Hittills har den inte skottats och 

han undrar nu när den kommer att kunna användas. 

Carin Ohlson (C) svara att det inte går att hålla den öppen hela vintern men att det 

är tänkt att den ska kunna användas mellan april - december. 
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Forts. § 111 

 

Ärenden sedan tidigare 

Personalchefens placering i organisationen. 

Kommunstyrelsen har beslutat lämna ett uppdrag till politiska ledningsgruppen att 

utreda hur personalchefen ska vara placerad i organisationen. Efter att en 

undersökning av hur andra kommuner har organiserat sig så har det visat sig att vår 

organisation där personalchefen är organiserad direkt under kommunchefen är den 

vanligaste formen. 

Politiska ledningsgruppen föreslår att kommunstyrelsen beslutar behålla nuvarande 

organisation för personalchefens placering i organisationen. 

Hälsocentralen i Bergsjö 

Kommunstyrelsen har i § 81/2019 lämnat uppdrag till ledningsutskottets ordförande 

att återrapportera till kommunstyrelsen efter dialogen med Region Gävleborg. 

Stig Eng (C) informerar från Region Gävleborgs besök i ledningsutskottet och deras 

information kring Hälsocentralen i Bergsjö. Kommunen äger fastigheten som 

verksamheten bedrivs i och förhandlingar kommer att inledas då hyresavtalet löper 

ytterligare fyra år. 

Ungdomsfullmäktige 

Ungdomsfullmäktige har behandlat en del ärenden kring milöfrågor vid sitt 

sammanträde 18 februari 2019. Synpunkterna om buskörning med EPA-traktorer i 

Bergsjö och bättre bussförbindelser främst mellan Hassela-Harmånger, Hassela-

Sundsvall samt Bergsjö-Strömsbruk överlämnas till kommunstyrelsen.  
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§ 112 Dnr 2018-000333  

Ansökan om tillstånd till ombyggnad och drift av 
Vade kraftverk M 2426-18. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till enheten Infrastruktur och miljöutveckling att sända in ett yttrande 

enligt bifogat förslag (se bilaga 1), med justeringen att sista stycket tas bort, 

senast den 12 april, med anledning av den underrättelse kommunen mottog 

från Mark- och miljödomstolen vid Östersund tingsrätt den 7 mars 2019.  

2. Uppdra till Infrastruktur och miljöutveckling att även sända in det yttrande som 

MittSverige Vatten & Avfall AB tagit fram på uppdrag av Nordanstig Vatten 

AB (se bilaga 2). 

Reservationer 

Andreas Högdahl (NOP) reserverar sig skriftlig mot beslutet enligt följande: 

Jag Andreas Högdahl och nordanstigspartiet.se reserverar sig mot beslutet. Vi anser 

att kommunen ej bör lägga några yttranden i ärendet. Vi menar att kommunen bör 

hålla en neutral ställning i ärendet. Det kommunala vattenbolagets yttrande ger oss 

trygghet att vattentäckten i Bergsjö inte kommer påverkas negativt av åtgärder vid 

kraftverket, och det bör vara den enda egentliga oron vi skall beakta. 

Även Sven-Erik Sjölund (S), Johan Norrby (SD) och Per-Ola Wadin (L) reserverar 

sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Mark- och miljödomstolen har genom en underrättelse förmedlat ett skriftligt svar 

på det yttrande kommunen skickade in i slutet på januari i målet där ägaren av Vade 

kraftverk ansöker om tillstånd till ombyggnad och drift av kraftverket samt 

lagligförklaring av befintliga anläggningsdelar. I aktbilaga 26 (se bilaga 3) bemöter 

sökanden bland annat de synpunkter som kommunen lämnat i ärendet och med 

anledning av detta svar föreslår förvaltningen att ännu ett yttrande från kommunen 

skickas in före huvudförhandlingen den 16 april. Orsaken är dels att det 

framkommit nya uppgifter i målet att lämna synpunkter på och dels att det kvarstår 

vissa oklarheter som behöver belysas då målets utgång på sikt kan påverka Bergsjö 

vattentäkt och möjligheten att följa gällande miljökvalitets-norm för vatten för den 

berörda vattenförekomsten.  
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Forts. § 112 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Infrastruktur och 

miljöutveckling att sända in ett yttrande enligt bifogat förslag (se bilaga 1) senast 

den 12 april, med anledning av den underrättelse kommunen mottog från Mark- och 

miljödomstolen vid Östersund tingsrätt den 7 mars 2019. Förvaltningen föreslår 

också att kommunstyrelsen ger Infrastruktur och miljöutveckling i uppdrag att 

sända in det yttrande som MittSverige Vatten & Avfall AB tagit fram på uppdrag av 

Nordanstig Vatten AB (se bilaga 2).  

Yrkanden 

Andreas Högdahl (NOP), med bifall av Per-Ola Wadin (L), Johan Norrby (SD), 

Sven-Erik Sjölund (S) och Magdalena Fagerhov (KD), yrkar att Nordanstigs 

kommun ska välja att avstå från att yttra sig i ärendet. 

Stig Eng (C), med bifall av Kent Hammarström (S), yrkar bifall till verksamhetens 

förslag till yttrande med justering att sista stycket i förslag till yttrande utgår.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Andreas Högdahls och Stig Engs yrkande och 

finner Stig Engs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen antar följande propositionsordning: 

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Andreas Högdahls yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med sex Ja-röster för Stig Engs yrkande mot fem Nej-röster för Andreas Högdahls 

yrkande antar kommunstyrelsen Stig Engs yrkande. En ledamot avstod från att 

rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Anette Nybom (S)   X 

Kent Hammarström (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)  X 

Stig Eng (C)  X 

Andreas Högdahl (NOP)  X 

Ulrika Jonsäll (V)   X 

Magdalena Fagerhov (KD)  X 

Per-Ola Wadin (L)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD) X 

Johan Norrby (SD)  X 

Johan Åkerlund (C) X 

Michael Wallin (M) X 

Summa  6 5 2        


