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Beslutande 
 

Stig Eng (C), Ordförande §§ 1-13, tom kl. 13:50. 
Sven-Erik Sjölund (S) Ordförande §§ 14-22 
Sigbritt Persson (S) 
Ulf Löfgren (S) 
Per-Åke Kardell (C), närv. tom kl. 12:00, § 9. 
Yvonne Kardell (C) 
Tor Tolander (M) 
Per-Ola Wadin (L) 
Patric Jonsson (KD), närv. tom kl. 15:20, 16. 
Solveig Wiberg (SD) 
Eva Andersson (SD) 
 

Ersättare 
Åke Bertils (S) Närv. fom kl. 10:00, ersättare för Per-Åke Kardell from kl. 13:00, § 10. 
Erik Eriksson Neu (S) Ersättare för Monica Olsson. 
Sven Eriksson (C) 
Pernilla Kardell (C) Närv. heldag, ersättare för Stig Eng from kl. 13:50, § 14. 
Kjell Bergström (MP) Närv. heldag. Ersättare för Patric Jonsson from kl. 15:20, § 17. 
Helena Andersson (M) Ersättare för Håkan Larsson. 

Övriga deltagande Eva Engström, kommunsekreterare 
Fredrik Pahlberg, kommunchef 
Thord Wannberg, tf verksamhetschef Samhällsutveckling och kommunikation 
EvaLinda Grensman, verksamhetschef Teknik och Hållbarhet 
Eva Fors, verksamhetschef Utbildning 
Kristina Berglund, Socialchef 
Malin Ruthström, verksamhetschef Vård och omsorg 
Björn Hylenius, enhetschef Ekonomi 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2018-01-31. 
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§ 1 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning.  

Kommunstyrelses beslut 

Godkänna dagordningen med nedanstående ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med eventuella förändringar och 

anmälan av extraärenden.  

Extraärenden 

Anmälan om ny partiföreträdare för sverigedemokraterna. 

Uppföljning av Nordanstigsgalan.  

Ärenden utgår 

Ärende 3 Ordföranden informerar. 

Ärende 16 Instruktion för kommunchef.  
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§ 2 Dnr 2018-000028  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelses beslut 

Godkänna informationen. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella ärenden: 

 Möte 22 januari 2018 om utveckling av Hassela Ski Resort. 

 Markförsäljning av tomter i Bergsjö. 

 Kulturrådets senaste möte. Spelmanslag och konstföreningar m.fl. kommer att 

bjudas in till kulturrådets nästa möte. 

 Kustvägen - arbetet pågår för att utveckla vägen. 

 30 januari 2018 Trafikverket kommer på besök och Nordanstig kommer att ta 

upp bl.a. utveckling av pendlarparkeringen i Gnarp. 

 Översyn pågår av markreserver inför utbyggnaden av Ostkustbanan och nya 

E4. 

 Ny verksamhetschef för Samhällsutveckling och Kommunikation. 

 

Verksamhetschef EvaLinda Grensman informerar om följande aktuella ärenden: 

 Energitjänsteprojektet, först ut är kommunhuset. 

 Fiskeprojektet - projektplan är klar och projektgrupp är utsedd. 

 Arbetet pågår med gränsdragningen mellan Teknik och Hållbarhet och 

Samhällsutveckling och kommunikation. 
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§ 3 Dnr 2018-000029  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelses beslut 

Godkänna informationen. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande Erik Eriksson Neu (S) informerar om följande aktuella ärenden: 

 Arbetet pågår med att få verksamheten och budgeten i balans. 

 Redovisning enligt årshjulet, under denna perioden finns inga elever med 

anpassad studiegång. 

 Översyn och åtgärder på ventilationen i verksamhetens lokaler. 

 Det är många elever på Lönnbergsskolan och lokalerna upplevs som trånga.  
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§ 4 Dnr 2018-000030  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelses beslut 

Godkänna informationen. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om följande aktuella ärenden: 

I december 2017 hade kommunen 14 personer som beviljats särskilt boende men 

som inte kunnat verkställas, i januari 2018 var det 12 beslut som inte kunnat 

verkställas. 
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§ 5 Dnr 2018-000036  

Verksamhetsuppföljning, kommunstyrelsen 2018. 

