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§ 79 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändringar och anmälan av 

extraärenden: 

Ärende 20 utgår, Kompletteringsval till utbildningsutskottet (L). 

IT-café för äldre. 

Försöksverksamhet med nya matlådor.  
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§ 80 Dnr 2018-000027  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden Monica Olsson (S) informerar om följande aktuella ärenden: 

Civilt försvar 

Länsstyrelsens representanter besöker samtliga kommuner i länet .                                                 

Som ett led i arbetet med civilt försvar har de tillsammans med kommunledningen 

och räddningstjänsten haft en inledande dialog om civilt försvar. Det är ett område 

som kommer att beröra mer eller mindre samtliga verksamheter inom kommunen. 

Frågor som bland annat diskuterades var säkerhetsskydd och säkra 

kommunikationer. 

Det civila försvaret omfattar hela samhället med all den verksamhet som måste 

fungera under höjd beredskap. För att en sådan omfattande verksamhet ska kunna 

fungera krävs noggrann planering och god samordning. 

Bredbandsgrupp 

Hassela tätort. Grävtillstånd beviljat. 

Hassela glesbygd ,förteckning och kartor över fastigheter håller på tas fram. 

Informationsmöte planeras. 

Möte med Trafikverket ang. vägunderhållet i vinter. 

Trafikverket har beslutat att klassa upp omledningsvägarna för E4. 

Ny entreprenör Peab 

Hasselavägen ska åtgärdas i sommar. 

Åtgärder planerade för vägen från Hassela till Hedvigsfors. 

Region Gävleborg 

Regionen har för avsikt att införa avgiftsfria resor för ungdomar under sommaren. 

Mer information kommer.       
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§ 81 Dnr 2018-000028  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden. 

Möte med Hälsinglands utbildningsförbund. 

Gigantiskt vuxenlyft inom Komvux-verksamheten. För övrigt måluppfyllelse i 

varierande grad. Resultatet blev ett minus på 775000 kr. Förbundet tog kostnader 

för lokaler under 2017 som sänker kostnaderna med ca 3,5 mnkr. Ny 

finansieringsmodell diskuterades. Redaktionella förändringar till juni-ks när det 

gäller konsortium-avtal och förbundsordning som sedan revideras ytterligare till 

nästa samråd i höst för beslut inför nästa mandatperiod. 

Samrådsmöte Vade kraftverk 

Samråd har skett om Vade kraftverk när det gäller tillstånd för dammar och 

elproduktion. 

Gällsta IK 

Föreningen bad om personell hjälp för ca tre veckor sedan för att riva tältet. Svaret 

till föreningen blev att vi inte har någon personell hjälp att bistå med. Därefter har 

ingen kommunikation med föreningen skett. Näringslivsenheten är beredd att bistå 

med hjälp vad avser medelsansökningar. 

E4  

Infrastrukturministerns besök den 22/3 gick bra. Vi fick framföra kommunens 

åsikter vad avser hela Norrlands möjlighet att leva, verka och bo i. Vi anser inte att 

Norrland ska ”smalnas av” redan innan vi nått halva Sverige. Vilken effekt vårt 

samtal hade kommer vi att se senare. 

Samtal förs också med övriga intressenter, Region Västernorrland och Gävleborg 

samt våra grannkommuner. Trafikverkets medfinansieringskrav är 150 mnkr, vilket 

för oss är helt otänkbart men också omöjligt. En viss medfinansiering om ca 30% 

för samtliga intressenter kanske är möjlig. En förhandling med Trafikverket verkar 

omöjlig och vi kommer nu gå vidare till staten med diskussionen. 

Näringsliv 

Digitaliseringsprojektet som drivs av staten via FiberOptic Valley startar nu med ett 

deltagande från nio företag. Projektet är kostnadsfritt och vi får finansiering för 

lokal och förtäringskostnader.  

En Startaeget-kurs påbörjades i förra veckan och 13 personer deltar där huvuddelen 

är kvinnor. Ca 10 träffar är planerade och ”examen” sker i juni. 
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Fors. § 81 

 

Ett regionalt näringslivschefssamråd ägde rum den 6/4. Samtliga Gävleborgs 

näringslivsansvariga deltog. En av de viktigaste punkterna handlade om etablering 

av internationella företag i regionen där datacenter var en viktig punkt. Regionen 

informerade om deras arbete i frågan. 

Översiktsplan 

Ledningsutskottet har fått ett utkast för att komma med synpunkter innan den 18/4. 

Detta för att beslut om samråd ska kunna tas. Utställning planeras därefter under 

sommaren 

Energiprojektet (EPC) 

Upphandlingen är genomförd och tilldelningsbeslut har delgivits. 

Överprövningstiden har därmed startat och om ingen väljer att pröva så kommer 

entreprenör att antas under veckan. 

Hagängsgårdens omvandling till trygghetsboende 

Arbetet med detta pågår och en bidragsansökan kommer inom kort att lämnas in. 

