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§ 103 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: 

Omprövning av kommunstyrelsens beslut § 85/2018 att inte fördela ut Visions- och 

projektbidragen för 2018.  
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§ 104 Dnr 2018-000027  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Ägarsamråd Överförmyndarnämnden  

Överförmyndarnämnden Mitts uppdrag är lagstyrt och det finns mycket litet 

utrymme för politiska överväganden. Nämndens uppgift är att utöva tillsyn över 

ställföreträdare d.v.s. gode män, förvaltare och förmyndare. Syftet med tillsynen är 

att kontrollera att ställföreträdare sköter sina uppdrag på ett lämpligt sätt så att de 

som har behov av stöd och hjälp inte drabbas av rättsförlust. Nämnden har en 

skyldighet att lämna statistik till länsstyrelsen, utreda tingsrättens ansökningar om 

ställföreträdarskap vid föreläggande, erbjuda utbildning till ställföreträdarna samt 

utreda behov av ställföreträdare och föreslå en lämplig person för uppdraget. 

Genomgång av ”Avtal om samverkan i gemensam nämnd”. Avtalet ska beslutas av 

respektive kommunfullmäktige. Ändringarna i avtalet består i huvudsak av 

förtydligande av ekonomi i §§ 8 och 9 samt förtroendevaldas försäkringar § 10. När 

det gäller § 9 så behöver den  paragrafen ses över ytterligare innan avtalet beslutas. 

Antal uppdrag/ ställföreträdare är i snitt 1-2. 

30 ärenden till tingsrätten för vite pga att årsräkningar inte kommit in i tid. 

Fler ställföreträdare behöver rekryteras, på hemsidan(ÖFN) finns en film om det 

som vi uppmanas att dela. 

 

Våldsbejakande extremism webbkonferens 

Tillsammans med Brå/folkhälsosamordnaren deltog jag i SKL:s webbkonferens om 

Lokala lägesbilder med fokus på våldsbejakande extremism. På SKL:s hemsida 

finns information. 

Chefsdag 

Sven-Åke Eriksson och jag deltog på dagen för kommunens alla chefer. Fokus var 

på ekonomi. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(44) 

Sammanträdesdatum 

2018-05-22 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 104 

 

Samråd kollektivtrafik regionen 

Tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst(nytt) samt revidering av anvisningar för 

färdtjänst. Bärhjälp kan beviljas men föraren avgör. Trafikeringsområde förslag att 

göra hela länet till ett trafikeringsområde. Zonindelningen, kan man ha samma som 

i vanliga kollektivtrafiken?  Frågan bör lyftas i Omsorgsutskottet och sen i 

kommunstyrelsen. 

Utfall av tågsatsningen       

Samordna trafiken med SJ. Tre fordon till(extratåg varav ett reservtåg )   

SJ tillägget sänks från 500 kr till 200 kr, ska gälla alla tåg utom nattågen.  

År 2022 Turtätheten och kapaciteten höjs.   

År 2025 30 minuterstrafik på vissa stråk. 

Länsöverskridande samarbeten. Nationellt inom samtrafiken-framtidens 

biljettsamverkan. Regionen är med och finansierar Upptåget. Bra samarbete med 

UL. X-trafik-Dalatrafik utökat samarbete fr.o.m 1 maj. Västernorrland Din Tur är 

med och finansierar X-trafiks bussar/tåg till och från Sundsvall. Trafikplan-2019 

utökad tågtrafik. Närtrafik(flextrafik)ringa och boka, Nordanstig hösten 2019. 

Hassela –Sundsvall inte aktuellt pga att det blir för dyrbart.  

Kommunsamråd Region  

Gemensam nämnd-Information om remisskonferens om hjälpmedelsutredningen.   

Nytt samverkansavtal behövs med en renodling av nämndens verksamhet. 

Regional utvecklingsstrategi-Hur vill jag leva 2030?Framtidsdagar Bollnäs. 

Arbetsmarknad-besök av AF:s generaldirektör. Extratjänster inom områden där det 

finns svårigheter att rekrytera. 

Hälsingerådet  

Samverkan inom IT-området-fortsätta arbetet. Hälsingerådets stipendium till årets 

distansstudent, Angelica Wiklund Hudiksvall studerar till socionom. 

Samverkansprojekt Kommunkrisnät i Hälsingland-Nätverk ”Räddningstjänst i 

samverkan cloud system”(RISCS).Nätverket ska underlätta och möjliggöra 

samverkan vid större händelser och överbrygga teknik i vardagen. Nätverket ska ha 

en hög säkerhet och uthållighet och skyddar känslig information. Förstudie ska 

göras .Beslutar kommunerna sedan att gå vidare med ett projekt ska pengar sökas 

från MSB. 

Varumärket Hälsingland-alla övriga kommuner i Hälsingland positiva beslut. 

Bollnäs projektägare. 

Samverkansplattform för mellankommunal samverkan. Samtliga 

Hälsingekommuner samt Ockelbo positiva. 

Inköp Gävleborg-avvakta till hösten. 
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§ 105 Dnr 2018-000028  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Kommuninvests årsstämma. Kommuninvests utlåning växte under 2017 till en 

volym på 310 miljarder kronor. Föregående år var utlåningen 277 miljarder kronor. 

Årets resultat blev 1 076 miljoner kronor och återbäring till låntagarna är ca 96 

miljoner kronor insatsränta på insatskapitalet. Till medlemmarna utdelas återbäring 

i proportion till respektive medlemsandel av den totala affärsvolymen under 2017 

med 874 miljoner kronor. 

