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§ 183 Dnr 2021-000004  

Godkännande av prognostiserat underskott 2021 för 
Utbildning   

Kommunstyrelsens beslut 

Återremittera ärendet till utbildningsutskottet med begäran om mer underlag:  

Frågor som behöver besvaras: 

Hur många elever utöver budgeterat, som belastar kontot IKE. 

Från vilka skolor som dessa elever kommer ifrån. 

Hur IKE har utvecklats de senaste åren, antal elever samt utveckling av IKE 

ersättning de senaste åren (förslag 4 år). 

Hur skall det finansieras. 

Hur är undviker man liknande utfall 2022. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. 

Besvärstid 

Besvärstiden för denna paragraf är 2021-10-06 till 2021-10-28. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I mars prognosticerades utbildningsverksamhetens underskott till 500 tkr. De 

interkommunala ersättningarna (IKE) hade då inte kunnat prognosticerades. 

I tertialrapporten en månad senare prognosticerades IKE till ett underskott om 

1,3 mnkr. Utbildningsverksamhetens totalprognos pekade då mot 1,8 mnkr. Det 

lades då ett sparbeting om 1,3 mnkr för att täcka upp för utvecklingen av IKE. 

Besparingarna har genomförts enligt plan. Kostnaderna för IKE har dock den 

senaste månaden ökat med ytterligare 1,5 mnkr enligt prognos, varför 

verksamhetens totalprognos trots besparingar ökat med 200 tkr. Prognosen pekar nu 

mot ett underskott om 2 mnkr. 

Utöver IKE dras verksamheten med en enhet som inte klarar sin budget. Gnarps 

skola prognosticeras till ett underskott om 2 mnkr. Stora personalneddragningar har 

gjorts på enheten. Arbetssätt och processer behöver förändras för att verksamhet 

och säkerhet ska kunna upprätthållas. Verksamheten bedömning att det är omöjligt 

att nå längre än till det prognosticerade underskottet innevarande budgetår och att 

de inte mäktar med ytterligare besparingar utöver de 1,3 mnkr som genomfördes 

efter tertialrapporten. Utbildningsutskottet hemställer därför om att ett godkännande 

av det prognosticerade underskottet om 2 mnkr. 
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Forts. § 183 

 

Kommunstyrelsen har tidigare godkänt utbildningsutskottets prognosticerade 

underskott i 2021 års budget med 2 mnkr. Vid dagens sammanträde behandlas en 

ny begäran från utbildningsutskottet om ytterligare 2 mnkr underskott. 

Beslutsunderlag 

1. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner hemställan om 

ett prognosticerat underskott för 2021 om 2 mnkr (utbildningsutskottets 

protokoll § 59/2021, dok.nr. 126566). 

2. Kommunstyrelsen beslutar godkänna utbildningsutskottets prognosticerade 

underskott i 2021 års budget med 2 mnkr. Uppdra till kommunchef Erik 

Hedlund att till nästa sammanträde lämna förslag på hur överskottet kan 

hanteras inom kommunstyrelsens budgetram (kommunstyrelsens protokoll 

§ 164/2021, dok.nr. 127607). 

3. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna ett 

prognosticerat underskott för 2021 om ytterligare 2 mnkr, inklusive föregående 

hemställan i juni således 4 mnkr (utbildningsutskottets protokoll § 72/2021, 

dok.nr.  127757). 
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§ 184 Dnr 2021-000021  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen. 

Följande extraärenden anmäls:  

Johan Norrby (SD): Redovisning av fastighetsförsäljning Röde 2:15 i Gnarp. 

Följande ärende tas bort: 

Ärende 14 Redovisning av pågående fastighetsprojekt. 
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§ 185 Dnr 2021-000016  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Alla verksamheter är i full gång efter sommaren och i allt högre grad går också 

samhället och kommunen mot ett normalläge efter pandemin.  

Vårt arbete i kommunen ger frukt, vi lyckas bättre i mätningar och redovisningar. 

Ett exempel är Näringslivsrankingen där vi klättrade 80 platser. Mätningen är en 

attitydundersökning som man med rätta bör ta med en nypa salt men där det ändå 

går att utläsa att vi har gjort bra saker. Jag tror att en stor betydelse har varit det stöd 

vi gett i och med pandemin. 

Delårsrapporten visar prognos på ett starkt resultat. Även där ligger ett hårt arbete 

bakom. 

Nu kommer även Skolverkets betygsstatistik som för Nordanstigs kommun är 

väldigt positiv.  

Dessutom så syns det att vi bygger. Förskolan i Gnarp är ett stort exempel, takbytet 

på Ilsbo skola är ett annat. Förutom förhoppningsvis bra lokaler så syns det och 

sänder ut positiva signaler i samhället. 
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§ 186 Dnr 2020-000199  

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Planeringsdagar med ledningsgruppen genomförs regelbundet. Denna gång 

besöktes Gnarps skola med information från verksamheten. Även ledningsfrågor 

och planering för arbetet med Agenda 2030. 

Sundsvallsregionen har träffats. Aktuellt är besked om eventuell etablering av en 

batterifabrik i regionen. 

Upphandlingsprocessen är påbörjad för att upphandla ett gemensamt lönesystem i 

Hälsingland. 

En hållbarhetsgrupp är bildad för att bereda Agenda 2030-ärenden. 

Verksamhetsbesök - kommunchefen har besökt stödboendet Lotsen. Lokalerna har 

brister för att vara bra anpassade för verksamheten. 

Ett företagsbesök har genomförts vid Stocka företagshotell. 

Rice - en organisation med uppdrag att utreda vad som behövs för att få en 

gemensam IT-plattrom för IT i Hälsingland. 

Samråd Hudiksvall och Nordanstig för uppföljning av gemensamma samarbeten. 

Nu när coronapandemin håller på att plana ut har kvartalsvisa krisövningar 

återupptagits. 
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§ 187 Dnr 2021-000024  

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande 

aktuella ärenden inom verksamheterna Omsorgen och sociala myndighetsnämnden: 

Vi ser att verksamheten håller på att öppna för fullt nu efter pandemin. Fortfarande 

gäller givetvis att man är hemma vid symptom. 

Personalen har gjort ett otroligt jobb under hela denna tid, det tackar jag särskilt för.  

Äldreomsorgen går back, dock inte så mycket som vi förväntat oss. Vi har även fått 

ett mycket kostsamt ärende som lyckligtvis ryms inom den hemställan på 4,5 

miljoner som vi gjorde i våras.  

Social omsorg går ett par miljoner back, vi har anställt en person till inom 

missbruksvården för att kunna minska kostnaderna på placeringar och 

utomkommunal behandling.  

Under hela året har man jobbat med ett stort förändringsarbete som nu är helt igång.  

Jag skulle vilja se ett mycket nära samarbete mellan socialtjänsten och skolan för att 

vi ska kunna arbeta förebyggande med framförallt barn och unga så vi framåt ska 

slippa placeringar som är traumatiska för både barn, föräldrar och överlag runt 

familjen. Att det är kostsamt för kommunen är en droppe i havet när man betänker 

hur familjerna har det. 

Omsorgen om funktionshindrade är öppen igen, där ser jag med glädje att 

personalen utvecklar verksamheten och vrider och vänder för att de som finns i 

verksamheterna ska få den stimulans de har rätt till och behöver!  

Vi var på studiebesök på Koalan som öppnade i januari i år, det är korttidsboende 

för barn och unga som har biståndsbedömd avlastning.  

Antalet dygn där har mer än fördubblats sedan i januari, behovet verkar ha varit 

större, men man kanske drog sig för att söka när man var tvungen att åka till en 

annan kommun för avlastningen. Från utskottet vill vi att man ska utreda om det är 

möjligt att man kan erbjuda så kallat ”nattis” för föräldrar som har behov av det i 

förskolan och på fritids. Vi väntar på detta och hoppas det ska vara möjligt eftersom 

behovet definitivt kan finnas. 