Kommunstyrelses beslut 

Godkänna redovisningen. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal. 

Personalchef Maritta Rudh redovisar antal årsarbetare med månadslön och antalet 

timavlönade 2017 vilket är färre till antalet jämfört med 2016. 

Sjukfrånvaron 2017 har varit lägre än under 2016 förutom sista kvartalet då 

sjukfrånvaron var högre. 

Verksamhetschef Eva Fors redovisar antalet inskrivna barn och elever i kommunens 

fritidshem, förskola och grundskola. 

Verksamhetschef EvaLinda Grensman redovisar antalet matlådor inom 

hemtjänsten. 

Socialchef Kristina Berglund redovisar antalet beslut om försörjningsstöd vilket har 

ökat under 2017 mot tidigare år. 

Beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) inom vård och omsorg har minskat under 

2017, även antalet beslut enligt Lagen om stöd och service (LSS). 

Verksamhetschef Malin Ruthström redovisar antalet hemtjänsttimmar inom 

kommunens verksamhet och de privata utförarna. 

Antalet årsarbetare i kommunens särskilda boenden uppdelat på de olika enheterna. 

Verksamhetschef Thord Wannberg redovisar att över 200 nyheter har publicerats på 

kommunens intranät och lika många nyheter på kommunens webbplats. 

På Facebook har antalet tittningar vid några tillfällen varit över 200 000 stycken och 

räckvidden har varit mellan 24 000-100 000. 

Turistbyrån Nordanstigs Turism har även under 2017 hanterat över 6 000 

förfrågningar och kundkontakter.  
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§ 6 Dnr 2017-000375  

Ansökan om projekt Scandinavian Xperience. 

Kommunstyrelses beslut 

Delta i projekt Scandinavian Xperience. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet har behandlats tidigare i kommunstyrelsen 2017-10-10. Då beslutades det 

att kommunen skulle avstå från att delta i projektet, men nu har förutsättningarna 

ändrats. Efter kommunstyrelsen så har det varit en överläggning med Hudiksvalls 

kommun. Den befintliga personalen på Näringslivskontoret som idag jobbar med 

liknande frågor ska jobba med projektet. 

Det finns ett stort intresse för det här projektet i regionen. 

Verksamhetschef Thord Wannberg föredrar ärendet. 

  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets förslag, kommunstyrelsen beslutar att kommunen deltar i projekt 

Scandinavian Xperience. 

  

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Per-Åke Kardell (C), yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag. 

Tor Tolander (M) yrkar avslag. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt bifallsyrkande och Tor Tolanders 

avslagsyrkande och finner sitt yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med sju röster för Stig Engs bifallsyrkande mot sex Nej-röster för Tor Tolanders 

avslagsyrkande antar kommunstyrelsen Stig Engs yrkande, se omröstningsbilaga. 

Ajournering 

Sammanträdet ajournerades mellan kl. 11:45-11:50 för politiska överläggningar. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelse 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(30) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 6 

 

Beslutande Ja       Nej Avstår 

Stig Eng (C), ordf. X   

Sven-Erik Sjölund (S) X   

Sigbritt Persson (S) X   

Ulf Lövgren (S) X   

Per-Åke Kardell (C) X   

Yvonne Kardell (C) X   

Tor Tolander (M)  X  

Per-Ola Wadin (L)  X  

Patric Jonsson (KD)  X  

Solveig Wiberg (SD)  X  

Eva Andersson (SD)  X  

Erik Eriksson Neu (S) X   

Helena Andersson (M)  X  

Summa 7 6  
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§ 7 Dnr 2017-000474  

Ansökan om oförändrad checkkredit 2018 för 
Nordanstig Vatten AB. 

Kommunstyrelses förslag 

Fullmäktige beslutar 

Bevilja Nordanstig Vatten AB:s en fortsatt checkkredit på totalt 15,0 mnkr under 

2018 inom Nordanstigs kommuns koncernkonto. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstig Vatten AB ansöker om fortsatt checkkredit inom Nordanstigs kommuns 

koncernkonto på 15,0 mnkr. 