Bolagsstämma har även ägt rum för Visit Hälsingland-Gästrikland, vilken tog 2 

timmar i anspråk. Det fanns många påpekanden från lekmannarevisorn om att man 

bl.a. bör ha en auktoriserad revisor också. Årsstämman beslutade att styrelsen skall 

ta fram förslag på en sådan till en extra bolagsstämma i samband med att 

Söderhamn går in i organisationen. 

Gällsta IK har tagit kontakt angående deras ekonomiska läge. Föreningen vill att 

Nordanstigs kommun ska hjälpa dem i deras besvärliga ekonomiska läge. 

Investeringen i en ny ishall kommer att kosta ca 2,5 miljoner kronor och då ingår 

inte belysning. 

Svenskt Näringsliv föredrog enkäten om företagsklimatet vid ett frukost 

seminarium på Bergsjögården 21 maj 2018. 

Förhandlingar pågår med Trafikverket kring medfinansieringen av en 2+2-fältsväg 

när den nya E4 byggs. 

I slutet av juni 2018 kommer försäljningen av tomterna i Morängsviken att 

påbörjas. 

Ostkustbanan - det nya förslaget till infrastrukturplan är ännu inte klart, troligen 

inom den närmsta veckan.  
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§ 106 Dnr 2018-000029  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Erik Eriksson Neu (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Projektet Samverkan för Bästa skola är förlängt till juni 2019. Projektet inkluderar 

att utarbeta en verksamhetsplan. 

RUN - ett samarbete mellan Nordanstigs kommun, Mittuniversitetet och 

omkringliggande kommuner. 

Systematiskt kvalitetsarbete, Kompetensförsörjning och Handlingsplaner. 

Utbildningsutskottet har även fått en redovisning av verksamheten kring anpassad 

studiegång.  
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§ 107 Dnr 2018-000030  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Åke Bertils (S) informerar om följande aktuella 

ärenden inom omsorgsutskottets verksamheter: 

Den ansträngda ekonomin. 

Planeringen för att skapa boende i form av Trygghetsboende på Hagängsgården i 

Harmånger.  
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§ 108 Dnr 2018-000036  

Verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal. Kommunchef Fredrik Pahlberg 

föredrar. 

Antal kommuninvånare var 9 481 per december 2017. 

Sjukfrånvaron bland kommunens anställda var under mars månad 10,8 % vilket är 

en ökning. En djupanalys kommer att genomföras. 

Antalet årsarbetare och utbetalda timmar för timavlönade per mars 2018 är i princip 

oförändrat mot föregående månad. 

Antalet hemtjänsttimmar fortsätter att öka.  
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§ 109 Dnr 2017-000361  

Revidering av förfrågningsunderlag för utförande av 
hemtjänst enligt LOV. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Momskompensation ska utgå till privata utförare av hemtjänst. 

2. Ersättningsnivån ska motsvara utförarnas faktiska kostnad för moms. 

3. Revidera förfrågningsunderlaget stycke 4.16 gällande mervärdesskatt med 

tillägg enligt ovan. 

4. Godkänna det reviderade förfrågningsunderlaget som ska börja gälla från 

2018-07-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har beslutat att anta ett reviderat förfrågningsunderlag (Ffu) 

gällande LOV (Lagen om valfrihet) för hjälp i hemmet enligt SoL 

(Socialtjänstlagen), (KS § 218/2017). 

Kommunstyrelsen beslutade att förfrågningsunderlaget skulle gälla från och med   

2018-01-01. Med anledning av fel vid konfigureringen samt att upphandlingen av 

larm mottagningen inte var klar flyttades datumet för förfrågningsunderlaget fram.  

Då utförarna av hemtjänst enligt LOV anser att det föreligger oklarheter i det 

reviderade förfrågningsunderlaget begärde man att få en genomgång av 

förfrågningsunderlaget med ansvariga i kommunen. Man hade ett möte 180326 då 

man gick igenom förfrågningsunderlaget. Utifrån detta kommer en del justeringar 

att göras.   

En av utförarna har även inkommit med nedskrivna frågor ställda till 

kommunstyrelsen. 

Frågan om ersättning för trygghetslarm utreds fortfarande. 

Hjälp i hemmet i form av hemtjänst som ges i enlighet med socialtjänstlagen är 

undantagen skatteplikt. Detta eftersom det är att betrakta som social omsorg enligt 3 

kap. 4§ Mervärdesskattelagen. Utförarna ska således fakturera Nordanstigs 

kommun för utförda insatser exklusive moms.  

1) För servicetjänster (t.ex. städning och annan liknande service) gäller "full" 

moms, 25 %. Det här är den vanliga och grundläggande regeln när det gäller 

momslagstiftningen. 

2) Tjänster som omfattar social omsorg (omvårdnad) är helt momsfria. Detta 

benämns som "icke skattepliktig verksamhet". Om en kund har både service och 

omvårdnad och den övervägande delen är omvårdnad, så räknas kunden tillhöra den 

här gruppen. 
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Forts. § 109 

 

Företaget som har avtal med kommunen enligt punkt 2) ska enligt 

mervärdesskattereglerna inte debitera moms på det pris som kommunen betalar, då 

det är fråga om produktion av icke skattepliktig verksamhet. Företaget får däremot 

betala moms på de varor, bilkostnader o.dyl. som behövs för att kunna 

tillhandahålla tjänsten.  

För kommunens del så får man "lyfta" den momsen i något som kallas 

kommunkontosystemet.  

Av det skälet bör en extern utförare kompenseras för den del som kommunen kan 

"lyfta" momsen. Detta för att företaget ska få samma ekonomiska förutsättningar 

som kommunen har. 

Beräkningen av momskompensationen ska utgå från den faktiska momskostnad 

som företaget har för dessa kringkostnader för att utföra tjänster enligt punkt 2).  