Inom IFO ser kostnaderna inte ut att minska, prognosen visar drygt 10 miljoner 

back, det handlar i princip bara om placeringar och försörjningsstöd. Vi ser att 

inflödet av ärenden är otroligt högt 2021 jämfört med 2019 och 2020 då vi lade 

budgeten. Det enda glädjande är att dygnskostnaden för vuxenbehandligen per dygn 

nu är nere på nivå igen.  
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Forts. § 187 

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Regionalt politiskt samråd 

Fredagen den 1 oktober 2021 så träffades Regionen, länets kommuner och 

kulturpolitiskt ansvariga och delgav tankar och feedback om den nya regionala 

kulturplanen och strategin. Det var vårt fjärde möte och vi kommer att träffas en 

gång till innan kulturplanen går ut på remiss till berörda. 

 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Coronainformation 

Skolan/förskolan har sen höstterminen återgått till normal undervisning, på plats i 

skollokalerna. Inga Coronautbrott inrapporterade med anledning av det. 

Regionen erbjuder vaccination från 12 år. Detta kommer att ske på skolan, under 

skoltid. Regionens personal vaccinerar. Administration sköts av elevhälsans 

personal. Information om detta har gått ut till vårdnadshavarna. På 

utbildningsutskottet kommer vi att ha Coronainformation med som eget ärende i 

oktober och därefter tas den bort. 

Hemställan om utökad budget 

I samband med KS i juni så ansökte utbildningsutskottet om utökad budget med två 

miljoner kr, framförallt på grund av ökade kostnader för interkommunal ersättning 

(IKE). Nu har vi haft terminsstart för nytt läsår och tyvärr så har IKE ökat 

ytterligare så att vi måste hemställa om utökad budget med ytterligare två miljoner, 

det vill säga totalt 4 miljoner för 2021. I samband med läsårsstart sker oftast en viss 

rörelse av elever mellan skolor. Coronapandemin har också medverkat till ökade 

kostnader för vård av barn och vikarier i verksamheterna. Förhoppningsvis behöver 

vi inte återkomma till KS ytterligare i detta ärende. 

Kraftsamling Gnarps skola 

Alla klasser har varit bemannade med lärare sedan terminstart. En ny lärare är 

rekryterad och går dubbelt någon tid. Två lärare håller på att rekryteras. 

Man kraftsamlar på Gnarps skola genom extra personalresurser och genom ett 

projekt som går ut på att få ner sjukskrivningen från 8 % till målet som är 4 %. 

Resursfördelningssystemet gynnar också Gnarps skola utifrån dess behov. 

Parallellt med detta pågår det pedagogiska utvecklingsarbetet (liksom vid alla 

skolor i kommunen) via de tre strategierna; tillgänglig undervisning, ledarskap i 

klassrummet och sammanhållen skoldag. 

Utomhuskläder för personal inom förskolan och fritids 

I budget för 2022 finns medel avsatta för utomhuskläder till personal inom 

förskolan och fritids. Dessa håller i dagsläget på att upphandlas och kommer 

förhoppningsvis att finnas på plats till vintersäsongen. 
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Forts. § 187 

 

Den artikel som är i dagens Hudiksvalls tidning kommer inte att bemötas då det 

handlar om ett enskilt individärende. 

Skolans resultat för årskurs 9 har ökat när det gäller behörigheten till gymnasiala 

utbildningar. Detta är ett resultat av arbetet med att fokusera på ledarskap, 

tillgänglig undervisning och en samlad skoldag samt att vi har mentorer som stöttat 

elever som har behov av extra stöd. 
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§ 188 Dnr 2021-000006  

Redovisning enlig årsplan för utbildningsverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt årsplanen redovisar utbildningsutskottet följande: 

Behörigheten av antal pedagoger på respektive enhet.  

Åtgärdsprogram och extra anpassningar antal elever per enhet för vårterminen och 

höstterminen 2021. Intressant är att antalet åtgärdsprogram och extra anpassningar, 

som kraftigt ökade mellan höstterminen 2020 och vårterminen 2021, nu åter har 

börjat minska. Åtgärdsprogram med 20 % och extra anpassningar med 40 %. Detta 

följer mallen för utveckling när fokus sätts på ett område. Först blir det fler, sedan 

börjar det minska igen. Det är lite tidigt att dra säkra slutsatser, men detta kan tyda 

på att strategin tillgänglig undervisning har effekt och att lärarnas undervisning har 

breddats. 

Annat modersmål, totalt omfattas 69 elever av modersmålsundervisning läsåret 

2020/21.  

Helena Van Brakel, skolskjutssamordnare redovisade sökta stadsbidrag för perioden 

21-01-01 fram till 21-09-13. 

Helena Van Brakel redovisade översikt över händelser på elever och förskolebarn 

från KIA för perioden 21-01-01 till 21-09-09. Öppnade händelser 61 stycken och 

stängda/åtgärdade 107 stycken, totalt inrapporterade händelser 168 stycken. 

Svårt att rekrytera specialpedagoger och matte/NO lärare. Modersmål ingen större 

förändring förutom romani som hyrs in personal till. Kostnaderna lägre i år än 

föregående år. 

Redovisade statsbidrag finns som underlag till kallelsen. 

Redovisning för händelser på elever och förskolebarn från KIA finns som underlag 

till kallelsen 
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§ 189 Dnr 2021-000254  

Delårsbokslut per 31 augusti 2021 för Nordanstigs 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna delårsbokslut per 2021-08-31 med sammanställd redovisning samt 

helårsprognos. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2021-08-31 med 

sammanställd redovisning (koncern) samt helårsprognos. 

Kommunstyrelsen och sociala myndighetsnämnden visar följande avvikelser i sin 

helårsprognos mot budget: 

Verksamheter 

Stab  -1,6 mnkr  

Tillväxt och service   0,9 mnkr 

Utbildning  -4,1 mnkr 

Vård och omsorg                         -4,4 mnkr 

Social omsorg                        -3,0 mnkr 

Sociala myndighetsnämnden                    -10,0 mnkr 

 

Kommunstyrelsens verksamheter visar ett prognostiserat underskott mot budget 

med -12,2 mnkr (miljoner kronor). 

Sociala myndighetsnämnden visar ett prognostiserat underskott mot budget med -

10,0 mnkr. 

Kommunstyrelsens särskilda verksamheter visar ett prognostiserat överskott mot 

budget med 17,0 mnkr. 

Skatteintäkter, statsbidrag, slutavräkning samt finansnetto visar ett prognostiserat 

överskott om 23,0 mnkr. 

Budgeterat resultat för 2021 är 16,8 mnkr. 

Kommunens prognos 2021 visar ett beräknat resultat på 34,6 mnkr. 

Kommunkoncernens prognostiserade resultat för 2021 är 37,0 mnkr. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 
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Forts. § 189 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna 

delårsbokslut per 2021-08-31 med sammanställd redovisning samt 

helårsprognos (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2021-09-27, 

dok.nr. 127652). 

2. Delårsbokslut per 31 augusti 2021, dok.nr. 127776. 

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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§ 190 Dnr 2021-000209  

Uppföljning investeringsbudget 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen av 2021 års investeringsbudget per 31 augusti. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid årets uppföljning av investeringar baserad på augusti månads uppföljning visar 

prognosen på ett överskott om 59 999 tkr. Faktiskt bokfört efter åtta månader är 

48 806 tkr av budgeterade 146 544 tkr.   

Överskottet på 59 999 tkr kommer till viss del att efter årsskiftet komma upp som 

ett önskemål om ombudgetering till 2022. 

Investeringsbidrag finns från och med detta år med i sammanställningen över 

investeringar men ingår inte i ovannämnda summa. Investeringsbidrag är ej 

budgeterade. Investeringsbidragen till och med augusti uppgår till -3 924 tkr. 