För att kunna hantera det likvida flödet under 2018 bör checkkrediten på 

internkontot hos Nordanstigs kommun bibehållas på 15,0 mnkr. Checkkrediten ska 

användas till de variationer som förekommer i in- och utbetalningar. 

Enligt styrelsebeslut 2017-11-02, § 41, ansöker Nordanstig Vatten AB om att 

bibehålla befintlig checkkredit på 15,0 mnkr. 

Enligt fullmäktigebeslut 2009-05-11 skall checkkrediten omvärderas varje år. 

  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottets förslag, kommunfullmäktige beslutar fortsätta Nordanstig 

Vatten AB:s checkkredit på totalt 15,0 mnkr under 2018 inom Nordanstigs 

kommuns koncernkonto. 

  

Yrkanden 

Ulf Lövgren (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ulf Lövgrens yrkande och finner det antaget.  
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§ 8 Dnr 2017-000459  

Begäran om utökad budget 2018, 
Överförmyndarnämnden Mitt. 

Kommunstyrelses förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna Överförmyndarnämnden Mitts begäran om budgetförstärkning för 

2018 om 3,5 mnkr. 

2. Nordanstigs kommuns andel uppgår till totalt 248 tkr enligt fördelningsnyckel. 

3. Finansiering sker inom 2018 års budgetram för Överförmyndarnämnden Mitt. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarkontoret föreslår att Överförmyndarnämnden Mitt beslutar att hos 

kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner anhålla om att förstärka 

Överförmyndarnämndens budgetram 2018 med 3,5 mkr för att under 2018 nå en 

bra, effektiv och rättssäker verksamhet. 

Utifrån fördelningsnyckeln av Överförmyndarnämnden Mitts kostnader innebär den 

begärda budgetförstärkningen 2018 för Sundsvalls kommun 2 589 tkr, Timrå 

kommun 460 tkr, Nordanstig 248 tkr och Ånge 248 tkr. 

Varje nämnd i Sundsvall tar årligen fram en mål- och resursplan för sina 

verksamhetsområden, innehållande budget och politisk viljeinriktning. 

Mål och resursplan för Överförmyndarnämnden Mitt ska fastställas senast sista 

november för inlämnande till koncernstaben i Sundsvalls kommun. 

I Avtal om samverkan i gemensam nämnd framgår att Överförmyndarnämndens 

budget ska presenteras för samtliga samverkande kommuner senast den 31 oktober 

varje år med undantag för valår. 

Överförmyndarnämnden Mitt har under 2017 anhållit från samtliga samverkande 

kommuner i en budgetförstärkning för att komma tillrätta med sin verksamhet. 

Kommunstyrelsen i Sundsvall har under 2017 bistått nämnden med ekonomiska 

resurser som en del av åtgärdsplanen som upprättades 2016. 

Under 2018 finns det fortsatt ett behov av budgetförstärkning för att nämnden ska 

kunna fullfölja arbetet med att nå en bra, effektiv och rättssäker verksamhet.  

Vidare ska det ekonomiska stöd som Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun 

bistått nämnden med 2017 påföras nämndens budget 2018. 

Kommunstyrelsen i Sundsvalls kommun har beslutat 2017-10-16 att 

Överförmyndarnämnden Mitts begäran om extra resurser för planerat 

utvecklingsarbete ska behandlas när det finns en handlingsplan. 
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Forts. § 8 

 

Överförmyndarkontoret vill uppmärksamma Överförmyndarnämnden Mitt att 

budgeten för 2018 gäller under förutsättning att samtliga samverkans kommuner 

beslutar om budgetförstärkningen. 

Verksamhetschef Thord Wannberg föredrar ärendet. 

  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar 

Godkänna Överförmyndarnämnden Mitts begäran om budgetförstärkning för 2018 

om 3,5 mnkr. Nordanstigs kommuns andel uppgår till totalt 248 tkr enligt 

fördelningsnyckel. Finansiering sker inom 2018 års budgetram för 

Överförmyndarnämnden Mitt. 