Beslutsunderlag 

1. Omsorgsutskottet beslutar att efter revidering överlämna förfrågnings-

underlaget till kommunstyrelsen i april 2018 (omsorgsutskottets protokoll 

§ 28/2018). 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna det reviderade 

förfrågningsunderlaget som ska börja gälla från 2018-07-01 (Malin Ruthströms 

tjänsteutlåtande 2018-04-03). 

3. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att momskompensation 

ska utgå till privata utförare av hemtjänst, att ersättningsnivån ska motsvara 

utförarnas faktiska kostnad för moms samt att revidera förfrågningsunderlaget 

stycke 4.16 gällande mervärdesskatt med tillägg enligt ovan (Björn Hylenius 

tjänsteutlåtande 2018-05-11).  
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§ 110 Dnr 2018-000187  

Synpunkter från Mitt Liv. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta förslag till yttrande över skrivelser från Mitt Liv.  

Sammanfattning av ärendet 

Mitt Liv Omsorgsspecialisten är ett företag som utför tjänster inom omsorgen enligt 

Lagen om Valfrihet, (LOV). Företaget har inkommit med en rad skrivelser med 

frågor till kommunen varav vissa frågor är ställd till kommunstyrelsen. 

Förslag till svar på skrivelse Frågor om LOV i hemtjänst i Nordanstigs kommun: 

Vi har mottagit och noterat era synpunkter och frågor. 

Omsorgsutskottet beaktade vid sitt sammanträde i mars 2018 ert förslag om höjd 

ersättning till 460 kronor per timme för privata utförare i hemtjänsten. Utskottet 

beslutade emellertid att det reviderade beslutsunderlaget ska ligga fast.  

Vid sammanträdet 25 april 2018 fann omsorgsutskottet inga skäl till att ändra 

ståndpunkt. Timersättningen bör därmed fastslås till 411 kronor per timme för 

omvårdnad och 298,25 kronor per timme för serviceinsats.  

Beträffande momskompensation pågår arbetet inför ett förslag till 

kompensationsmodell. 

Vi kommer inom den närmaste tiden att bjuda in er till ett möte med 

kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson, kommunstyrelsens vice ordförande 

Stig Eng och kommunchef Fredrik Pahlberg.  

Beslutsunderlag 

Staben föreslår att kommunstyrelsen antar förslag till yttrande över skrivelser från 

Mitt Liv.  
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§ 111 Dnr 2018-000067  

Ekonomirapport. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till verksamheten att arbeta vidare för att sänka kostnaderna inom 

respektive verksamhet. 

2. Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Tf ekonomichef Björn Hylenius redovisar en ekonomirapport per april 2018 för 

kommunstyrelsens verksamheter. 

Verksamheterna redovisar följande beräknade utfall på helår: 

Staben - 1,3 mnkr 

Utbildning - 1,75 mnkr 

Vård och Omsorg -10,1 mnkr 

Social Omsorg - 11,25 mnkr 

Prognosen på årets resultat för 2018 för kommunen som helhet är ett underskott på 

15 296 tkr.  
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§ 112 Dnr 2018-000143  

Uppföljning av investeringar 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna prognosen för 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppföljning av investeringarna för 2018 redovisas i dokumentet ”Investeringar 

2018, uppföljning mars”. Där finns även förslaget till flyttning med.   

Med anledning av kommunfullmäktiges beslut om ombyggnation på 

Hagängsgården föreslår ekonomienheten att följande flytt görs 2018: 

Till: 

Ombyggnation på Hagängsgården enligt Kf § 77/2018  5 832 tkr 

Från: 

Bredband    -5 832 tkr 

Bredbandsinvesteringen ska inte minskas med ovanstående belopp utan ska flyttas i 

tid. Uppdrag ges att göra denna omarbetning i arbetet med investeringsbudget 

2019- 2022. Investeringen bör om möjligt tas in 2019 och 2020.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet beslutar att godkänna ombudgetering av följande investeringar 

2018. Till: Ombyggnation på Hagängsgården enligt Kf § 77/2018,  5 832 tkr. 

Från: Bredband -5 832 tkr. Bredbandsinvesteringen ska inte minskas med 

ovanstående belopp utan ska flyttas i tid. Uppdrag ges att göra denna omarbetning i 

arbetet med investeringsbudget 2019-2022 (ledningsutskottets protokoll § 66/2018). 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner prognosen för 2018 

(ledningsutskottets protokoll § 66/2018).  

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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§ 113 Dnr 2018-000145  

Budget 2019-2022 för Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta att skattesatsen är oförändrad. 

2. Anta att beräkningsgrunden för 2019-2022 års skatteintäkter och generella 

statsbidrag grundas på följande invånarantal 

1 november 2018 9 478 personer 

1 november 2019 9 464 personer 

1 november 2020 9 447 personer 

1 november 2021 9 427 personer. 

3. Anta att beräkningsgrunden för 2019-2022 års finansiella mål avseende resultatet 

ska vara oförändrad 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal 

fastighetsavgift vartdera året 2019-2022. 

4. Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 542 529 tkr i nettokostnader inklusive 

löneökning för år 2019. 

Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 553 830 tkr i nettokostnader inklusive 

löneökning för år 2020. 

Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 564 736 tkr i nettokostnader inklusive 

löneökning för år 2021. 

Tilldela kommunstyrelsen resurstilldelning 576 785 tkr i nettokostnader inklusive 

löneökning för år 2022. 

5. Anta investeringsutrymme för 2019-2022 

2019 38 000 tkr 

2020 20 000 tkr 

2021 20 000 tkr 

2022 20 000 tkr 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i Mål och budget 2018-2021, beslutat om 

planeringsförutsättningar. Ekonomikontoret föreslår att grunden för 2019-2022 års 

budgetarbete utgår ifrån flerårsplanen med uppdaterade siffror avseende 

skatteintäkter och gemensamma kostnader och intäkter. Resultatet föreslås också 

följa samma beslut. 
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Forts. § 113 

 

Senaste skatteprognosen är bättre än tidigare. Därför finns möjlighet att öka 

resurstilldelningen motsvarande förbättringen för respektive år.  