Nettoinvestering 31 augusti 2021 är 44 882 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen 

av 2021 års investeringsbudget per 31 augusti (Erik Hedlunds och Marianne 

Unborgs tjänsteutlåtande 2021-09-09, dok.nr. 127435). 

2. Uppföljning investeringsbudget per 2021-08-31, dok.nr. 127447. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

(ledningsutskottets protokoll § 178/2021, dok.nr. 127702). 

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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§ 191 Dnr 2021-000153  

Finanspolicy för Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till Finanspolicy för Nordanstigs kommun. 

Sammanfattning av ärendet 

All form av ekonomisk verksamhet innebär oundvikligt ett visst mått av finansiellt 

risktagande. Finanspolicyn anger ramar och riktlinjer för hur finansförvaltningen 

inom kommunen ska bedrivas. 

Genom kommunens finansförvaltning hanteras kommunens finansiella risker med 

beaktande av den kostnad som det medför att minska eller eliminera risker. 

Kommunkoncernens finansiella risker utgörs främst av: 

• Likviditetsrisk 

• Ränterisk och finansieringsrisk förknippade med upplåning 

• Marknadsrisker förknippande med placeringar 

• Motpartsrisker. 

 

Vidare hanterar policyn även ett regelverk för hållbara investeringar, placeringar, 

borgen och garantier samt uppföljning. 

Kommunens helägda bolag skall följa denna policy i tillämpliga delar. Respektive 

styrelse har ett självständigt ansvar för bolagets finansiella verksamhet och risker. 

Finanspolicyn utgör ett regelverk för skuld- och medelsförvaltning inom 

Nordanstigs kommun. 

Kommunfullmäktige fastställer finanspolicyn och ansvarar även för att 

finansförvaltningen sker i överensstämmelse med kommunallagen. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar fastställa Finanspolicy 

för Nordanstigs kommun (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2021-08-30, dok.nr. 127230). 

2. Förslag till Finanspolicy för Nordanstigs kommun (dok.nr. 127233). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till Finanspolicy för 

Nordanstigs kommun (ledningsutskottets protokoll § 175/2021, dok.nr. 

127699). 
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Forts. § 191 

 

Yrkanden 

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

Ohlson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 192 Dnr 2021-000264  

Ändring av kommunstyrelsens delegationsordning  

Kommunstyrelsens beslut 

Ändra Arbets- och delegationsordning för kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun 

enligt förslag i bilaga daterad 2021-09-06 inkl. ändring i laghänvisningen när det 

gäller bostadsanpassning. 

Sammanfattning av ärendet 

Delegationsordningen beskriver hur kommunstyrelsen har fördelat sin 

beslutanderätt till tjänstemän, förtroendevalda och utskott. Delegationsordningen 

ska ses över löpande för att stämma överens med kommunstyrelsens arbetssätt. 

Under hösten påbörjar kommunledningskontoret en översyn av 

delegationsordningen. Dessförinnan finns behov av att göra några justeringar. 

Kommunledningskontoret föreslår ändringar på tre områden i kommunstyrelsens 

delegationsordning: Det första förtydligar möjligheten för kommunens ekonomer 

att företräda kommunen i ärenden hos Skatteverket. Det andra gäller beslut om 

beslut när ett barn eller en elev behöver gå i förskoleklass eller i grundskola i annan 

kommun än hemkommunen. Den tredje gäller möjlighet till fjärrundervisning i 

skolan. Den fjärde ändringen avser verksamhetsansvar för elevhälsan. 

Kommunjurist Eva-Lisa Järvinen föredrar ärendet. Utöver det som föreslås i 

beslutsunderlaget är det en lag som har ändrat namn. Det är lagen som styr 

delegationsordningen för bostadsanpassningsbidrag. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar ändra Arbets- och 

delegationsordning för Kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun enligt förslag 

i bilaga daterad 2021-09-06 (Erik Hedlunds och Eva-Lisa Järvinens 

tjänsteutlåtande 2021-09-06, dok.nr. 127336).  

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ändra Arbets- och 

delegationsordning för kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun enligt förslag 

i bilaga daterad 2021-09-06 inkl. ändring i laghänvisningen när det gäller 

bostadsanpassning (ledningsutskottets protokoll § 185/2021, dok.nr. 127709). 

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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§ 193 Dnr 2021-000229  

Rutiner för distansdeltagande vid politiska 
sammanträden efter pandemins slut. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till justering i Rutiner för distansdeltagande vid politiska sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati har diskuterat vad som ska gälla för de 

politiska sammanträdena och ledamöters och ersättares deltagande på distans efter 

att Coronapandemin är över. 

I diskussionerna har inriktningen varit att kommunfullmäktige och 

kommunstyrelsen ska som grund hållas med fysiskt deltagande men att utskott och 

andra beredningar kan vara mer positiv till distansdeltagande. Respektive 

ordförande avgör om sammanträdet ska genomföras på distans eller genom att 

fysiskt träffas. 

Vidare är inriktningen är att ledamöter och ersättare ska delta på samma sätt. Detta 

för att uppnå Kommunallagens krav att alla ska delta på lika villkor. Däremot kan 

externa gäster och tjänstemän delta på distans även fast ett utskott sammanträder 

genom fysisk närvaro. 

Beslutsunderlag 

1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till justering i Rutiner för 

distansdeltagande (Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2021-09-06, dok.nr. 127333).    

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till justering i 

Rutiner för distansdeltagande vid politiska sammanträde (ledningsutskottets 

protokoll § 188/2021, dok.nr. 127712). 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C), med bifall av Tor Tolander (M) yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget. 
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§ 194 Dnr 2021-000263  

Riktlinjer för E-förslag i Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till Riktlinjer för E-förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har tidigare behandlat Sandra Bjelkelövs (SD) motion där hon 

föreslår att fullmäktige beslutar att E-petitioner införs som en del av Nordanstigs 

kommuns demokratiska process så att kommunen på detta vis ska öka 

kommuninvånarnas inflytande. 

Fullmäktige beslutade i § 122/2019-09-30 att uppdra till Fullmäktigeberedningen 

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

dialogen med medborgarna. 

Fullmäktigeberedningen har utarbetat ett förslag till riktlinjer för hur E-förslag ska 

kunna hanteras i Nordanstig. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktigeberedningen för demokrati föreslår att fullmäktige antar förslag till 

riktlinjer för E-förslag (fullmäktigeberedningens för demokratis protokoll 

§ 6/2021, dok.nr. 126759). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till Riktlinjer för 

E-förslag (ledningsutskottets protokoll § 189/2021, dok.nr. 127713). 

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Sandra Bjelkelöv (SD), Andreas Högdahl (NoP), Ola 

Wigg (S), Sven-Erik Sjölund (S) och Johan Norrby (SD), yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 195 Dnr 2020-000094  

Bidragsnormer och bestämmelser för kommunens 
föreningsbidrag 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Införa förändringar i föreningsbidragen enligt bilaga och att dessa börjar gälla 

från 1 januari 2022. 

2. De nya bidragsbestämmelserna ska utvärderas ett år efter införandet. 

3. Budget för föreningsbidragen 2022 och framåt antas enligt bifogat förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsenheten genomförde en bidragsöversyn under hösten 2019 och 

våren 2020 som resulterade i ett förslag på förändringar av kommunens bidrag till 

föreningsverksamhet. Förslaget var upp till beslut i LU och KS under hösten 2020.  

På kommunstyrelsens sammanträde den 3 november 2020 beslutades att ärendet 

skulle återremitteras och att en KS-beredning tillsättas, med uppdrag att se över 

kommunstyrelseförvaltningens (Kultur- och fritidsenheten) förslag om förändringar. 

Beredningen skulle även föra dialog med föreningslivet i processen med att 

omarbeta förslaget. 

Beredningen utgjordes av Stig Eng (C), Sven-Erik Sjölund (S), Andreas Högdahl 

(NoP), Tor Tolander (M) och Per-Ola Wadin (L), samt ansvariga tjänstepersoner på 

Kultur- och fritidsenheten. 