  

Yrkanden 

Yvonne Kardell (C), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Yvonne Kardells yrkande och finner det antaget.  
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§ 9 Dnr 2017-000466  

Bidrag till Rönnskärs samfällighetsförening pga av 
stormskadad vågbrytare. 

Kommunstyrelses beslut 

Bevilja Rönnskärs samfällighetsförening bidrag med 100 000 kronor som stöd till 

akuta förstärkningsåtgärder på piren/vågbrytaren efter stormskada. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Natten mellan 22 och 23 november 2017 uppstod skador på piren vid inloppet till 

Stocka hamn. Piren/vågbrytaren är av hög ålder och under senaste åren aktualiseras 

för upprustning. Medel har ännu inte beviljats för upprustningen trots 

samfällighetsföreningens ansträngningar.  

För att inte skadan skall förvärras skall akuta åtgärder vidtas och avslutas i början 

av 2018. 

  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

Bevilja att resterande finansieringen sker med 75 000 kr ur kommunstyrelsens 

förfogandemedel 2018.  
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§ 10 Dnr 2016-000151  

Riktlinjer för Bostads- och lokalförsörjning i 
Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelses förslag 

Fullmäktige beslutar  

Anta förslag till riktlinjer för bostads- och lokalförsörjning i Nordanstigs kommun. 

  

Sammanfattning av ärendet 

WSP har på uppdrag av Nordanstigs kommun sammanhållit arbetet med att utarbeta 

en lokal- och bostadsförsörjningsplan. Arbetet har bedrivits tillsammans med en 

arbetsgrupp bestående av representanter från samtliga verksamheter och 

Nordanstigs bostäder. Arbetsmöten har också hållits med politikerna. 

Bostadsförsörjningslagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 säger att alla 

kommuner måste ha en aktualiserad plan när det gäller riktlinjer för 

bostadsförsörjning. Dessa ska antas av kommunfullmäktige varje mandatperiod.  

Planen har varit på samråd med Länsstyrelsen och våra grannkommuner i 

Hudiksvall och Sundsvall. Förslaget har fått svar av Länsstyrelsen där vissa 

förbättringar föreslagits. Dessa har tagits hänsyn till och arbetats in i planen. 

Ledningsutskottet diskuterade Bostads- och lokalförsörjningsplanen och kom fram 

till redaktionella ändringar. 

Tf stadsarkitekt Ola Tollin föredrar ärendet. 

  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar  

Anta förslaget till riktlinjer för bostads- och lokalförsörjning i Nordanstigs 

kommun. 

  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelse 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(30) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 11 Dnr 2017-000327  

Byte av mark Nordanstigs Bostäder AB och 
Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelses förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna ”Överenskommelse om fastighetsreglering ”mellan Nordanstigs 

Bostäder AB och Nordanstigs Kommun.  

2. Bevilja Nordanstigs Bostäder AB sexhundra tusen kronor (600 tkr) i ersättning 

3. Finansiering sker ur investeringsbudget. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs Kommun fick 2017-05-17 erbjudande från Nordanstigs Bostäder AB 

(NBAB) att köpa obebyggd mark. Erbjuden mark att köpa framgår av bilaga 

”Obebyggd mark” Förhandlingar har förts varvid NBAB erbjöds fastigheten Högen 

11:13 i byte. En opartisk värdering är genomförd varefter hänsyn togs till 

kommande driftkostnader. Nordanstigs Bostäder erhåller sexhundra tusen kronor 

(600 tkr) i ersättning. 

Styrelsen för NBAB har vid ett antal styrelsemöten diskuterat frågan om den 

obebyggda marken som bolaget äger. NBAB:s revisorer har  framfört åsikten att 

obebyggd mark bör i någon form övergå till kommun eftersom kommunen är 

skyldig att ha markreserv för framtida utveckling. NBAB:s styrelse beslöt att 

erbjuda Nordanstigs Kommun att köpa den obebyggda marken bolaget äger. 