Bidraget är en viktig del i projektet för att nå en så låg boendekostnad som möjligt 

för hyresgästerna.  
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§ 82 Dnr 2018-000029  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef för utbildning Eva Fors redovisar de ärenden som har behandlats 

på utbildningsutskottets sammanträde i mars 2018.  

Enligt årshjulet fick utbildningsutskottet en genomgång av resultaten inom ämnet 

samhällskunskap.  
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§ 83 Dnr 2018-000030  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets vice ordförande Carina Olsson (C) informerar om följande 

aktuella ärenden inom omsorgsutskottets verksamheter: 

61 öppna utredningar. 

Nytt kvalitets- och uppföljningssystem. 

13 personer är beviljade särskilt boende (SÄBO) men som ännu inte är verkställt. 

Utskottet arbetar för att hitta en balans i budget och för diskussioner för att komma 

till lösningar.  
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§ 84 Dnr 2018-000036  

Verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal. 

Sjukfrånvaron bland kommunens anställda per februari 2018. 

Antalet årsarbetare och utbetalda timmar för timavlönade per februari 2018. 

Bruksarea per elev i kommunens skollokaler. 

Antal ärende på Bygg och Plan. 

Antal beslut om försörjningsstöd och antal beslut enligt Socialtjänstlagen (SoL) och 

Lagen om stöd och service till funktionshindrade (LSS). 

Antal vårdtimmar jämfört med budget samt antal hemtjänsttimmar. 

Bruksarea per elev i kommunens skollokaler.  
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§ 85 Dnr 2018-000067  

Ekonomirapport. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till utskotten och förvaltningen att driva verksamheterna inom tilldelad 

budgetram.  

Kommunstyrelsen vill ha volymindikatorer och ekonomisk redovisning på 

enhetsnivå för de verksamheter som visar underskott i budgetprognosen.  

Kommunstyrelsen vill ha en konsekvensbeskrivning redovisad på enhetsnivå, när 

budgeterade medel är förbrukade och förslag på omprioriteringar inom eget 

verksamhetsområde för att klara av att driva verksamheten inom budget. 

Reglerna och riktlinjerna för biståndsbedömning ska ses över. 

Uppdra till verksamheten att se över antalet placeringar inom social omsorg och 

verka för kortare placeringstider. 

Hålla inne visions- och utvecklingsmedlen. 

Se över de sociala bidragsnormerna, delegationsordningen och attestreglementet. 

Genomföra en strategidag med kommunstyrelsen för att får verksamhet och budget 

i balans. 

I övrigt godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf ekonomichef Björn Hylenius redovisar en ekonomirapport per mars 2018 för 

kommunstyrelsens verksamheter. 

Beräknat utfall på helår visar ett underskott för Staben med 1,8 mnkr, underskott för 

Utbildning med 1,6 mnkr, Vård och Omsorg ett underskott på 8,8 mnkr och för 

Social Omsorg ett underskott på 8,9 mnkr. Övriga verksamheter beräknas hålla sin 

budget. 

Prognosen på årets resultat för 2018 är ett underskott på 14,1 mnkr.  

Yrkanden 

Monica Olsson (S) yrkar att utskotten och förvaltningen får i uppdrag att driva 

verksamheterna inom budget. Kommunstyrelsen vill ha volymindikatorer och 

ekonomisk redovisning på enhetsnivå för de verksamheter som visar underskott i 

budgetprognosen. Kommunstyrelsen vill ha en konsekvensbeskrivning redovisad på 

enhetsnivå, när budgeterade medel är förbrukade och förslag på omprioriteringar 

inom eget verksamhetsområde för att klara av att driva verksamheten inom budget. 
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Forts. § 85 

 

Tor Tolander (M) yrkar att utskotten får i uppdrag att lämna förslag på åtgärder för 

att få verksamheten inom budgetram. 

Stig Eng (C) yrkar reglerna och riktlinjerna för biståndsbedömning ska ses över, se 

över antalet placeringar inom social omsorg och verka för kortare placeringstider, 

hålla inne visions- och utvecklingsmedlen samt se över sociala bidragsnormerna, 

delegationsordningen och attestreglementet. 

Yvonne Kardell (C) yrkar att kommunstyrelsen genomför en strategidag för att få 

verksamhet och budget i balans.  

Propositionsordning 

Ordföranden Monica Olsson (S) ställer proposition på samtliga yrkanden och finner 

dem antagna. 
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§ 86 Dnr 2018-000080  

Kommunstyrelsens förklaring över anmärkning, 
Årsredovisning 2017. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta förslag till förklaring över revisionens anmärkning och överlämna 

förklaringen till fullmäktige. 

Reservationer 

Håkan Larsson (M), Tor Tolander (M) och Ulrika Jonsäll (V) reserverar sig mot 

beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med årsredovisningen ska revisorerna varje år till fullmäktige lämna en 

berättelse med en redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten 

under det föregående budgetåret.  