Beredningen tog fram ett förslag med några förändringar av ursprungsförslaget och 

detta skickades på remiss till föreningarna i kommunen. Synpunkterna från 

föreningarna behandlades och resulterade i det förslag som nu läggs fram för beslut. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att införa 

förändringar i föreningsbidragen enligt KS-beredningens omarbetningar av 

förvaltningens förslag och att dessa börjar gälla från 1 januari 2022. Att de nya 

bidragsbestämmelserna ska utvärderas ett år efter införandet (under första kvartalet 

2023). Att budget för föreningsbidragen 2022 och framåt antas enligt bifogat 

förslag (Hans-Åke Oxelhöjds och Helena Havelas tjänsteutlåtande 2021-09-27, 

dok.nr. 127661). 

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Carina Ohlson (C), Tor Tolander (M), Andreas Högdahl 

(NoP), Petter Bykvist (V), Anette Nybom (S), Sven-Erik Sjölund (S) och Ola Wigg 

(S), yrkar bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.    
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§ 196 Dnr 2019-000418  

Slutredovisning: Klimat- och miljöberedningen. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna Klimat- och miljöberedningens slutrapport och förklara 

fullmäktigeberedningens arbete för avslutat. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-06-24, § 101, att inrätta en 

fullmäktigeberedning med uppdraget att arbeta med inriktningen för kommunens 

klimat-och miljödokument. 

Syftet med beredningen var att tydliggöra riktning och hastighet i kommunens 

arbete med miljö- och klimatfrågorna inom arbetet med Agenda 2030. 

Fullmäktigeberedningen har varit tillfällig och lämnar härmed sin slutrapport till 

kommunfullmäktige. 

Beredningens mål var att ta fram ett långsiktigt och konkret förslag till 

handlingsplan för miljö- och klimatfrågorna inom Agenda 2030 genom att arbeta 

med inriktningen i kommunens miljö- och klimatdokument såsom energiplan, 

resepolicy, strategi för energieffektivisering samt kommunens miljömål som ingår i 

överenskommelsen med länsstyrelsen kring åtgärdsarbetet för miljömål och 

klimatanpassning, samt i övrigt i de styrdokument som kan vara aktuella. 

Beredningen har genomfört möten och aktiviteter i den mån det har varit möjligt 

utifrån Covid -19. Handlingsplanen som bifogas utgår därför från de beslutade 

dokument som redan finns samt utifrån den digitala workshop och medborgardialog 

som beredningen har genomfört.  

Handlingsplanen revideras årligen för att inkludera nya mål och dokument samt fler 

perspektiv av hållbarhet. Aktivitetslistan som bifogas gäller för 2022 och en ny 

aktivitetslista presenteras inför varje nytt år. Uppföljning av handlingsplanens mål 

och aktiviteter sker årligen. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige godkänna Klimat- och miljöberedningens 

slutrapport och förklara fullmäktigeberedningens arbete för avslutat (Erik Hedlunds 

och Anna Hesselgren Heijbels tjänsteutlåtande 2021-09-28, dok.nr. 127737). 

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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§ 197 Dnr 2021-000249  

Motion Byggboom Nordanstig 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

Den politiska ledningen är positivt inställd till någon form av reglering avseende 

försäljning av tomtmark. Och är positivt inställd till motionens inriktning i stort. 

Däremot är förslaget i att-satserna alltför konkret utformat för att kunna antas utan 

utredning och konsekvensanalys. 

Motionen bör därför avslås. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Wallin (M), Lars Hed (M) och Tor Tolander (M) har lämnat en motion om 

rabatterade priser på kommunala tomter. De yrkar att försäljning av kommunägd 

tomtmark sker med en direktbetalning om 10 % av köpeskillingen. De resterade 90 

% av köpeskillingen betalas efter 5 år om inte ett slutbesked på genomförd 

byggnation finns. Om fastigheten har bebyggts inom 5 år efterskänks hela den 

resterade köpeskillingen. 

Yttrande över motionen 

Den politiska ledningen ställer sig positiv till motionens syfte och mål. Det är den 

politiska majoritetens vilja att reglera just försäljningar av tomter, detta för att 

tomterna skall i högre grad bebyggas. Detta skapar ett tillskott i antalet bostäder i 

kommunen, vilket bör vara våra medborgare till gagn. Det är också en viktig 

parameter till att kunna växa som kommun.  

Dock är motionens förslag alltför konkreta för att de ska kunna beviljas utan 

utredning. Det finns alltför många aspekter att ta hänsyn till om kommunen skulle 

genomföra motionens förslag. 

Beslutsunderlag 

1. Den politiska ledningen är positivt inställd till någon form av reglering 

avseende försäljning av tomtmark. Och är positivt inställd till motionens 

inriktning i stort. Däremot är förslaget i att-satserna alltför konkret utformat för 

att kunna antas utan utredning och konsekvensanalys. Motionen bör därför 

avslås (Ola Wiggs tjänsteutlåtande 2021-09-28, dok.nr. 127742). 

2. Motion från Moderaterna dok.nr. 126174. 
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§ 198 Dnr 2021-000252  

Motion Inga marknadshyror i allmännyttan 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Ett kommunalt bostadsbolag är enligt lag skyldig att bedriva sin verksamhet enligt 

affärsmässiga principer och varje enhet måste bära sina egna kostnader. 

Hyressättningen av en hyreslägenhet genomförs genom förhandling mellan 

bostadsbolaget och hyresgästföreningen. Dessa principer för hyressättning inom 

allmännyttan går med nuvarande lagstiftning inte att ändra. 

Motionen anses därmed besvarad. 

Reservationer 

Petter Bykvist (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Petter Bykvist (V) och Petra Modée (V) har lämnat en motion där de föreslår att 

kommunen vid en kommande revidering av ägardirektiven för Nordanstigs 

Bostäder AB, skriver in att nuvarande principer för hyressättning ska gälla oavsett 

om lagstiftningen angående så kallade marknadshyror förändras eller inte. 

Yttrande över motionen 

När det gäller marknadshyror så är det egentligen inget begrepp som finns reglerat. 

Hyressättningen genomförs genom förhandling mellan de båda parterna 

fastighetsägaren och hyresgästföreningen. Detta innebär att hyresmarknaden 

regleras mellan dessa parter och ny förhandling genomförs årligen.  

Dessa principer för hyressättning inom allmännyttan går med nuvarande lagstiftning 

inte att ändra. På så vis kan man säga att motionens förslag redan tillgodoses. 

Beslutsunderlag 

1. Politiska ledningen föreslår att fullmäktige beslutar följande: Ett kommunalt 

bostadsbolag är enligt lag skyldig att bedriva sin verksamhet enligt 

affärsmässiga principer och varje enhet måste bära sina egna kostnader. 

Hyressättningen av en hyreslägenhet genomförs genom förhandling mellan 

bostadsbolaget och hyresgästföreningen. Dessa principer för hyressättning 

inom allmännyttan går med nuvarande lagstiftning inte att ändra. Motionen kan 

därmed anses besvarad (Ola Wiggs tjänsteutlåtande 2021-09-28, dok.nr. 

127752). 

2. Motion från Vänsterpartiet dok.nr. 126693. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(48) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-05 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 198 

 

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) yrkar bifall till motionen. 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till sitt förslag att motionen ska anses besvarad. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvist och sitt yrkande och finner sitt 

yrkande antaget. 
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§ 199 Dnr 2019-000504  

Motion om ett operativt aktivitetshus för alla. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Fullmäktige har tidigare beslutat att Bergsjögården ska ingå i det 

energibesparande EPC-projektet. Beslut finns även om att efter att 

Bergsjögårdens ventilation  är åtgärdad ska fastigheten läggas ut till 

försäljning. Biblioteket i Bergsjö bör ligga i direkt anslutning till Bergsjö skola 

för att uppfylla Skollagens krav på skolbibliotek.  