Tf verksamhetschef Thord Wannberg föredrar ärendet och förtydligar att 

kommunen får överta fotbollsplanen i Bergsjö, tomtmark i Bergsjö, grönytor i 

Strömsbruk och tomtmark i Hassela. Nordanstigs Bostäder AB får överta 

kommunens hyresfastighet på Alvägen i Bergsjö samt 600 000 kronor som 

ersättning för markbytena. 

  

Beslutsunderlag 

Samhällsutveckling & Kommunikation förslår att kommunfullmäktige godkänner 

”Överenskommelse om fastighetsreglering ”mellan Nordanstigs Bostäder AB och 

Nordanstigs kommun. Bevilja Nordanstigs bostäder AB sexhundra tusen kronor 

(600 tkr) i ersättning. Finansiering sker ur investeringsbudget. (Fredrik Pahlberg 

och Tord Wannbergs tjänsteutlåtande 2017-11-23) 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna ”Överenskommelse 

om fastighetsreglering ”mellan Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs kommun. 

Bevilja Nordanstigs Bostäder AB sexhundra tusen kronor (600 tkr) i ersättning. 

Finansiering sker ur investeringsbudget (ledningsutskottets protokoll § 

262/2017-12-19). 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelse 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(30) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-23 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 12 Dnr 2017-000353  

Utökad investeringsbudget 2018-2019 för 
fiberutbyggnad i Hassela, Stocka och Gnarp. 

Kommunstyrelses förslag 

Fullmäktige beslutar 

Utöka 2018 års investeringsvolym med 20 miljoner kronor till totalt 40 miljoner 

kronor. Utöka 2019 års investeringsvolym med 18 miljoner kronor till totalt 38 

miljoner kronor. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att fördela utökning av 2018 och 

2019 års investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, tidsplan och 

investeringskalkyl.  

Ändra fullmäktiges finansiella mål till:  

Investeringsvolymen för innevarande år bör lägst motsvara årets avskrivningar. 

Årets investeringsvolym samt ombudgetering från föregående år får högst motsvara 

50 miljoner kronor. 

Lån för investering på maximalt 20 miljoner kronor 2018 och 18 miljoner kronor 

2019 får tas upp. Totalt 38 miljoner kronor.  

Sammanfattning av ärendet 

Framtidens samhälle ställer krav på investeringar redan idag. Uppdrag har givits att 

utöka investeringsramen för 2018 samt ändring av finansiellt mål. Beslut om utökad 

ram samt ändring av finansiellt mål tas av fullmäktige. I ledningsutskottets § 265 

finns förslag om utökad investeringsram för fiberutbyggnad i Hassela och Stocka 

med 23 mnkr för 2018 och 24 mkr till 2019. 

Nordanstigs satsning på bredbandsutbyggnad kommer att betala sig, i enlighet med 

redovisad kalkyl. Investeringarna kan betala sig snabbare om vi kan använda den 

teknik som redan finns och som ständigt utvecklas, för att effektivisera och förbättra 

våra gemensamma verksamheter.  

Enhetschef Björn Hylenius föredrar ärendet och presenterar kalkyler för kostnader 

och intäkter för respektive år 2018- och 2019. Några redaktionella ändringar noteras 

i verksamhetens förslag.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar öka investeringsbudgeten 

för fiberutbyggnaden 2018 med 23 mnkr. Öka investeringsbudgeten för 

fiberutbyggnaden 2019 med 24 mnkr.  

Yrkanden 

Yvonne Kardell (C), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar bifall till 

ledningsutskottets och verksamhetens förslag. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelse 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(30) 

Sammanträdesdatum 

2018-01-23 
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Forts. § 12 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Yvonne Kardells yrkande och finner det 

antaget.  
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§ 13 Dnr 2018-000031  

Begäran om godkännande för köp av bolag. 

Kommunstyrelses förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna att Nordanstigs Bostäder AB köper Ilsbobolaget AB. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs Bostäder AB är eventuellt intresserade av att köpa fastigheten Östanå 

3:50 i Ilsbo. Då fastigheten ligger i ett separat bolag, Ilsbobolaget AB, vill säljaren 

sälja hela bolaget.  