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottets protokoll § 67/2018. 

2. Ekonomienhetens kompletteringar 2018-05-09.  
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§ 114 Dnr 2018-000156  

GDPR-ombud för Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

Dataskyddsombud för Nordanstigs kommun tillgodoses genom en anställning. 

Dataskyddsombudet skall vara Ronny J Nilsson, 641116-7890. 

Kostnaden finansieras inom befintlig budgetram.  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunstyrelsen 2018-04-17 § 95 beslutades att GDPR-ombud ska upphandlas 

via konsult. Då detta var svårt att genomföra föreslås detta istället ske genom en 

anställning. 

Verksamhetschef   Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att 

dataskyddsombud för Nordanstigs kommun tillgodoses genom en anställning, att 

dataskyddsombudet skall vara Ronny J Nilsson, 641116-7890 samt att kostnaden 

finansieras inom befintlig ram (Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2018-05-21).  

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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§ 115 Dnr 2018-000074  

Ansökan om projektmedel, § 37-medel år 2018, för 
länsövergripande verksamhet. 

Kommunstyrelsens beslut 

Ge Arbetsmarknads- och flyktingenheten i uppdrag att hos Länsstyrelsen söka 

projektmedel för länsövergripande verksamhet 2018-2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelserna fördelar medel till kommuner eller kommunalförbund enligt § 37 i 

ersättningsförordningen (2010:1122). Länsstyrelserna får lämna medel för att skapa 

beredskap och mottagningskapacitet och för att utveckla samverkan mellan 

kommuner och mellan kommuner och andra organ i syfte att underlätta etableringen 

i samhället.  

Länsstyrelserna har 80 miljoner kronor att fördela nationellt under 2018. 

Länsstyrelsen Gävleborg kan fördela 2 360 000 kronor av dessa 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår kommunstyrelsen  

att ge Arbetsmarknads- och flyktingenheten i uppdrag att hos Länsstyrelsen söka 

projektmedel för länsövergripande verksamhet 2018-2019. (Kristina Berglund och 

Bente Sandströms tjänsteutlåtande 2018-04-04). 

Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge Arbetsmarknads- och 

flyktingenheten i uppdrag att hos Länsstyrelsen söka projektmedel för 

länsövergripande verksamhet 2018-2019 (omsorgsutskottets protokoll §38/2018).  
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§ 116 Dnr 2018-000197  

Årsredovisning 2017 för Hälsingerådet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna Hälsingerådets årsredovisning för verksamhetsåret 2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Hälsingerådet har sammanställt en årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 

Hälsingerådet är en frivillig samarbetsorganisation för Hälsinglands kommuner i 

form av en ideell förening för gemensamma strategiska frågor i Hälsingland. 

Hälsingerådet har också till ändamål att främja utvecklingen i Hälsingland.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att fullmäktige godkänner årsredovisningen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 117 Dnr 2018-000198  

Årsredovisning 2017 för Inköp Gävleborg. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna Inköp Gävleborgs årsredovisning för verksamhetsåret 2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Inköp Gävleborg har sammanställt en årsredovisning för verksamhetsåret 2017. 

Inköp Gävleborg redovisar ett positivt resultat med 2 451 tkr.  
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§ 118 Dnr 2018-000164  

Årsredovisning 2017 för kommunstyrelsens fonder. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna sammanställningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-Olof 

Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för år 2017.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har upprättat en sammanställning för Per och Anna Sundins 

stipendiefond, Per-Olof Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond. 

Tf ekonomichef Björn Hylenius redovisar hur avkastningen och uppföljningen varit 

på respektive fond har utfallit samt svarar på övriga frågor.  

Beslutsunderlag 

1. Ekonomienheten föreslår att kommunfullmäktige godkänner 

sammanställningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-Olof 

Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för år 2017 (Björn 

Hylenius tjänsteutlåtande 2018-04-13). 

2. Ledningsutskottet beslutar att redovisa på kommunstyrelsen hur avkastningen 

och uppföljningen varit på respektive fond under 2017 samt att godkänna 

sammanställningarna för Per och Anna Sundins stipendiefond, Per-Olof 

Schönströms Minnesfond och Nordanstigs Näringslivsfond för år 2017 

(kommunstyrelsens protokoll §68/2018).  

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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§ 119 Dnr 2018-000058  

Information från Försäkringskassan. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

David Arwe och Peter Rehman från Försäkringskassan besöker kommunstyrelsen 

för att informera om följande om olika kostnader kring sjukfrånvaro och ohälsa. 

Sjukpenningtalet i länets kommuner i jämförelse mellan mars månad 2016-2018. 

sjukfrånvaro i procent för 2017 jämfört med 2016 och i jämförelse mellan övriga 

kommuner i Hälsingland. 

Antalet sjukskrivna per längdintervall i rehabiliteringskejdan i Nordanstigs 

kommun från oktober 2016 till februari 2018 uppdelat per åldersintervall, per kön 

och per diagnosgrupp. 

Förebyggande sjukfrånvaro och fyra nycklar till en frisk arbetsplats.  
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§ 120 Dnr 2018-000193  

Politisk organisation 2019-2022. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen att gälla från 

mandatperioden 2019-2022.  

Avsluta Sociala myndighetsnämnden och överföra uppdraget till kommunstyrelsen 

att gälla från mandatperioden 2019-2022.  

Kommunstyrelsens beslut 

Under förutsättning av fullmäktiges beslut antar kommunstyrelsen följande: 

Kommunstyrelsen kommer att arbeta med fyra utskott under sig. 