2. Yrkandet om att flytta huvudbiblioteket i Bergsjö till Bergsjögården bör därför 

avslås. 

3. Motionen kan i övrigt anses besvarad. 

Reservationer 

Tor Tolander (S) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har genom Daniel Arenholm (M), Tor Tolander (M), Lars Hed (M) 

och Michael Wallin (M) lämnat in en motion om ett operativt aktivitetshus för alla. 

De föreslår att fullmäktige beslutar att skyndsamt genomföra ombyggnationer och 

förflyttning av vissa verksamheter till Bergsjögården, att utreda försäljning eller 

ombyggnation av bibliotekets nuvarande lokaler i syfte att finansiera flytten och 

åtgärder på Bergsjögården, att kommunen lägger till Bergsjögården till det 

pågående EPC-projektet, att utreda vilka personalresurser i bibliotekets och övrig 

verksamhet som i den nya lokalerna kan ges ansvar för de uppgifter som idag 

hanteras av föreningen Bergsjögården samt att undersöka ansökan om relevanta 

medel för ändamålet. 

Yttrande över motionen 

Efter att föreningen Bergsjögården sade ifrån sig driften av verksamheten i 

Bergsjögården har kommunen tagit över den uppgiften. En person är anställd för att 

sköta uthyrning m.m. Lokalerna har inte varit tillgängliga för uthyrning under 

coronapandemin men har nu åter öppnats för uthyrning. Det har vid ett flertal 

tillfällen från politiken framförts olika alternativ på hur Bergsjögården ska användas 

och vem som ska äga den. Samlat kan vi konstatera att det finns ett behov av en 

samlingslokal i Bergsjö både för kommunens verksamheter och för kommunens 

medborgare. 

Det har en längre tid varit känt att ventilationen i Bergsjögården har varit 

otillräcklig och i samband med att fullmäktige beslutade att genomföra det 

energibesparande EPC-projektet lades därför Bergsjögården till som objekt. Det 

finns även ett politiskt beslut som styr att efter att Bergsjögårdens ventilation är 

åtgärdad ska fastigheten läggas ut till försäljning. 
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Forts. § 199 

 

Enligt Skollagen ska kommunen ha skolbibliotek till varje skola och idag uppfyller 

vi detta på de skolor där vi har biblioteksfilialer. I Bergsjö däremot ligger 

biblioteket egentligen för långt ifrån skolan. Om biblioteket i Bergsjö ska flyttas bör 

det därför flyttas för att ligga i direkt anslutning till skolan och inte flyttas till 

Bergsjögården. En utredning pågår redan om huvudbiblioteket kan vara en möjligt 

del i en ny skolbyggnad i Bergsjö.  

Yrkandet om att flytta huvudbiblioteket i Bergsjö till Bergsjögården bör därför 

avslås. 

Motionen kan i övrigt anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar följande: Fullmäktige har 

tidigare beslutat att Bergsjögården ska ingå i det energibesparande EPC-

projektet. Beslut finns även om att efter att Bergsjögårdens ventilation  är 

åtgärdad ska fastigheten läggas ut till försäljning. Biblioteket i Bergsjö bör 

ligga i direkt anslutning till Bergsjö skola för att uppfylla Skollagens krav på 

skolbibliotek.  Yrkandet om att flytta huvudbiblioteket i Bergsjö till 

Bergsjögården bör därför avslås. Motionen kan i övrigt anses besvarad 

(ledningsutskottets protokoll § 190/2021, dok.nr. 127714). 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar följande: Fullmäktige har 

tidigare beslutat att Bergsjögården ska ingå i det energibesparande EPC-

projektet. Beslut finns även om att efter att Bergsjögårdens ventilation  är 

åtgärdad ska fastigheten läggas ut till försäljning. Biblioteket i Bergsjö bör 

ligga i direkt anslutning till Bergsjö skola för att uppfylla Skollagens krav på 

skolbibliotek.  Yrkandet om att flytta huvudbiblioteket i Bergsjö till 

Bergsjögården bör därför avslås. Motionen kan i övrigt anses besvarad (Erik 

Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-09-02, dok.nr. 125773). 

3. Motion från Moderaterna dok.nr. 117122. 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) med bifall av Lars Hed (M) yrkar bifall till motionen. 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders och sitt yrkande och finner sitt 

yrkande antaget. 
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§ 200 Dnr 2021-000272  

Justering av Avfallstaxa för Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Från och med 1 januari 2022 höja taxor för avfallsverksamhet. 

2. Justera upp nuvarande grundavgift för permanent villa med 211 kr per år, 

fritidshus med 149 kr, företag med 44 kr, och lägenhetsavgift med 128 kr 

inklusive moms. 

3. Från och med 1 januari 2022 höja avgifter för verksamhetsavfall. 

4. Justera upp avgift för brännbart avfall med 300 kr per ton exklusive moms och 

latrinkärl med 267 kr per st. exklusive moms. 

Sammanfattning av ärendet 

Kostnaderna för hantering av avfall har stigit de senaste åren för landets renhållare. 

I Nordanstig behöver avfallstaxorna höjas för att hantera de ökande kostnaderna, 

främst avseende:  

• Strängare lagkrav när det gäller hantering av avfall.  

• Kostnadsökningar för nya entreprenörsavtal.   

• Höjda förbränningspriser på grund av förbränningsskatt på avfall och höjda 

kostnader för utsläppsrätter. 

• Avfallsverksamheten har under de senaste åren anpassats till att följa de 

lagar och förordningar som finns för insamling och omhändertagande av 

avfall, arbetsmiljöanpassningar etc. De kommande åren krävs ökade 

resurser för att hantera dessa omvärldskrav främst avseende införande av 

källsortering av matavfall och hantering av returpapper som övergår i 

kommunalt ansvar 2022-01-01.  

• Årlig höjning av löner till personal. Har rymts inom befintlig budgetram 

sedan föregående höjning av taxan, då effektiviseringar genomförts inom 

verksamheten. 

• Kostnader för nya program för att möta kommande lagkrav samt kundernas 

förväntan, som exempelvis digitalisering, SMS-funktioner och 

webbtjänster/telefontjänster. 

• För att bibehålla nuvarande höga servicegrad inom verksamheten samt att 

möte kommande lagkrav krävs en höjning av taxor och avgifter. Om vi inte 

gör höjningen blir konsekvensen att skattemedel måste tillföras för att få en 

budget i balans. Enligt rättspraxis tillämpad i första hand inom VA-

verksamhet, men som även är tillämpligt inom avfallsverksamhet, ska ett 

över- eller underskott regleras under en treårsperiod. Ett underskott måste i 

annat fall justeras genom att skattemedel tillförs. 
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Forts. § 200 

 

Grundavgiften är avsedd att täcka kostnader för administration och kommunens 

återvinningscentraler.  

Den rörliga delen av taxan som baseras på kärlstorlek och hämtningsintervall 

påverkas inte i den föreslagna höjningen av grundavgiften. 

Jämfört med övriga kommuner i Hälsingland är grundavgifterna väldigt låga. 

Enhetschef Jimmy Nilsson föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att från och med 1 januari 2022 höja taxor för 

avfallsverksamhet, att justera upp nuvarande grundavgift för permanent villa 

med 211 kr per år, fritidshus med 149 kr, företag med 44 kr, och 

lägenhetsavgift med 128 kr inklusive moms samt att från och med 1 januari 

2022 höja avgifter för verksamhetsavfall, att justera upp avgift för brännbart 

avfall med 300 kr per ton exklusive moms och latrinkärl med 267 kr per st. 

exklusive moms (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 

2021-08-25, dok.nr. 127263). 