Revisorerna kan i revisionsberättelsen uttala kritik av mer eller mindre allvarligt 

slag. Ibland används termen Påpekande vid mindre allvarlig kritik. Vid något 

allvarligare kritik förekommer termen Erinran. Den allvarligaste kritiken är 

Anmärkning. En revisionsberättelse ska alltid innehålla om ansvarsfrihet föreslås 

eller inte. 

Om revisionsberättelsen innehåller en anmärkning ska fullmäktige inhämta 

förklaringar över detta. 

Revisionen har i sin berättelse över budgetåret 2017 lämnat en anmärkning med 

följande motivering: 

Revisionen riktar anmärkning mot kommunstyrelsen för bristande styrning och 

uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år 2017. Kommunen redovisar 

för räkenskapsåret ett underskott med drygt 9 mnkr. Vi anser att en bidragande 

orsak till underskottet är att beslut gällande besparingar inte har verkställts i 

tillräcklig omfattning samt att kommunstyrelsen fattat beslut om åtgärder som 

medfört ytterligare kostnader utan bedömning av risk- och konsekvenser inklusive 

finansiering. 

Revisionen tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse och nämnder 

samt enskilda ledamöter i dessa organ. 

Med anledning av revisionens anmärkning behöver kommunstyrelsen lämna en 

förklaring. 

Kommunstyrelsens presidium har sammanställt ett förslag till förklaring och 

föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget.  
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Forts. § 86 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 87 Dnr 2018-000154  

Årsredovisning 2017 för Fiberstaden AB. 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2017 för Fiberstaden AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Fiberstaden AB har lämnat en årsredovisning för verksamhetsåret 

2017. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 2,9 mnkr. 

Kommunstyrelsen har att ta ställning till om verksamheten som bolaget har bedrivit 

under verksamhetsåret varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna samt redovisa detta för 

fullmäktige. 

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att med iakttagande av de kommunala 

lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprinciperna stimulera fortsatt 

bredbandsutveckling inom Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner genom att 

sänka etableringströskeln avseende IT-infrastruktur och bidra till effektiv 

konkurrens inom området för elektronisk kommunikation till förmån för enskilda 

privatpersoner, näringsliv och myndigheter inom Hudiksvalls och Nordanstigs 

kommuner. 

Med iakttagande av samma kommunalrättsliga principer är ändamålet vidare att 

genom effektivisering och bättre resurshållning samordna och handha dels 

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuners interna IT-stöd, dels Kommunernas 

telefoni service.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att årsredovisningen godkänns samt att kommunstyrelsen 

fastställer att verksamheten som bolaget har bedrivit under verksamhetsåret varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.    
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§ 88 Dnr 2018-000114  

Årsredovisning 2017 för Hälsinglands 
utbildningsförbund. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2017 för Hälsinglands Utbildningsförbund.  

Sammanfattning av ärendet 

Direktionen för Hälsinglands Utbildningsförbund har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2017. 

Förbundet visar ett negativt resultat med 775 tkr.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att årsredovisningen godkänns.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 89 Dnr 2018-000155  

Årsredovisning 2017 för Ostkustbanan 2015 AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2017 för Ostkustbanan 2015 AB.  

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2017.  

Bolaget visar ett underskott med 104 tkr.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att årsredovisningen godkänns.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 90 Dnr 2018-000142  

Uppförande av trygghetsboende i Bergsjö. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till verksamheten att genomföra en förstudie om att uppföra ett 

trygghetsboende om ca 36 lägenheter i Bergsjö med kommunen som 

huvudman. 

2. Förstudien ska innefatta finansiering, placering, upphandlingsform och 

upplåtelseform. 

3. Förstudien ska utföras på en byggnad som är berättigad till investeringsstöd. 

4. Förstudien redovisas senast i september 2018 samt att förstudien, som inte 

innefattar ett komplett upphandlingsunderlag, finansieras inom budgetram.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun är i behov av bostadslägenheter i form av trygghetsboende i 

Bergsjö. Detta föreslås att byggas i kommunal regi då tidigare beslut ej verkställts. 

För att ett bra beslutsunderlag ska tas fram föreslår kommunstyrelseförvaltningen 

att en förstudie genomförs. 

Nordanstigs kommun står, liksom de flesta kommuner i Sverige inför ett större 

behov av bostäder för äldre personer. Målet för kommunen är att så många som 

möjligt ska kunna bo i sina egna hem så långt det är möjligt och detta av flera skäl.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

genomföra en förstudie om att uppföra ett trygghetsboende om ca 36 

lägenheter i Bergsjö med kommunen som huvudman, att förstudien innefattar 

finansiering, placering, upphandlingsform och upplåtelseform, att förstudien 

ska utföras på en byggnad som är berättigad till investeringsstöd, att förstudien 

redovisas senast i september 2018 samt att förstudien, som inte innefattar ett 

komplett upphandlingsunderlag, finansieras inom ram (Fredrik Pahlbergs 

tjänsteutlåtande 2018-04-12). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppföra ett 

trygghetsboende om ca 36 lägenheter i Bergsjö med kommunen som 

huvudman, att förstudien innefattar finansiering, placering, upphandlingsform 

och upplåtelseform, att förstudien ska utföras på en byggnad som är berättigad 

till investeringsstöd, att förstudien redovisas senast i september 2018 samt att 

förstudien, som inte innefattar ett komplett upphandlingsunderlag, finansieras 

inom ram (ledningsutskottets protokoll § 54/2018). 
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Forts. § 90  

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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§ 91 Dnr 2018-000116  

Ny väg Trimavallen. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunen ställer marken till förfogande för Bergsjö IF att bygga vägen i 

samråd med förvaltningen.  