I Nordanstigs Bostäders ägardirektiv finns inskrivet att vid köp av aktier i andra 

bolag ska fullmäktige ges möjlighet att ta ställning innan beslut fattas av bolaget. 

  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att fullmäktige ska godkänna att Nordanstigs Bostäder köper 

Ilsbobolaget AB. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 14 Dnr 2017-000268  

Förslag om flytt av elever i åk 6 till Arthur 
Engbergskolan. 

Kommunstyrelses förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Återföra årskurs 6 till Arthur Engbergskolan i Hassela från höstterminen 2018. 

2. Återinförandet ska ske inom befintlig budgetram. 

 

Reservationer 

Per-Ola Wadin (L), Tor Tolander (M) och Patric Jonsson (KD) reserverar sig mot 

beslutet. 

 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 14:50-15:15 för politiska överläggningar. 

  

Sammanfattning av ärendet 

En rapport har utarbetats av förtroendevalda i kommunstyrelsens utbildningsutskott. 

Rapporten föreslår att eleverna i Hassela ska gå årskurs 6 i Arthur Engbergskolan i 

Hassela. Idag går dessa elever i Bergsjö centralskola. 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-06-12 § 48, att återremittera ärendet för att 

genomföra en utredning om de ekonomiska konsekvenserna, att pedagogiken och 

kvaliteten på undervisningen kan säkerställas samt att ge tid för facklig samverkan 

enligt medbestämmandelagen innan beslut fattas i ärendet. 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-10 § 223 att uppdra till utbildningsutskottet 

att till kommunstyrelsens sammanträde i januari 2018, bereda ärendet enligt 

fullmäktiges beslut § 48/2017. Genomföra en utredning om de ekonomiska 

konsekvenserna, att pedagogiken och kvaliteten på undervisningen kan säkerställas 

samt ge tid för facklig samverkan enligt medbestämmandelagen innan beslut fattas i 

ärendet. 

  

Beslutsunderlag 

Verksamhetschef Eva Fors föreslår att utifrån rådande ekonomiska läge avslå att 

årskurs 6 återförs till Arthur Engbergskolan. 

Ledningsutskottet beslut: 5,2 mnkr finns inte i budgeten för 2018-2020 att 

finansiera flytt av åk 6 till Arthur Engbergskolan. 

Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att återföra årskurs 6 till 

Arthur Engbergskolan i Hassela från höstterminen 2018. 
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Forts. § 14 

  

Yrkanden 

Erik Eriksson Neu (S), med bifall av Solveig Wiberg (SD), yrkar bifall till 

utbildningsutskottets förslag. 

Tor Tolander, med bifall av Per-Ola Wadin (L), yrkar avslag. 

Yvonne Kardell (C), med bifall av Åke Bertils (S), yrkar tillägga att flytten ska ske 

inom befintlig budgetram. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Erik Erikssons Neus och Yvonne Kardells 

yrkanden mot Tor Tolanders avslagsyrkande och finner Erik Erikssons Neus och 

Yvonne Kardells yrkanden antagna. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Erik Erikssons Neus och Yvonne Kardells yrkanden röstar Ja. 

Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Nej. 

 

Omröstningsresultat 

Med nio Ja-röster mot tre Nej-röster antar kommunstyrelsen Erik Erikssons Neus 

och Yvonne Kardells yrkanden. En ledamot avstod från att rösta, se 

omröstningsbilaga. 
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Forts. § 14 

 

Beslutande Ja       Nej Avstår 

Sven-Erik Sjölund (S), ordf. X   

Sigbritt Persson (S) X   

Ulf Lövgren (S) X   

Yvonne Kardell (C) X   

Tor Tolander (M)  X  

Per-Ola Wadin (L)  X  

Patric Jonsson (KD)  X  

Solveig Wiberg (SD) X   

Eva Andersson (SD) X   

Åke Bertils (S) X   

Erik Eriksson Neu (S) X   

Pernilla Kardell (C) X   

Helena Andersson (M)   X 

Summa 9 3 1 
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§ 15 Dnr 2017-000477  

Arbetsordning för Ungdomsfullmäktige i Nordanstigs 
kommun. 