2. Ledningsutskottet föreslår kommunfullmäktige besluta att från och med 1 

januari 2022 höja taxor för avfallsverksamhet, att justera upp nuvarande 

grundavgift för permanent villa med 211 kr per år, fritidshus med 149 kr, 

företag med 44 kr, och lägenhetsavgift med 128 kr inklusive moms samt att 

från och med 1 januari 2022 höja avgifter för verksamhetsavfall, att justera upp 

avgift för brännbart avfall med 300 kr per ton exklusive moms och latrinkärl 

med 267 kr per st. exklusive moms (ledningsutskottets protokoll § 184, dok.nr. 

127708). 

Yrkanden 

Anette Nybom (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms yrkande och finner det antaget. 
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§ 201 Dnr 2020-000207  

Information om förändringar inom Arbetsförmedlingens 
uppdrag 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Mohamed Chabchoub och Mikael Ohlsson från Arbetsförmedlingen deltar på 

distans vid dagens sammanträde och informerar om Arbetsförmedlingens 

förändrade uppdrag och arbetssätt. Deltar gör även kommunens enhetschef Bente 

Sandström. 

Omvärlden och regeringen ställer nya krav och Arbetsförmedlingen behöver 

reformera. En allt större dela v insatserna behöver ske i avtalad regi. 

Detta innebär att Arbetsförmedlingens möjlighet tillsamverkan med kommunerna 

förändras, samverkan blir mer geografiskt oberoende, fler aktörer behöver samverka 

och kommunerna får många kontaktytor hos leverantörerna. 

Målet är att deltagaren ska komma ut i arbete eller utbildning på kortast möjliga tid 

och på så sätt lösa sin arbetslöshetssituation. Målgruppen är bred, en stor del av 

deltagarna står långt från arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen avgör om den 

arbetssökande tillhör målgruppen utifrån en bedömning av avstånd till 

arbetsmarknaden. 
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§ 202 Dnr 2021-000154  

Nordanstigs Kulturstrategi 2021-2025 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta Nordanstigs kulturstrategi för perioden 2021-2025. 

Reservationer 

Sven-Erik Sjölund (S) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med att ta fram en kulturstrategi har pågått sedan hösten 2019. Ett första 

steg var att ta reda på Nordanstigsbornas tankar om kulturlivet. Ett antal 

”Kultursnackskvällar” anordnades, likaså möten med kulturarbetare, 

kulturarrangörer, äldrerådet, studieförbund, biblioteken och rektorerna. Utifrån 

denna inventering togs ett remissförslag fram och på denna har det, via kommunens 

sociala medier och riktade utskick, funnit möjlighet att respondera på mellan den 

8-29 mars 2021. Många värdefulla synpunkter inlämnades, som kunde läggas till 

eller ändras i förslaget till strategin.  

Kulturstrategin är ett brett förankrat kulturpolitiskt program där syftet med och 

processen inför har varit att få en så bred förankring som möjligt bland denna breda 

intressegrupp. 

Kulturstrategin ska beslutas av kommunfullmäktige och verksamheten kommer 

därefter att ta fram en handlingsplan för genomförandet av den. Kostnaden för 

genomförandet av handlingsplanen får hanteras i sedvanlig budgetprocess men man 

får inte förbise att många aktiviteter inte är så kostsamma att genomföra. 

Kulturstrateg Barbro Björklund föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att anta Nordanstigs kulturstrategi gällande perioden 

2021-2025 (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 

2021-09-09, dok.nr. 127417). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar Nordanstigs kulturstrategi för 

perioden 2021-2025 (ledningsutskottets protokoll § 179/2021, dok.nr. 127703). 

3. Förslag till Kulturstrategi 2021-2025, dok.nr. 127416. 
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Forts. § 202 

 

Yrkanden 

Anette Nybom (S), med stöd av Carina Ohlson (C), Ola Wigg (S), Sandra Bjelkelöv 

(SD), Stig Eng (C), Johan Norrby (SD) och Stefan Nybom (S), yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag. 

Petra Modée (V) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag med följande ändring på 

sidan 17 under rubriken Konst, punkten om 1 %-regeln: Ta bort de inledande orden 

”Verka för att”.  Texten kommer då att lyda: Vid nybyggnation och större 

renoveringsarbeten av kommunala fastigheter ska som en naturlig del i 

planeringsarbetet avsättas 1 procent av byggkostnaden för konstnärlig utsmyckning. 

Sven-Erik Sjölund (S) yrkar lägga till följande punkt på sidan 13 under 

Kulturområde: Idrott 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petra Modées ändringsyrkande och 

ledningsutskottets förslag och finner ledningsutskottets förslag antaget. 

Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds tilläggsyrkande och 

ledningsutskottets förslag och finner ledningsutskottets förslag antaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på dokumentet som helhet och finner det 

antaget. 
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§ 203 Dnr 2019-000523  

Motion om fjärrvärme som strategisk miljösatsning. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Nordanstigs Fjärrvärme är positiv till utbyggnad av fjärrvärmenätet men den 

höga kostnaden för att ansluta fler till nätet konkurreras ut av andra 

uppvärmningsalternativ. Till skillnad från fiberutbyggnad finns inga statliga 

medel att söka. Bolaget kommer dock att fortsätta arbeta för att utveckla 

bolagets verksamhet. 

2. Motionen kan därmed anses besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M), Michael Wallin (M) och Lars Hed (M) har lämnat en motion om 

fjärrvärme som strategisk miljösatsning. 

De föreslår att  

• Det befintliga fjärrvärmenätet tillsammans med en utredning av vilka 

möjliga anslutningar och utbyggnationer som kan göras inom det nuvarande 

effektläget bereds och presenteras. 

• Ett förslag till fast anslutnings- och driftstaxa under en fastställd avtalstid 

tas fram. 

• Möjligheterna till kommunal medfinansiering av investeringskostnaderna 

liknande dom som nu finns för fibertutbyggnad utreds och konstadssätts. 

• Miljöeffekterna av ovanstående förslag utreds och presenteras enligt 

riktlinjerna för Agenda 2030:s mål 7, 11, 12 och 13. 

Verksamhetens yttrande 

Nordanstigs Fjärrvärme arbetar redan för att se om utbyggnad av fjärrvärmenätet 

kan genomföras på de orter där fjärrvärmeanläggningarna är placerade. Flera 

kontakter har tagits för att se om det går att ansluta olika verksamheter och företag. 

Bolaget har bl.a. utrett anslutning av skolan i Gnarp, särskilda boendet Bergesta och 

en del privata bostäder, i Ilsbo av privatbostäder och företagare, i Harmånger har 

beräkningar genomförts för Hagängsgården och badet. Även södra delen av Bergsjö 

har utretts. 

Dock visar beräkningarna att anslutningskostnaderna för att ansluta sig till 

fjärrvärmenätet är så höga att det inte går att konkurrera mot andra 

uppvärmningsalternativ.  
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Forts. § 203 

 

Framåt kommer bolaget att ha en överproduktion av värme. En av anledningarna till 

detta är en följd av det pågående energibesparingsarbetet som pågår i EPC-projektet 

och som gör att flera av de nu anslutna fastigheterna kommer att värmas upp mer 

effektivt.  

Nordanstigs Fjärrvärme är positiv till utbyggnad av fjärrvärmenätet och kommer att 

fortsätta arbeta för att se om utbyggnad är möjligt. 

Beslutsunderlag 

1. Motion om fjärrvärme som strategisk miljösatsning, dok.nr. 117718. 

2. Yttrande över motion om fjärrvärme som strategisk miljösatsning, 

dok.nr.127415. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Nordanstigs Fjärrvärme är 

positiv till utbyggnad av fjärrvärmenätet men den höga kostnaden för att 

ansluta fler till nätet konkurreras ut av andra uppvärmningsalternativ. Till 

skillnad från fiberutbyggnad finns inga statliga medel att söka. Bolaget 

kommer dock att fortsätta arbeta för att utveckla bolagets verksamhet. 