2. Ansökan om bygglov ska lämnas in. 

3. Nordanstigs kommun finansierar inte byggnationen av vägen.  

Deltar inte i beslutet 

Eva Andersson (SD) och Ulf Lövgren (S) deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Bergsjö IF:s konstgräsgrupp har genom Stefan Lundholm inkommit med ett förslag 

om att en ny väg planeras och byggs mellan Alvägen och Trimavallen. Föreningen 

föreslår att kommunen snarast tar ett beslut om att utföra och bekosta 

vägsträckningen.   

Förvaltningen föreslår att kommunen, på grund av det ekonomiska läget, inte ska 

finansiera en ny väg till Trimavallen. Förvaltningen ställer sig däremot positiva till 

att ett avtal tecknas om att nyttja kommunal mark för ändamålet. Vidare föreslås att 

rätt att teckna avtal delegeras till chef för samhällsbyggnad och kommunikation. 

Bergsjö IF planerar att under våren 2018 påbörja sitt beslutade konstgräsprojekt på 

Trimavallen. Detta projekt genererar på kort sikt många tunga lastbilstransporter. 

Antalet transporter med fyllnadsmaterial bedöms uppgå till i storleksordning 300 st. 

Dessa kommer att köras under dagtid och tillfartsvägarna till entreprenadområdet 

löper genom villabebyggelse eller skolområdet. Båda bedöms vara olämpliga på 

grund av för låg bärighetsklass. 

Föreningen ser att en ny väg skulle kunna ordnas på kommunal mark. Detta avser 

både kort som lång sikt, alltså byggskede som förvaltningsskede. Föreningen anser 

att det på lång sikt skulle vara alla intressenter till gagn om man skulle ändra 

tillfarten till Trimavallen i syfte att minska persontransporterna genom 

villabebyggelsen och skolområdet. 

Att ordna en över tid fungerande tillfartsväg till ett av Bergsjö centralorts 

besöksmål anses vara angeläget. Detta för att lösa ett långsiktigt och kortsiktigt 

behov. Vägföreningen anser inte att nyanskaffning är deras sak att ordna. 

Kommunen anser inte att det är en kommunal angelägenhet då ett stort bidrag för 

nyanskaffningen redan har utbetalats till föreningen. 

Om en ny väg ska anläggas så kan den inte anläggas som föreningen föreslagit, 

alltså en förlängning av Alvägen. Detta då förskolan Korallen bedriver sin 

uteverksamhet i den direkta föreslagna förlängningen. Detta innebär i sig att vägen 

behöver bli en förgrening av Alvägen istället för en förlängning. Gällande 

detaljplan för Trimavallen medger en ny tillfartsväg likt det förslag från Bergsjö IF. 
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Forts. § 91 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att förlänga Alvägen med 

ca 100 löpmeter så att den förbinds med Lönnbergsvägen via Trimavallen, att 

investeringen får uppgå till maximalt 120 tkr samt att investeringen finansieras 

med kommunstyrelsens förfogandemedel för 2018 (Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2018-03-26). 

2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att skriva ett 

tjänsteutlåtande om ärendet. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar att kommunen ställer marken till förfogande för Bergsjö IF att bygga 

vägen i samråd med förvaltningen samt att ansökan om bygglov ska lämnas in 

(ledningsutskottets protokoll § 59/2018). 

3. Verksamheten föreslår att kommunen ställer marken till förfogande för Bergsjö 

IF att bygga vägen i samråd med förvaltningen, att föreningen ansvarar för att 

erforderliga marklov söks samt att delegation att teckna avtalet delegeras till 

verksamhetschef för samhällsutveckling & kommunikation (Fredrik Pahlbergs 

tjänsteutlåtande 2018-04-12).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Yvonne Kardell (C) yrkar tillägga att kommunen inte ska finansiera den nya vägen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Yvonne Kardells yrkanden och 

finner dem antagna.  
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§ 92 Dnr 2018-000058  

Verksamhetsuppföljning: Besök av Skolverket. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen och fortsätta samarbetet med Skolverket genom projektet 

Samverkan för Bästa Skola.      

Sammanfattning av ärendet 

Lars Wallinder från Skolverket besöker kommunstyrelsen för en uppföljning av 

deras satsning Samverkan för Bästa Skola, i Nordanstigs kommun. 

Projektet Samverkan för Bästa Skola genomförs i drygt 150 skolor i hela Sverige 

och har pågått i Nordanstig i 2,5 år av de planerade 3. 