Kommunstyrelses förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta Arbetsordning för Ungdomsfullmäktige i Nordanstigs kommun. 

  

Sammanfattning av ärendet 

För många år sedan lämnades en motion om att införa möjligheten till ett 

Ungdomsfullmäktige. Motionen beviljades men beslutet har inte genomförts. 

Fullmäktiges Demokratiberedning har beslutat att arbeta fram ett förslag till hur ett 

ungdomsfullmäktige kan fungera. Inriktningen i diskussionerna har varit att inrätta 

ett ungdomsfullmäktige som sammanträder två gånger per år, gärna i anslutning till 

de ordinarie fullmäktigesammanträdena. Vidare har det diskuterats om 

ungdomsfullmäktige ska få en egen budget att förfoga över samt vilka som ska 

kunna delta. 

  

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta Arbetsordning för 

Ungdomsfullmäktige i Nordanstigs kommun med följande förändringar: Möte 4 

gånger per år. 16 st väljs på 2 år och 15 st väljs på 1 år. 

  

Yrkanden 

Erik Eriksson Neu (S) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Erik Eriksson Neus yrkande och finner det 

antaget.  
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§ 16 Dnr 2017-000479  

Rutin vid skolpliktsbevakning. 

Kommunstyrelses beslut 

Anta förslag till rutiner för skolpliktsbevakning. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har utarbetat ett förslag till rutin för skolpliktsbevakning. 

Syftet med rutinen är att säkerställa att alla skolpliktiga elever i Nordanstigs 

kommun uppfyller skolplikten och är inskrivna på någon skolenhet inom eller 

utanför kommunen. 

  

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta de föreslagna 

rutinerna.  
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§ 17 Dnr 2017-000491  

Avveckling av Mobila teamet/Stödboende 

Kommunstyrelses beslut 

Uppdra till förvaltningen att avveckla Mobila Teamet/Stödboendet. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Mobila Teamet/Stödboendet har i dagsläget 9 ungdomar inskrivna i verksamheten. I 

oktober hade man 11 ungdomar. Under maj 2018 kommer 2 ungdomar att fylla 

21 år, under juni 1 ungdom och under hösten fyller ytterligare 1 ungdom 21 år.  

Det innebär att efter juni kommer Mobila Teamet/Stödboendet endast ha 

6 ungdomar inskrivna i verksamheten.  

För att verksamheten skall kunna klara sina kostnader behövs 9 ungdomar vara 

inskrivna i verksamheten. Verksamheten har 3 heltidsanställda. 

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen har beslutat ge förvaltningen i uppdrag att avveckla Mobila 

Teamet/Stödboendet. 

Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till förvaltningen att 

avveckla Mobila Teamet/Stödboendet.  
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§ 18 Dnr 2017-000488  

Tillägg i kommunstyrelsens delegationsordning. 

Kommunstyrelses beslut 

Göra tillägg i delegationsordningen enligt följande: 

 Beslut enligt SoL(Socialtjänstlagen) kp 4 § 1 om utredande hjälp i hemmet dag 

Delegat Biståndshandläggare 

 Beslut enligt SoL kp 4 § 1 om utredande hjälp i hemmet kväll  

Delegat Biståndshandläggare 

 Beslut enligt SoL kp 4 § 1 om utredande hjälp i hemmet natt  

Delegat Biståndshandläggare 

 Beslut enligt SoL kp 4 § 1 om utredande hjälp i hemmet helg 

Delegat Biståndshandläggare 

 Beslut enligt SoL Kap 4 § 1 om tillfällig hjälp i hemmet  

Delegat Enhetschef 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utifrån den nya lagstiftningen som träder i kraft från 2018-01-01 gällande 

utskrivningsklar patient från slutenvård till ordinär bostad har Nordanstigs kommun 

startat upp projekt "trygg hemgång".  

Detta startade 2017-11-01. I och med detta har nya beslutsformer tagits fram. De 

nya besluten är "utredande hemtjänst dag/kväll/natt/helg".  