Utbildningsutskott 5+5 med myndighetsutövning för personer i åldern 0-20 år. 

Omsorgsutskott 5+5 med myndighetsutövning för personer i åldern 21 år och äldre. 

Ledningsutskott 5+5 utan budget- och personaluppdrag.  

Budget- och personalutskott med 4 ledamöter (KSO och utskottens ordföranden). 

Hanterar även frågor som rör flera utskott. Ska även fungera som politisk 

ledningsgrupp. 

Icke tjänstgörande ersättare har närvarorätt i samtliga utskott förutom vid 

myndighetsutövning.  

Kommunstyrelsen behöver vara tydligare när de ger utskotten utredningsuppdrag. 

Uppdragen behöver även vara tidsatta.  

Ett kommunalråd på 100 %.  

Utskottsordförandena för utbildningsutskottet, omsorgsutskottet och 

ledningsutskottet arvoderas på 40 % tjänst. Samtliga utskottsordföranden ska vara 

ledamöter i kommunstyrelsen.  

En oppositionsföreträdare på 20 % tjänst.  

Partistödet 

Grundstödet förslås vara oförändrat 14 tkr per år. 

Mandatstödet föreslås höjas från 8 tkr till 10 tkr per mandat och år. 

Fullmäktige föreslås mer aktivt arbeta med fullmäktigeberedningar.  

Större ärenden ska kunna läggas på en fullmäktigeberedning och vara tidsatta med 

ett tydligt uppdrag genom en projekt- eller uppdragsplan.  
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Forts. § 120 

 

Kommunstyrelsens råd. Ingen sammanslagning mellan Handikapp- och 

pensionärsrådet men arbeta för större samordning. Reglerna för råden kommer att 

ses över. Råden ska fortsätta ligga direkt under kommunstyrelsen. Politisk närvaro 

3+2. Föreningen Ungdomsrådet kan ha annat politiskt stöd.  

Ks och Kf presidier kommer att utarbeta förslag till instruktioner för 

kommunstyrelsens och utskottens ordföranden, samt för oppositionsföreträdaren. 

Reservationer 

Sven-Erik Sjölund (S) och Åke Bertils (S) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för Demokrati (Demokratiberedningen) har haft uppdraget 

att se över den politiska organisationen och arvoden till förtroendevalda inför 

kommande mandatperiod.  

Ett studiebesök har genomförts i Tierps kommun som har en liknande organisation 

med kommunstyrelse och utskott. Studiebesöket har följts upp med dialog via länk 

vid ett av beredningens sammanträden. 

Sammantaget går förslaget ut på att fortsätta organisationen med en 

kommunstyrelse som enda nämnd och utskott under kommunstyrelsen för de olika 

verksamheterna. Den sociala myndighetsnämnden läggs ner och dess uppdrag 

överförs tillbaka till kommunstyrelsen där det fördelas på två utskott.  

Beslutsunderlag 

Staben föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till reviderat reglemente för 

kommunstyrelsen att gälla från mandatperioden 2019-2022. Avsluta Sociala 

myndighetsnämnden och överföra uppdraget till kommunstyrelsen att gälla från 

mandatperioden 2019-2022 (Pahlbergs och Engströms tjänsteutlåtande 

2018-05-11).  

Yrkanden 

Sven-Erik Sjölund (S), med bifall av Åke Bertils (S), yrkar en återgång till en 

nämndsorganisation. 

Tor Tolander (M), med bifall av Stig Eng (C) och Per-Ola Wadin (L), yrkar bifall 

till Demokratiberedningens förslag. 

Stig Eng (C), med bifall av Tor Tolander (M) yrkar tillägga att kommunstyrelsen 

fastställer utskottsorganisationen, under förutsättning att fullmäktiges beslut enligt 

Demokratiberedningens förslag.  
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Forts. § 120 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och Stig Engs 

tilläggsyrkande mot Sven-Erik Sjölunds (S) yrkande och finner Tor Tolanders och 

Stig Engs yrkanden antagna. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Tor Tolanders och Stig Engs yrkanden röstar Ja. 

Den som stöder Sven-Erik Sjölunds yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med nio Ja-röster mot två Nej-röster antar kommunstyrelsen Tor Tolanders och Stig 

Engs yrkanden. Två ledamöter avstod från att rösta. 

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 

Yvonne Kardell (C) X 

Håkan Larsson (M)   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 

Summa  9 2 2 
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§ 121 Dnr 2018-000194  

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nordanstigs 
kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten att inför fullmäktiges sammanträde genomföra en 

kostnadsberäkning av förslaget till justerade arvoden. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till Arvodesbestämmelser för förtroendevalda i Nordanstigs kommun 

att gälla från 1 januari 2019. 

Partistödet 

Grundstödet förslås vara oförändrat 14 tkr per år. 

Mandatstödet föreslås höjas från 8 tkr till 10 tkr per mandat och år.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati har under 2017 och 2018 arbetat med den 

politiska organisationen och arvodet för förtroendevalda inför nästa mandatperiod.  

De största justeringarna i förslaget är arvodet för ordföranden i kommunstyrelsens 

utskott som alla föreslås bli arvoderade motsvarande 40 % av en tjänst. Vidare har 

det tillkommit arvode för en 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, för vice 

ordföranden i byggnadsnämnden och en höjning av arvodet för 

oppositionsföreträdaren och ordföranden i revisionen. Partistödet per mandat har 

höjts. 

Fullmäktige har tidigare beslutat om ersättning till uppdragstagare vid de allmänna 

valen och vid EU-valen, vilket har lagts in i dokumentet. 