Projektet ger verksamhetschefen för utbildning stöd i att arbeta och leda det 

systematiska kvalitetsarbetet och stöd till rektorerna i det pedagogiska ledarskapet. 

En utbildningsstrateg är tillsatt och utbildning sker av förstelärare och elevhälsan 

via Mittuniversitetets utbildning ”Att leda kollegors lärande”. 

Åtgärdsplan i bedömning 

- Skolverkets bedömningsutbildning. 

- Externt stöd från Karlstads universitet. 

- Bergsjöskolan genomför Läslyftet och Mattelyftet. 

Skolverket erbjuder nu en förlängning av projektet Samverkan för Bästa Skola till 

och med 30 juni 2019 med ett fortsatt processtöd, möjligheter till finansiering av 

fler insatser samt att dialogen mellan verksamhetschef och Skolverket fortsätter.   
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§ 93 Dnr 2018-000066  

Översyn av kommunala badplatser. 

Kommunstyrelsens beslut 

Minska kommunens ansvar för kommunala insjöbad genom att inte längre, inför 

badsäsongen, låta dykare utföra bottenrensningar i anslutning till bryggor samt 

besluta att uttjänta bryggor inte längre kommer att ersättas eller några latrintunnor 

köpas in för insjöbaden. Detta för att skapa förutsättningar för förvaltningen att 

hålla sig inom beslutad driftbudget för verksamhetsområdet kommunala bad under 

2018.  

Reservationer 

Sven-Erik Sjölund (S) och Sigbritt Persson (S) reserverar sig mot beslutet.     

Sammanfattning av ärendet 

Minskad driftbudget gör att verksamhetsområdet kommunala bad behöver minska i 

omfattning. Genom att inte längre uppdra till dykare att rensa botten vid 

insjöbadplatserna och upphöra med att köpa in nya bryggor för att ersätta uttjänta 

bryggor samt inte längre ansvara för skötseln av utedassen vid insjöbadplatserna 

skulle årets driftbudget för kommunala bad kunna räcka till. Årets kostnadskalkyl är 

dock förknippad med en icke försumbar osäkerhet då det saknas upphandlat avtal 

rörande skötseln av utedassen vid havsbaden. Förutsatt att kostnaden för skötseln av 

dessa utedass inte blir avsevärt högre än genomsnittet de senaste åren och inga 

andra oväntade större utgifter uppkommer väntas kostnaderna för kommunala bad 

2018 kunna rymmas inom beslutad driftbudget. I och med verkställandet av beslutet 

att uppföra vattentoalett i Sörfjärden 2019 kommer behovet av en större driftbudget 

för kommunala bad att än mer öka på grund av då tillkommande 

lokalvårdskostnader samt kostnader till följd av brukningsavgifter för vatten och 

avlopp samt elförbrukning vid denna anläggning. I och med att förfallet vid flera 

kommunala insjöbadplatser, avseende t.ex. utedass och omklädningsrum, blir allt 

mer uppenbart ökar risken för att markägare kommer att avsluta sitt arrendeavtal 

med kommunen och kräva att marken återställs genom att de byggnaderna som är 

förknippade med den kommunala badplatsen tas bort. De kostnader sådana krav 

skulle medföra ryms på intet sätt inom årets driftbudget.      

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att minska kommunens 

ansvar för kommunala insjöbad genom att inte längre, inför badsäsongen, låta 

dykare utföra bottenrensningar i anslutning till bryggor samt besluta att uttjänta 

bryggor inte längre kommer att ersättas eller några latrintunnor köpas in för 

insjöbaden. Detta för att skapa förutsättningar för förvaltningen att hålla sig 

inom beslutad driftbudget för verksamhetsområdet kommunala bad under 2018 

(Pahlbergs och Grensmans tjänsteutlåtande 2018-03-09). 
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Forts. § 93 

 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar minska kommunens 

ansvar för kommunala insjöbad genom att inte längre, inför badsäsongen, låta 

dykare utföra bottenrensningar i anslutning till bryggor samt besluta att uttjänta 

bryggor inte längre kommer att ersättas eller några latrintunnor köpas in för 

insjöbaden. Detta för att skapa förutsättningar för förvaltningen att hålla sig 

inom beslutad driftbudget för verksamhetsområdet kommunala bad under 

2018. Föreningar kan ansöka om ett driftbidrag på 4 tkr för ansvaret av 

eventuella inköp av latrintunnor och tömning av utedass och att ta hand om 

drift och skötsel av de olika insjöbadplatserna som är kommunal badplats 

(ledningsutskottets protokoll § 55/2018). 

3. Verksamhetens kommentarer över ledningsutskottets förslag till 

kommunstyrelsen (EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande 2018-04-12).      

Yrkanden 

Tor Tolander (M), med bifall av Ulf Lövgren (S) yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag första stycket. 

Sven-Erik Sjölund (S), med bifall av och Eva Andersson (SD) yrkar att ärendet 

återremitteras. 