Motionen kan därmed anses besvarad (ledningsutskottets protokoll § 191/2021, 

dok.nr. 127715). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Tor Tolanders yrkanden och 

finner Stig Engs yrkande antaget. 
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§ 204 Dnr 2019-000455  

Motion om bilpool för Nordanstigs föreningsliv. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Avslå motionen med följande motivering: 

Bilarna i kommunens bilpool har under pandemin minskat i antal för att anpassas 

till det nuvarande behovet. De bilar som används av tjänstepersoner under 

veckodagar står som reserver för hemtjänstpersonalen under helgerna. Vidare får 

inte en kommun bedriva hyrbilsverksamhet om det kan konkurrera med privata 

biluthyrare. 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) och Daniel Arenholm (M) har lämnat en motion om bilpool för 

Nordanstigs föreningsliv. Tanken med förslaget är att underlätta för engagerade 

föräldrar och föreningar att samåka till aktiviteter samt att komplettera kommunens 

föreningsbidrag och medverka till ett klimatsmart alternativ. De föreslår därför att 

fullmäktige beslutar möjliggöra för föreningar att ingå i kommunens bilpool samt 

att kommunen vid införskaffning eller hyra av nya fordon ha denna målgrupps 

behov i åtanke. 

Verksamhetens yttrande 

Bilarna i kommunens bilpool har under pandemin minskat i antal för att anpassas 

till det nuvarande behovet. De bilar som används av tjänstepersoner under 

veckodagar står som reserver för bl.a. hemtjänstens personal under kvällar och 

helger. Hemtjänsten har många bilar i sin organisation och alltid är det någon bil 

som behöver in på service eller har gått sönder så det är bra att ha några bilar inom 

kommunens organisation som med kort varsel kan tas i in drift.   

Vidare får inte en kommun bedriva hyrbilsverksamhet om det kan konkurrera med 

privata biluthyrare. En sådan verksamhet ingår så att säga inte i den kommunala 

kompetensen och är därmed högst olämplig. 

Beslutsunderlag 

1. Motion om bilpool för Nordanstigs föreningsliv dok.nr. 116672. 

2. Yttrande över motion om bilpool för Nordanstigs föreningsliv dok.nr. 127210. 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Bilarna i kommunens 

bilpool har under pandemin minskat i antal för att anpassas till det nuvarande 

behovet. De bilar som används av tjänstepersoner under veckodagar står som 

reserver för hemtjänstpersonalen under helgerna. Vidare får inte en kommun 

bedriva hyrbilsverksamhet om det kan konkurrera med privata biluthyrare. 

Motionen kan därmed anses besvarad (ledningsutskottets protokoll § 192/2021, 

dok.nr. 127716). 
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Forts. § 204 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag med ändringen att motionen 

därmed ska avslås. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 
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§ 205 Dnr 2019-000461  

Motion om att införa habiliteringsersättning 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Nordanstigs kommun införde år 2020 habiliteringsersättning till dem som 

deltar i daglig verksamhet enligt LSS. 

2. Motionen anses därmed besvarad. 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Jonsäll (V), Petter Bykvist (V) och Petra Modée (V) har lämnat en motion 

där de föreslår att Nordanstigs kommun inför habiliteringsersättning till dem som 

deltar i daglig verksamhet enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade). 

Verksamhetens yttrande 

Nordanstigs kommun införde, strax efter att motionen skrevs, 

habiliteringsersättning för dem som deltar i den dagliga verksamheten enligt LSS. 

Ersättningen infördes från och med 2020 och finansieras genom statsbidrag.  

Under pandemin har den dagliga verksamheten varit stängd men ersättning har ändå 

betalats ut. 

Med detta anser verksamheten att motionen kan anses besvarad. 

Beslutsunderlag 

1. Motion om att införa habiliteringsersättning, dok nr 116058. 

2. Yttrande över motion om att införa habiliteringsersättning, dok nr 127276. 

3. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Nordanstigs kommun 

införde år 2020 habiliteringsersättning till dem som deltar i daglig verksamhet 

enligt LSS. Motionen kan därmed anses besvarad (omsorgsutskottets protokoll 

§ 101/2021, dok.nr. 127692). 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget. 
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§ 206 Dnr 2019-000509  

Motion om framtida biblioteksstrukturer. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Biblioteksfilialerna bör vara kvar för att även fungera som skolbibliotek.  

2. Bergsjö bibliotek borde hellre anslutas till Bergsjö skola än att flyttas till 

Bergsjögården, detta för att även bli skolbibliotek. Ett projekt i samverkan har 

inletts om en Bokbil. Biblioteksverksamheten får en ny biblioteksplan inför 

2022-2025. 

3. Motionens förslag om att organisera verksamheten med en central 

biblioteksfilial i Bergsjö (Bergsjögården) avslås.  

4. I övrigt anses motionen besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna har genom Daniel Arenholm, Tor Tolander, Lars Hed och Michael 

Wallin lämnat in en motion om framtida biblioteksstruktur.  

De föreslår att fullmäktige beslutar att organisera biblioteksverksamheten i 

Nordanstig med en central biblioteksenhet i Bergsjö (Bergsjögården) och en 

ambulerande kulturbuss som servar övriga orter, att initiera samverkan med 

Hudiksvall i syfte att hyra deras kulturbuss och med det friställa medel till 

verksamhet inom biblioteksområdet i Nordanstig, att använda friställda medel till 

förbättringar av biblioteksverksamheten, inte till förstärkning av kommunens 

resultat samt att undersöka ansökan om relevanta medel för ändamålet. 

Verksamhetens yttrande 

Enligt Skollagen ska kommunen ha skolbibliotek till varje skola och idag uppfyller 

vi detta på de skolor där vi har biblioteksfilialer. I Bergsjö ligger biblioteket 

egentligen för långt ifrån skolan. Om biblioteket i Bergsjö ska flyttas bör det därför 

flyttas för att ligga i direkt anslutning till skolan. En utredning pågår om 

huvudbiblioteket kan vara en möjligt del i en ny skolbyggnad i Bergsjö.  

Verksamheten avstår från att vidare yttra sig över förslaget att förlägga bibliotekets 

verksamhet i Kulturhuset Bergsjögården då polititiken har fattat ett beslut om att 

efter installation av ny ventilation lägga ut Bergsjögården till försäljning.  

Därför bör motionens förslag om en central biblioteksverksamhet i Bergsjö 

(Bergsjögården) och avveckling av filialerna avslås. 
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Forts. § 206 

 

När det gäller förslaget om att hyra Hudiksvalls kommuns kulturbuss så har de 

tidigare meddelat att den redan är fullt uppbokad i deras egen verksamhet. Däremot 

har Nordanstig inlett ett samarbete tillsammans med Hudiksvalls och Ljusdals 

kommuner om en Bokbil. Bokbilen är till storleken mindre än en buss men större än 

en bil. Projektet finansieras med statliga medel och kommer igång under 2022. 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Moderaterna dok.nr. 117121). 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att biblioteksfilialerna bör vara 

kvar för att även fungera som skolbibliotek. Bergsjö bibliotek borde hellre 

anslutas till Bergsjö skola än att flyttas till Bergsjögården, detta för att även bli 

skolbibliotek. Ett projekt i samverkan har inletts om en Bokbil. 

Biblioteksverksamheten får en ny biblioteksplan inför 2022-2025. Motionens 

förslag om att organisera verksamheten med en central biblioteksfilial i 

Bergsjö (Bergsjögården) bör avslås. I övrigt kan motionen anses besvarad. 

(Erik Hedlund och Eva Engströms utlåtande 2021-09-02 dok nummer 121983). 

3. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Biblioteksfilialerna bör 

vara kvar för att även fungera som skolbibliotek. Bergsjö bibliotek borde hellre 

anslutas till Bergsjö skola än att flyttas till Bergsjögården, detta för att även bli 

skolbibliotek. Ett projekt i samverkan har inletts om en Bokbil. 