I övrigt har dokumentet justerats utifrån demokratiberedningens förslag till politisk 

organisation och även justerats enligt ändringar i gällande lagstiftning.  

Beslutsunderlag 

Staben föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till Arvodesbestämmelser för 

förtroendevalda i Nordanstigs kommun att gälla från 1 januari 2019 Pahlbergs och 

Engströms tjänsteutlåtande 2018-04-27). 
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Forts. § 121 

Yrkanden 

Tor Tolander (M), med bifall av Stig Eng (C), yrkar bifall till verksamhetens förslag 

med tillägget att en kostnadsberäkning av förslaget ska genomföras inför 

fullmäktiges sammanträde.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget.  
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§ 122 Dnr 2018-000007  

Gävleborgs kommuner och Älvkarleby kommun i 
samverkan. 

Kommunstyrelsens beslut 

Nordanstigs kommun har för avsikt att ingå som medlem i en gemensam ideell 

förening (kommunförbund) under förutsättning att övriga kommuner i Gävleborg 

väljer att ansluta sig.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunerna i Gävleborg har inom ramen för Gästrike- och Hälsingerådet låtit 

genomföra en utredning om uppdrag, innehåll och form för en framtida 

samverkansplattform. Utredningen redovisades vid rådens gemensamma möte 

20198-02-09 där det föreslogs att en gemensam ideell kommunförening 

(kommunförbund) bildas. En förfrågan har nu skickats ut för att höra om 

kommunernas intresse att ingå i en sådan förening. 

Syftet med föreningen ska vara att skapa en samverkansplattform för 

mellankommunal samverkan där man skulle kunna agera mer samfällt gentemot 

externa aktörer som exempelvis regionen och staten.  

Yrkanden 

Monica Olsson (S), med bifall av Stig Eng (C) och Tor Tolander (M), yrkar bifall 

till förslaget till samverkansform.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 123 Dnr 2018-000151  

Redovisning regional samverkansövning 
X-Stream 2017. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna rapporten om krisövningen X-Stream.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 6 december 2017 genomfördes den största regionala samverkansövningen i 

länet sedan 2010. Cirka 500 personer i kommuner, räddningstjänst, polis, försvaret, 

m fl aktörer övades i att hantera en samhällsstörning med stora konsekvenser. 

Nordanstig kommun deltog i övningen som leddes av Länsstyrelsen i Gävleborgs 

län.   

Samverkansövningens syfte var att höja krisledningsförmågan i hela regionen och 

genomfördes som en simuleringsövning med motspel under realistiska 

förhållanden. Scenariot var extremt höga flöden i vattendragen i Härjedalen och 

Gävleborgs län samt "fara för dammhaveri" i Lossen, den största kraftverksdammen 

i Ljusnan. Om den skulle haverera skulle konsekvenserna vara omfattande, och 

Nordanstigs kommun skulle indirekt påverkas. 

I ett planeringsskede sattes gemensamma samt aktörsspecifika mål för övningen 

och efterhand höjdes förmågan genom utbildningar etc. På övningsdagen var 

därmed de flesta relativt förberedda för sin uppgift. 

Länsstyrelsen har i uppgift att utvärdera övningen som helhet och skriva en rapport 

för detta. Rapporten är i skrivande stund ej klar. 

Enhetschef Mats Widoff föredrar rapporten.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten om 

krisövning X-Stream (ledningsutskottets protokoll § 65/2018).  

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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§ 124 Dnr 2018-000190  

Stocka kraftverk, Forsa övre och nedre kraftverk. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till Nordanstigs Fjärrvärme AB att uppta förhandlingar med Orsa 

besparingsskog om inköp av kraftverken efter Harmångersån, Forsa övre och nedre 

och Stocka.  

Reservation 

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

Sammanfattning av ärendet 

Per Månsson från PWC informerade via telefon om bedömningen om 

värdeutlåtandet i kraftverken i övre och nedre Forsa 5:11 och Stocka kraftverk 1:49 

som NAI Svefa gjort. Värderingen syftar till att bedöma värderingsobjektens 

marknadsvärde och ska användas inför eventuellt inköp. Värdetidspunkten för 

värderingen är april 2017.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att lämna ett uppdrag till 

Nordanstigs Fjärrvärme att uppta förhandlingar med Orsa besparings skog om 

inköp av kraftverken efter Harmångersån, Forsa övre och nedre och Stocka 

(ledningsutskottets protokoll § 78/2018).  

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Tor Tolander (M), Håkan Larsson (M) och Åke Bertils 

(S), yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Sven-Erik Sjölund (S) yrkar avslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Sven-Erik Sjölunds yrkanden och 

finner Stig Engs yrkande antaget. 

Votering begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Sven-Erik Sjölunds yrkande röstar Nej. 
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Forts. § 124 

 

Omröstningsresultat 

Med sju Ja-röster för Stig Engs yrkande mot fem Nej-röster för Sven-Erik Sjölunds 

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

rösta. 

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 

Yvonne Kardell (C) X 

Håkan Larsson (M) 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 

Summa  7 5 1 
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§ 125 Dnr 2018-000170  

Avsägelse från politiska uppdrag.  
Helena Andersson (-). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Helena Anderssons avsägelse. 

2. Välja Elin Ringbert (M) som ny ledamot i utbildningsutskottet. 

3. Välja Michael Wallin (M) som ny ledamot i BRÅ- och Folkhälsorådet. 

4. Välja Josefine Schmidt Sjöblom (M) som ny ersättare i Närverk för strategiskt 

folkhälsoarbete i Gävleborg. 

5. Valen avser återstoden av mandatperioden 2015-2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Helena Andersson (-) har avsagt sig sina politiska uppdrag i utbildningsutskottet, 

BRÅ- och Folkhälsorådet och i Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg. 