Eva Andersson (SD) yrkar att återremissens uppdrag är att förvaltningen tar fram ett 

tydligare underlag när det gäller kostnader och åtaganden per badplats. 

Sven-Erik Sjölund (S) yrkar i första hand bifall till återremiss och i andra hand 

avslag på ledningsutskottets förslag för 2018.       

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder att ärendet avgörs idag röstar Ja. 

Den som stöder att ärendet återremitteras röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med tio Ja-röster mot tre Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska 

avgöras vid dagens sammanträde. 
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Forts. § 93 

 

Beslutande Ja       Nej Avstår 

Monica Olsson (S) ordf X   

Sven-Erik Sjölund (S)  X  

Sigbritt Persson (S)  X  

Ulf Lövgren (S) X   

Stig Eng (C) X   

Per-Åke Kardell (C) X   

Yvonne Kardell (C) X   

Håkan Larsson (M) X   

Tor Tolander (M) X   

Patric Jonsson (KD) X   

Solveig Wiberg (SD) X   

Eva Andersson (SD)  X  

Ulrika Jonsäll (V) X   

Summa 10 3  

 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders bifallsyrkande och Sven-Erik 

Sjölunds avslagsyrkande och finner Tor Tolanders yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder att Tor Tolanders yrkande röstar Ja. 

Den som stöder att Sven-Erik Sjölunds yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med tio Ja-röster mot två Nej-röster antar kommunstyrelsen Tor Tolanders yrkande. 

En ledamot avstod från att rösta. 
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Beslutande Ja       Nej Avstår 

Monica Olsson (S) ordf X   

Sven-Erik Sjölund (S)  X  

Sigbritt Persson (S)  X  

Ulf Lövgren (S) X   

Stig Eng (C) X   

Per-Åke Kardell (C) X   

Yvonne Kardell (C) X   

Håkan Larsson (M) X   

Tor Tolander (M) X   

Patric Jonsson (KD) X   

Solveig Wiberg (SD) X   

Eva Andersson (SD)   X 

Ulrika Jonsäll (V) X   

Summa 10 2 1 
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§ 94 Dnr 2018-000117  

Utbetalning av Partistöd 2018. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Partistödet 2018 utbetalas till samtliga partier i fullmäktige enligt fastställt belopp: 

Moderaterna  46 tkr 

Centerpartiet  54 tkr 

Liberalerna  30 tkr 

Kristdemokraterna 22 tkr 

Socialdemokraterna 102 tkr 

Vänsterpartiet  30 tkr 

Miljöpartiet  22 tkr 

Sverigedemokraterna 54 tkr 

Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige har antagit regler för partistödet i Nordanstigs kommun. Reglerna 

gäller från och med verksamhetsåret 2015. Partistödet betalas ut årligen i maj 

månad efter beslut av fullmäktige. 

Vid fördelningen av partistödet ska fullmäktige beakta endast de partier som är 

representerade i fullmäktige under verksamhetsåret. Har ett parti flera platser utan 

att alla är bemannade kan det mandatbundna partistödet minskas i motsvarande 

grad. Lyckas inte partiet bemanna någon plats kan också grundstödet dras in. 

Partierna ska årligen redovisa hur partistödet har använts. Grundstödet är 

14 000 kronor per parti och år. Mandatstödet är 8 000 kronor per mandat i 

fullmäktige och år. 

Staben bedömer att samtliga 31 mandat i fullmäktige är bemannade. Vidare har 

samtliga partier lämnat in redovisningar för hur partistödet har använts under 2017 

och staben föreslår därmed att partistödet kan betalas ut för 2018.  

Beslutsunderlag 

Staben föreslår att fullmäktige beslutar att partistödet 2018 utbetalas till samtliga 

partier i fullmäktige enligt fastställt belopp: Moderaterna 46 tkr, Centerpartiet 

54 tkr, Liberalerna 30 tkr, Kristdemokraterna 22 tkr, Socialdemokraterna 102 tkr, 

Vänsterpartiet  30 tkr, Miljöpartiet 22 tkr, Sverigedemokraterna 54 tkr. 

Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd (Fredrik Pahlbergs 

tjänsteutlåtande 2018-04-06). 
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Forts. § 94 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs förslag och finner det antaget.  
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§ 95 Dnr 2018-000156  

GDPR-ombud för Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

Dataskyddsombud för Nordanstigs kommun upphandlas via konsult.  

Kostnaden finansieras inom befintlig budgetram.     

Sammanfattning av ärendet 

EU:s dataskyddsförordning, i vardagen benämnd GDPR, gäller från den 25 maj 

2018. En av förändringarna består i att kommunen måste utse ett dataskyddsombud. 

Dataskyddsombudets uppgift är bland annat att rapportera avvikelser i hanteringen 

av personuppgifter till Datainspektionen. Framför allt ska dataskyddsombudet vara 

ett stöd till verksamheterna i deras hantering av personuppgifter. Ombudet 

kontrollerar att rutiner för personuppgiftshantering upprättas och följs. Syftet med 

den nya lagstiftningen är ett ökat skydd för den enskilde. 