Biblioteksverksamheten får en ny biblioteksplan inför 2022-2025. Motionens 

förslag om att organisera verksamheten med en central biblioteksfilial i 

Bergsjö (Bergsjögården) bör avslås.  I övrigt kan motionen anses besvarad 

(utbildningsutskottets protokoll § 79/2021, dok.nr. 127764). 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till motionen. 

Stig Eng (C) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Tor Tolanders yrkanden och 

finner Stig Engs yrkande antaget. 
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§ 207 Dnr 2019-000460  

Motion för främjande av skolträdgårdar. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Motionen avslås med följande motivering: 

Inom utbildningsverksamheten pågår flera projekt för att öka inlärningen och 

studieresultaten för eleverna och bedömningen är att det är olämpligt att lägga fler 

projekt på skolan just nu. Arbetet med att värna vår miljö säkerställs via läroplanen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att Nordanstigs kommun 

aktivt arbetar ör att införande av skolträdgårdar samt att kommunen avsätter 

ekonomiska resurser för arbetet.  

Ärendet återremitterades i kommunfullmäktige § 81/2020-11-23 för att se över 

möjligheterna att genomföra motionen utifrån de premisser som angetts i motionen. 

Verksamhetens yttrande 

Enligt läroplanen ska skolan, fritidsverksamheten och förskolan inom flera ämnen 

och teman, arbeta med vår miljö. Detta för att medvetandegöra barn och elever om 

miljöproblem och om hur vi kan bidra till att skydda miljön. Många lärare initierar 

då olika projekt i klass/barngrupp i samband ned denna undervisning. 

Utbildningsverksamheten arbetar just nu med flera projekt som syftar till att 

utveckla undervisningen såsom att öka tillgängligheten i undervisningen och 

ledarskapet samt utveckla heldagslärandet. För att klara av att utveckla dessa 

arbetssätt behöver rektorer och lärare lägga mycket tid på förändrade arbetssätt.  

Verksamheten bedömer därför fortfarande att det är olämpligt att lägga fler projekt 

på skolan just nu. 

Motionen bör därmed avslås. 

Däremot finns det ett starkt engagemang hos många föräldrar för närodling och som 

är positiva till att skolträdgårdar införs. Om det finns föräldragrupper som vill 

bedriva en sådan trädgårdsverksamhet i direkt anslutning till kommunens skolor så 

ser kommunen positivt på detta. 
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Forts. § 207 

 

Beslutsunderlag 

1. Motion från Vänsterpartiet dok.nr. 116059. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att inom 

utbildningsverksamheten pågår flera projekt för att öka inlärningen och 

studieresultaten för eleverna och bedömningen är att det är olämpligt att lägga 

fler projekt på skolan just nu. Dessutom ingår, genom läroplanen, undervisning 

för att värna miljön samt ändra våra vanor i nästan alla ämnen. Vilka projekt 

dessa kunskapsområden leder till varierar från skola till skola och lärare till 

lärare. Motionen bör därför avslås. (Erik Hedlund och Eva Engström 

tjänsteutlåtande 2021-09-02 dok nummer 127280)   

3. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Inom 

utbildningsverksamheten pågår flera projekt för att öka inlärningen och 

studieresultaten för eleverna och bedömningen är att det är olämpligt att lägga 

fler projekt på skolan just nu. Motionen bör därför avslås (utbildningsutskottets 

protokoll § 80/2021, dok.nr. 127765). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag. 

Petra Modée (V) yrkar bifall till motionen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Petra Modées yrkanden och finner 

Stig Engs yrkande antaget. 
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§ 208 Dnr 2021-000078  

Avsägelse från politiska uppdrag, Elisabet Westrin (M) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Agneta Lund (M) som ny ledamot i Pensionärsrådet och Rådet för 

funktionshinder. 

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2018-2022. 

3. Val av ny ledamot för Kulturrådet behandlas vid kommunstyrelsens nästa 

sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Elisabet Westrin (M) har avsagt sig sina uppdrag som ledamot i Pensionärsrådet, 

Rådet för funktionshinder och Kulturrådet. 

Kommunstyrelsen har tidigare godkänt Elisabet Westrins avsägelse. Kvar är att 

välja nya ledamöter i dessa råd för återstoden av mandatperioden 2018-2022.         

Yrkanden 

Tor Tolander (M) föreslår Agneta Lund (M) som ny ledamot i i Pensionärsrådet och 

Rådet för funktionshinder samt att val av ny ledamot för Kulturrådet behandlas vid 

kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders förslag och finner det antaget. 
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§ 209 Dnr 2021-000144  

Redovisning av ej avslutade motioner 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges presidium 

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

Arbetet med att arbeta med inkomna motioner har under pandemin  varit lägre. Ett 

omtag pågår och verksamheten arbetar för att motionerna ska besvaras så snart som 

möjligt. 

Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga aktuella motioner. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna redovisningen (Erik 

Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-09-28. dok.nr. 127751). 

2. Sammanställning av ej avslutade motioner, dok.nr. 127753. 
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§ 210 Dnr 2021-000145  

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS  

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna sociala myndighetsnämndens och omsorgsutskottets 

kvartalsrapporter för kvartal 2/2021 gällande ej verkställda beslut enligt SoL 

och LSS. 

2. Notera omsorgsutskottet uttalande: 

"Omsorgsutskottet ser med oro på framtiden gällande risken för ökad 

köbildning till särskilt boende. Omsorgsutskottet befarar att kommunen inte 

kan upprätthålla den boendegaranti som fullmäktige antagit, baserat på de 

boendeplatser kommunen har idag. Nordanstigs kommun behöver snarast 

komma igång med byggnation av nytt särskilt boende. Omsorgsutskottet vill 

också uppmärksamma risken för vitesförelägganden vid icke verkställda 

beslut." 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är 

verksamheten skyldig att rapportera till fullmäktige när gynnande beslut enligt SoL 

och LSS inte är verkställda inom tre månader. Men gynnande beslut avses ett beslut 

om en beviljad insats. 

Omsorgsutskottet redovisar följande för kvartal 2/2021: 

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

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2, 2021 

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 = 

* 1 ärende gällande SoL ÄO, äldreomsorg 

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

från datum för avbrott? 

Svar: Nej 
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Forts. § 210 

 

Sociala myndighetsnämnden redovisar följande för kvartal 2/2021: 

För kvartal 2 2021: 

• Två gynnande beslut kontaktfamilj för barn som inte verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum har avslutats utifrån att familjen flyttat ur 

kommunen. 

• Ett gynnande beslut kontaktfamilj för barn som inte har verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum har avslutats utifrån ett erbjudande om insats 

kontaktperson. 

Beslutsunderlag 

1. Sociala myndighetsnämndens protokoll § 129/2021-09-13. 

2. Omsorgsutskottets protokoll § 99/2021-09-13. 
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§ 211 Dnr 2021-000022  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska beslut som är fattade på delegation återrapporteras till 

kommunstyrelsen på nästkommande sammanträde. 

Vid dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 

Nya tillsvidareanställda september 2021 

Bostadsanpassningsbidrag juni-augusti 2021 

Lotteritillstånd Ilsbo Hembygds- och fornminnesförening 

Lotteritillstånd Harmångers Rödakorskrets 
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§ 212 Dnr 2021-000023  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Nordanstigs Bostäder AB 2021-08-27 

Nordanstigs Fjärrvärme AB 2021-08-27 

Samordningsförbund Gävleborg 2021-09-03 

Delårsrapport Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2021-09-09 § 40 
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§ 213 Dnr 2020-000037  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till verksamheten att besvara Johan Norrbys fråga vid nästa 

sammanträde. 

2. I övrigt godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Informationer och frågor 

Johan Norrby (SD) frågar om kommunstyrelsen kan få information om hur det går 

med försäljningen av fastigheten Röde 2:15 i Gnarp. 

Stig Eng (C) informerar om att Handelsbankens lokalkontor i Bergsjö kommer att 

läggas ner. 

      

      

      

 

 