Kommunstyrelsen har att godkänna Helena Anderssons avsägelse samt välja ny 

ledamot i utbildningsutskottet, ny ledamot i BRÅ- och Folkhälsorådet och ny 

ersättare i Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg, för återstoden av 

mandatperioden 2015-2018.  

Yrkanden 

Tor Tolander (M) föreslår Elin Ringbert som ny ledamot i utbildningsutskottet, 

Michael Wallin (M) som ny ledamot i BRÅ- och Folkhälsorådet och Josefine 

Schmidt Sjöblom (M) som ny ersättare i Närverk för strategiskt folkhälsoarbete i 

Gävleborg.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget.  
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§ 126 Dnr 2018-000032  

Fyllnadsval i Kulturrådet efter Michael Löfdahl (M).  

Kommunstyrelsens beslut 

Notera att Förvaltningsrätten har upphävt kommunstyrelsens beslut § 19/2018. 

Välja Saga Tolander (M) som ny ledamot i Kulturrådet för återstoden av 

mandatperioden 2015-2018. 

Jäv 

Tor Tolander (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Michael Löfdahl (M) har tidigare avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Kulturrådet. 

Kommunstyrelsen har tidigare beslutat om att utse Saga Tolander (M) som ny 

ledamot. Dock blev kommunstyrelsens beslut överklagat på grund av jäv och 

Förvaltningsrätten har upphävt kommunstyrelsens beslut § 19/2018.  

Yrkanden 

Håkan Larsson (M) föreslår Saga Tolander (M) som ny ledamot i Kulturrådet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons förslag och finner det antaget.  
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§ 127 Dnr 2018-000192  

Redovisning av öppna ärenden i kommunstyrelsen och 
fullmäktige. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till ledningsutskottet att lämna förslag på om några av punkterna kan 

avskrivas.  

  

Sammanfattning av ärendet 

Staben har sammanställt de ärenden som beslutats i kommunstyrelsen och i 

kommunfullmäktige och som inte är avslutade. 

Sammanställningen innehåller de beslut som fattats från denna mandatperiods 

början till och med 2017-12-31.  

Beslutsunderlag 

Staben föreslår att kommunstyrelsen och fullmäktige godkänner redovisningen 

(Pahlbergs och Engströms tjänsteutlåtande 2018-05-11).  

Yrkanden 

Yvonne Kardell (C) yrkar att ledningsutskottet får i uppdrag att lämna förslag på 

om några av punkterna kan avskrivas.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Yvonne Kardells yrkande och finner det antaget.  
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§ 128 Dnr 2018-000191  

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. 

Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga aktuella motioner.  

Beslutsunderlag 

Staben föreslår att fullmäktige beslutar godkänna redovisningen (Pahlbergs och 

Engströms tjänsteutlåtande 2018-05-11).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall.  

Propositionsordning 

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

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Fackliga ärenden 2018. 

Pensionsärenden 2018. 

Nya tillsvidareanställda per april 2018. 

TF kommunchef 17-20 april 2018. 

Ansökan om medel för individinriktade insatser hos arbetsintegrerade sociala 

företag. 

Avslag på begäran om allmän handling. 

Omsorgsutskottets protokoll §§ 34-41/2018. 

Utbildningsutskottets protokoll §§  

Ledningsutskottets protokoll §§ 
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§ 130 Dnr 2018-000034  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna.  

  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Världsarvsrådet 2018-04-17. 

Nordanstig Vatten AB årsstämma 2018-04-13. 

Nordanstig Vatten AB 2018-02-22-23, 2018-04-10 och 2018-04-13. 

MittSverige Vatten & Avfall 2018-04-10. 

Gemensamma nämnden för FoU Välfärd, hjälpmedel, Regnet och HelGe 

2018-04-13. 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2018-03-15. 

Ostkustbanan 2015 AB 2018-03-02. 

 

Övrigt 

Brev till kommunstyrelsen och Miljö- och byggnadsnämnden i alla kommuner i 

Gävleborgs län från Nätverket Kärnkraftsfritt Bottenviken.  
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§ 131 Dnr 106839  

Omprövning av beslut att inte betala ut Projekt- och 
visionsbidraget för 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslå Stig Engs yrkande att upphäva kommunstyrelsens tidigare beslut § 85/2018 

att inte betala ut Projekt- och visionsmedlen för 2018. 

Reservationer 

Stig Engs reserverar sig mot beslutet.  

  

Sammanfattning av ärendet 

I samband med ekonomirapporten för kommunens verksamheter per maras 2018 

beslutade kommunstyrelsen i april, § 85/2018 att hålla inne Projekt- och 

visionsmedlen för 2018. 

Stig Eng (C) föreslår att kommunstyrelsen omprövar tidigare beslut § 85/2018 att 

hålla inne Projekt- och visionsmedlen för 2018, och yrkar att beslutet upphävs så att 

inkomna ansökningar kan behandlas och att ledningsutskottet får i uppdrag att 

fördela 2018 års projekt- och visionsbidrag.  

Yrkanden 

Stig Eng (C)  yrkar att kommunstyrelsens beslut § 85/2018 upphävs så att inkomna 

ansökningar kan behandlas och att ledningsutskottet får i uppdrag att fördela 2018 

års projekt- och visionsbidrag. 

Tor Tolander (M) yrkar avslag på Stig Engs yrkande.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Tor Tolanders yrkanden och 

finner Stig Engs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  

Den som stöder Stig Eng röstar Ja. 

Den som stöder Tor Tolander röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med tre Ja-röster för Stig Engs yrkande mot sex Nej-röster för Tor Tolanders 

yrkande antar kommunstyrelsen Tor Tolanders yrkande. Fyra ledamöter avstod från 

att rösta. 
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Forts. § 131 

 

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 

Yvonne Kardell (C)  X 

Håkan Larsson (M)  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 

Summa  3 6 4 
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§ 132 Dnr 2018-000092  

Information om ny lag för bostadsanpassning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef EvaLinda Grensman föredrog ärendet. 