Dataskyddsombud är inte detsamma som dagens personuppgiftsombud i nuvarande 

personuppgiftslag. Kraven på dataskyddsombudet är helt andra, bland annat i 

avseende på kompetens och oberoende då rollen mer liknar en revisorsfunktion. 

Dataskyddsombudet ska ha en egen budget och vara direkt underställd 

kommunchefen/staben.      

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att dataskyddsombud för 

Nordanstigs kommun upphandlas via konsult (Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 

2018-04-16).       

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag samt att kostnaden finansieras 

inom befintlig budgetram.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.      
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§ 96 Dnr 2018-000097  

Avgifter för lunch och fika inom omsorgen. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Fastställa avgift för kaffe/te, smörgås eller frukt till 15 kronor. 

Fastställa avgift för lunch till 50 kronor.       

Sammanfattning av ärendet 

Idag har vi olika avgifter på våra verksamheter vid köp av fika och lunch. Detta bör 

vara enhetligt och gälla både för anställda och brukare. Idag betalas med kontanter 

på vissa av verksamheterna medans andra verksamheter fakturerar. Verksamheten 

har sett över avgifterna och konstaterar att fullmäktige behöver fastställa lika 

avgifter för alla verksamheter.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige fastställer avgift till 15 kronor för 

kaffe/te, smörgås eller frukt samt fastställer avgift till 50 kronor för lunch 

(Pahlbergs och Ruthströms tjänsteutlåtande 2018-03-01. 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige fastställer avgift till 15 kronor för 

kaffe/te, smörgås eller frukt samt fastställer avgift till 50 kronor för lunch 

(omsorgsutskottets protokoll § 27/2018).   
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§ 97 Dnr 2018-000144  

Projekt försörjningsstöd SKL. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till verksamheten att delta i projektet tillsammans med SKL för att 

bryta långvarigt bidragsmottagande inom försörjningsstöd och därmed arbeta 

för att sänka kostnaderna inom försörjningsstöd. 

2. Kommunens kostnader i projektet finansieras inom befintlig budgetram.      

Sammanfattning av ärendet 

Många individer har ett långvarigt biståndsmottagande. Det behöver brytas 

samtidigt som arbetet med ekonomiskt bistånd behöver utvecklas inför kommande 

utmaningar inom välfärden. Syftet med projektet är att bidra till lägre kommunala 

biståndskostnader och ett attraktivt och hållbart arbetsliv för personalen.  

Det är oerhört viktigt, både för individen och för kommunen, att alltfler 

biståndstagare får en förankring i arbetslivet och i samhället. Deltagande kommuner 

åtar sig att vara medfinansiär i projektet. Kostnaden för kommunen kommer att vara 

85 tkr per år under de tre år som projektet pågår. Start på projektet var maj 2017 

men kostnaderna kommer att ligga år 2018, 2019 och 2020.      

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen uppdrar till verksamheten att delta 

i projektet tillsammans med SKL för att bryta långvarigt bidragsmottagande 

inom försörjningsstöd och därmed arbeta för att sänka kostnaderna inom 

försörjningsstöd (Pahlbergs och Berglunds tjänsteutlåtande 2018-03-22). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till 

verksamheten att delta i projektet tillsammans med SKL för att bryta långvarigt 

bidragsmottagande inom försörjningsstöd och därmed arbeta för att sänka 

kostnaderna inom försörjningsstöd (omsorgsutskottets protokoll § 29/2018).    

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Yvonne Kardell (C) och Sigbritt Persson (S), yrkar 

bifall till omsorgsutskottets förslag med tillägget att kommunens kostnader i 

projektet ska finansieras inom befintlig budgetram.       

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.      
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§ 98 Dnr 2018-000033  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.      

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Tilldelning av drifts- och underhållsbidrag. 

Tilldelning av hyresbidrag. 

Fördelning av lokalt aktivitetsstöd. 

Avslag på begäran om allmän handling. 

Beslut om ansökan om förlängning av ESF-projekt Ung i Gävleborg. 

Beslut om ansökan om projektmedel för arbetsmarknadspolitiskt projekt från 

Arbetsförmedlingen.  

Nya tillsvidareanställda per mars 2018.  

Ledningsutskottets protokoll §§ 50-61/2018. 

Utbildningsutskottets protokoll §§ 22-36/2018. 

Omsorgsutskottets protokoll §§ 22-33/2018.    
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§ 99 Dnr 2018-000034  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna.      

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Skrivelse från Mitt Liv angående hemtjänst enligt Lagen om valfrihet, LOV. 

Skrivelse från Mitt Liv angående förfrågningsunderlaget för hemtjänst. 

Samordningsförbund Gävleborg, protokoll 2018-03-23. 

MittSverige Vatten & Avfall, protokoll 2018-02-22--23. 

Revisionsrapport Grundläggande granskning.      
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§ 100 Dnr 2018-000087  

Förlängning av Kustvägen Mellanfjärden-Stocka. 

Kommunstyrelsens beslut 

 Återremittera ärendet för att utreda eventuella alternativ till vägens dragning. 