I dessa beslut ingår de som biståndshandläggare redan idag har delegation på att 

fatta beslut om. För att tydliggöra att biståndshandläggare har delegation på detta 

ges förslag på tillägg till nuvarande delegation.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att göra tillägg i 

delegationsordningen enligt följande:  

Beslut enligt SoL(Socialtjänstlagen) kp 4 § 1 om utredande hjälp i hemmet dag 

Delegat Biståndshandläggare 

Beslut enligt SoL kp 4 § 1 om utredande hjälp i hemmet kväll  

Delegat Biståndshandläggare 

Beslut enligt SoL kp 4 § 1 om utredande hjälp i hemmet natt  

Delegat Biståndshandläggare 

Beslut enligt SoL kp 4 § 1 om utredande hjälp i hemmet helg 

Delegat Biståndshandläggare 

Beslut enligt SoL Kap 4 § 1 om tillfällig hjälp i hemmet  

Delegat Enhetschef 

Tjänsteutlåtande skrivet av verksamhetschef Malin Rutström daterat 2017-12-08. 
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Forts. § 18 

 

Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta ovanstående 

punkter på tillägg i delegationsordningen. 

  

Yrkanden 

Åke Bertils (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det antaget.  
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§ 19 Dnr 2018-000032  

Avsägelse från politiskt uppdrag, Michael Löfdahl (M). 

Kommunstyrelses beslut 

Välja Helena Andersson (M) som ny ledamot i BRÅ- och Folkhälsorådet och ny 

ersättare i Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg. 

Valen avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Michael Löfdahl (M) har avsagt sig sina politiska uppdrag.  

Kommunstyrelsen har godkänt Michael Löfdahls avsägelse och valt ny ledamot i 

Kulturrådet. Kvar är att välja ny ledamot i BRÅ- och Folkhälsorådet och ny 

ersättare i Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg. 

Valen avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

  

Yrkanden 

Tor Tolander (M) föreslår Helena Andersson (M) till båda uppdragen. 

  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders förslag och finner det antaget.  
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§ 20 Dnr 2018-000033  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelses beslut 

Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S): 

Gallring av webbsända fullmäktigesammanträden. 

Justering av datum för nya förfrågningsunderlaget för LOV i Hemtjänst. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg: 

Tjänsteförrättande Vård- och omsorgschef under semester. 

Handläggare Monica Enros: 

Bidrag till ledarutbildning 2017. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 246-268/2017. 

Omsorgsutskottets protokoll §§ 143-152/2017. 

Utbildningsutskottets protokoll §§ 120-133/2017.  
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§ 21 Dnr 2018-000034  

Delgivningar. 

Kommunstyrelses beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll  

MittSverige Vatten & Avfall 2017-11-01. 

Nordanstig Vatten AB 2017-11-02. 

Samordningsförbund Gävleborg 2017-11-24, 2017-12-12. 

Överförmyndarnämnden Mitt 2017-11-06. 

 

Övrigt  

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: Yttrande över den parlamentariska 

översynen av samhällsbyggnadsområdet.  
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§ 22 Dnr 2018-000035  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelses beslut 

Nordanstigsgalan 

Uppdra till verksamheten att på kommunstyrelsens nästa sammanträde redovisa en 

uppföljning av Nordanstigsgalan. 

Ny partiföreträdare för sverigedemokraterna. 

Godkänna anmälan av Solveig Wiberg (SD) som ny partiföreträdare efter Jan-Ola 

Hall (SD). 

I övrigt godkänna informationen. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Övriga ärenden: 

Nordanstigsgalan 

Tor Tolander (M) frågar efter den uppföljande redovisningen av Nordanstigsgalan 

som genomfördes i oktober 2017. 

Ny partiföreträdare för sverigedemokraterna. 

Eva Andersson (SD) anmäler att Solveig Wiberg (SD) blir ny partiföreträdare efter 

Jan-Ola Hall (SD). 

Enkät om föräldrars skolval för sina barn. 

Eva Andersson (SD) frågar efter den enkät som kommunstyrelsen har beslutat ska 

genomföras om föräldrars val av skola för sina barn. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om att arbetet med enkäten pågår.  

 

 