Ny lag träder i kraft 1 juli 2018. Beslut i riksdagen 11 april. Nyheter i nya lagen 

med kommentarer från Helena. 

Ägare till ett flerbostadshus får överta rätten till bostadsanpassningsbidrag (4§). 

Kommentar: 

Då gäller inte längre konsumenttjänstlagen. Och bidrag beviljas inte för 

reparationer, service och besiktning enl. 11§  

Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel (5§) 

Kommentar: 

I vår region är det inte alla som kan få hjälp med hjälpmedel. Det innebär att 

arbetsterapeuter måste bli tydliga i sina intyg gällande hjälpmedel. Om en person 

inte får hjälpmedel, kan det beslutet inte överklagas. Det kan däremot kommunens 

beslut om bostadsanpassningsbidrag. 

Bostadsanpassningsbidrag lämnas inte om de sökta åtgärderna behöver utföras av 

följande orsaker: 

1.byggtekniska brister, 

2. eftersatt underhåll, (8§) 

Kommentar: 

Hur denna skrivning kommer att tolkas är ännu oklart. Här blir det intressant att se 

vad Boverket kommer att skiva i föreskrifter samt följa hur Förvaltningsrätterna och 

Kammarrätten kommer att bedöma i kommande domslut. 

Vid byte av bostad lämnas inte bostadsanpassningsbidrag till sådana åtgärder som 

beror på att den nya bostaden i fråga om storlek, planlösning, antal våningsplan 

eller andra nivåskillnader i eller i anslutning till bostaden är uppenbart olämplig 

med hänsyn till funktionsnedsättningen (9§) 

Kommentar: 

Tidigare lämnades inte bidrag till kostnadskrävande åtgärder. Nu är det mer 

tydliggjort vad det är som inte går att få bidrag till om bostaden anses vara olämplig 

för den sökande. Särskilda skäl är borttaget i nya lagen.  

Samtliga ägare måste godkänna anpassningen (10§). 
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Forts. § 132 

 

Kommentar: 

Om ett hus har flera ägare måste samtliga godkänna att åtgärderna får göras. Här får 

vi se vad som händer om så inte sker.  

Återställningsbidraget är inte längre begränsat till åtgärder över 5000 kronor. (12-

14§§, 16§) 

Kommentarer: 

I den nya lagen är det tydligare skrivet att lägenheten ska anvisas till 

bostadssökande person med funktionsnedsättning. 

Övertagande av begagnad anordning. (15§) 

Kommentar: 

Detta är en möjlighet. Dock ser Helena att det inte kommer att bli aktuellt i så 

många fall. Kommunen har inget lager och risk är att anordningar blir liggandes . 

Om sökande och kommunen är överens om detta, får bostadsanpassningsbidrag 

lämnas som ett åtagande från kommunen att låta utföra åtgärderna. (16§) 

Kommentar: 

Viktigt är att om kommunen väljer att erbjuda denna möjlighet gäller inte 

konsumenttjänstlagen. Tolkningar av denna nya skrivning är även att dessa tjänster 

ska upphandlas enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Helena som 

handläggare förordar inte detta. Hon har även kollat med andra kommuner och de är 

lika tveksamma. 

Möjligen är det tillämpligt vid mindre anpassningar typ montering av stödhandtag 

och borttag av trösklar.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet beslutar godkänna informationen (ledningsutskottets protokoll § 

57/2018).  
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§ 133 Dnr 2018-000093  

Information om kommunens vägbelysning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

  

Sammanfattning av ärendet 

Under hösten har det varit mycket störningar på vägbelysningen. Fiberindragningar 

orsakade att belysningen blev nedsläckt på många ställen. Detta då 

strömförsörjningen blev avgrävd på flera håll.  

På väg 758 har Trafikverket byggt nya busshållplatser. I samband med dessa 

byggnationer har en del belysningsstolpar flyttats och bytts ut till eftergivna stolpar 

som är ett krav från Trafikverket.  

Utmed Trafikverkets vägar måste tillstånd sökas varje gång en åtgärd ska göras. 

Den stora snömängden har även den ställt till med problem under vintern. 

Belysningscentraler har på flera håll fått skador. Bland annat i Hassela och Gnarp. 

I centrala Harmånger har vägbelysningen lyst dygnet runt sedan i början av januari. 

Det beror på en brand i belysningscentralen. Då det är mycket snö så har 

entreprenören inte haft möjlighet att montera ny belysningscentral. Alternativet till 

att ha vägbelysningen på dygnet runt är att den skulle ha varit helt släckt vilket inte 

är något bra alternativ. 

En översyn av vägbelysning måste göras. Elsäkerheten måste ses över. 

Underhållsplan för kommande avtalsperiod måste tas fram. Besiktning av samtliga 

belysningspunkter och inmätning av ledningar. Ny upphandling för underhåll av 

vägbelysning för perioden 2019-01-01—2022-12-31.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet beslutar göra inventering, besiktning och märkning av hela 

vägbelysningsbeståndet. Utifrån inventering göra en behovs- och nulägesanalys. Ta 

fram drift- och underhållsplan för år 2019-2022. Tacka för informationen 

(ledningsutskottets protokoll § 58/2018).  
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§ 134 Dnr 2018-000035  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

  

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Informationer 

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om att Nordanstig kommer att söka om 

att få delta i ett pilotprojekt om innovationsstöd från Sveriges Kommuner och 

Landsting (SKL) för att utbilda personalen i förändrade arbetssätt.  

 

 