Reservationer 

Stig Eng (C) reserverar sig mot beslutet med följande motivering: 

”Jag reserverar mig till förmån för mitt förslag att förvärva del av fastigheten 

Dvästa 5:37 under avstyckning i Jättendals församling, Nordanstigs kommun. Detta 

är en del av förlängning av kustvägen mellan Mellanfjärden och Lönnånger. 

Initiativet till förvärvet kommer från kommunen och förhandling med Tommy och 

Eva Brusell har genomförts, där prisnivån ligger i samma nivå som de har förvärvat 

övrig mark i direkt anslutning till den del som kommunen har tänkt inköpa. Den 

föreslagna sträckningen av vägen ligger i nuvarande översiktsplan i denna 

sträckning, vilket politiken tidigare har fastställt.    

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav dåvarande Kommunledningskontoret (KLK) 2011-04-11 i 

uppdrag att genomföra en förprojektering och kostnadsberäkning av förlängning av 

kustvägen i första hand sträckan Mellanfjärden – Lönnånger samt föreslå 

finansiering av genomförandet. I uppdraget ingick även en förstudie av sträckan 

Lönnånger – Morängsviken – Stocka. Sträckan Mellanfjärden- Lönnånger har 

aktualiserats men återförvisades pga. att kostnaden för samfällighetsdelägare 

bedömdes för hög i förhållande till nyttan. 

Kustvägsförlängningen finns inarbetad i gällande översiktsplan och är i högsta grad 

aktuell som en för kommunen viktig utvecklingsfråga. 

I syfte att inom  rimlig framtida tillskapa en kustväg enl. ovan föreslås att 

markreserv för ändamålet påbörjas. Mark i del av LIS område enl. bifogade kartor 

är nu möjlig att förvärva. Vägkorridoren som nu föreslås inköpas är 12 m bred och 

c:a 385 m lång. Aktuellt markområde är en del av fastställd LIS område därav 

priset.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar förvärva 4620 kvm genom 

fastighetsreglering av del av Dvästa 5:37 under avstyckning i Jättendals 

församling, Nordanstigs kommun. Godkänna köpekontraktet. Anslå 207 900 kr 

till förvärvet samt att finansiering sker från investeringsbudget (Pahlbergs och 

Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2018-02-16).   

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar förvärva 4620 kvm genom 

fastighetsreglering av del av Dvästa 5:37 under avstyckning i Jättendals 

församling, Nordanstigs kommun. Godkänna köpekontraktet. Anslå 207 900 kr 

till förvärvet samt att finansiering sker från investeringsbudget 

(ledningsutskottets protokoll § 32/2018). 
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Forts. § 100 

 

3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för att utreda eventuella 

alternativ till vägens dragning (kommunstyrelsens protokoll § 55/2018).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Håkan Larsson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att utreda eventuella 

alternativ till vägens dragning.     

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.      
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§ 101 Dnr 2018-000162  

Ansökan om statlig ersättning för flyktingguider och 
familjekontakter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till Arbetsmarknads- och flyktingenheten att ansöka om projektmedel från 

Länsstyrelsens § 37a-medel för verksamhet 2018-2019. 

Eventuella anställningar endast ska omfatta den tid projektet pågår.      

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har en utlysning enligt §37a förordningen (2010:1122) om statlig 

ersättning för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och 

familjekontakter för nyanlända. Medlen är i samarbete med föreningsliv och 

civilsamhället och kräver ingen medfinansiering. Ersättning får lämnas för 

verksamhet som bedrivs utan vinstsyfte och som genomförs av kommunen i egen 

regi eller av kommunen i samverkan med en eller flera organisationer. Målgruppen 

är nyanlända med uppehållstillstånd och asylsökande.  

Arbetsmarknad och flyktingenheten har ett visst utvecklat samarbete med 

föreningslivet samt konceptet Språkvän vilket man önskar ha resurser för att 

utveckla ytterligare för att implementeras i ordinarie verksamhet.      

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge Arbetsmarknads- och 

flyktingenheten i uppdrag att upprätta ansökan om projekt från Länsstyrelsens 

§ 37a-medel för verksamhet 2018-2018 (Berglunds och Sandströms tjänsteutlåtande 

2018-04-04).      

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag med tillägget att eventuella 

anställningar endast ska omfatta den tid projektet pågår.      

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.      
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§ 102 Dnr 2018-000035  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.      

Informationer 

Verksamhetschef Eva Fors informerar om att en del av taket på förskolan Korallen 

har rasat in på grund av snöras. 

Yvonne Kardell (C) frågar om projektet inom omsorgen om utökad kost för vissa 

äldre och hur det blir när projekttiden är ute. Verksamhetschef Malin Ruthström 

svarar att alla deltagare i projektet är medvetna om att det endast är ett tidsbegränsat 

projekt. 

Yvonne Kardell (C) informerar om SPF som i skrivelse har lämnat förslag på att det 

borde finnas IT-café för äldre.       

 

 


