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§ 54 Dnr 2023-000016 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna tillägg. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska godkänna dagordningen. 

Följande ärenden läggs till: 

Ordföranden Ola Wigg (S): Delegation att fatta beslut om Styrel (behandlas som ett 

eget ärende) 

Carina Ohlson (C): Riktlinjer för funktionella medborgardialoger 

Stig Eng (C): Mäns våld mot kvinnor, redovisning för Nordanstig 
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§ 55 Dnr 2023-000017 

Ordföranden informerar 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden:  

Hälsingerådet 

Det kommer att bli ett utökat Hälsingeråd den 22-23 mars med både ordinarie 

ledamöter och även ersättare. 

Sundsvallsregionen 

Har inte haft något möte sedan förra KS  

Näringsliv 

Vi har haft företagsbesök på: Corner shop, JJ tolk samt Nygården B&B. 

En workshop om Näringslivsstrategin har genomförts med flera politiker 

närvarande. 

En kickoff för ”regional strategi för turism och besöksnäring” i Bollnäs, med avsikt 

just för att komma i gång med arbetet efter ett omtag. 

Övrigt 

Samråd för Ostkustbanan Stegskogen - Bäling skedde i Harmånger med möjlighet 

att kika på fullmäktigesalen. 

Regionalt kommunsamråd i Gävle där man gick igenom vad det regionala 

utvecklingsuppdraget innebär samt hur vi ska jobba framåt. 

Föreningsbesök har gjorts på Gnarps ridklubb samt Gällsta IK. 

En träff med X-ing tillsammans med inbjudna föreningspersoner på Bergsjögården. 

Inköp Gävleborg 

Denna organisation ligger som säkert de flesta känner till under avveckling. Det är 

dock en väldigt långsam process då många avtal ligger på flera år framåt. Vi har ju 

en annan samarbetsorganisation i Samverkan mitt. 

Kommunerna jobbar nu för att förhoppningsvis kunna avsluta och förhandla om 

avtal (ca 80st) så att Inköp Gävleborg skulle kunna likvideras vid årsskiftet 

2023-2024.  
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§ 56 Dnr 2022-000033 

Kommunchefen informerar 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Ledningsutskottet har lämnat ett uppdrag att upphandla ett nytt särskilt boende. 

Upphandlingen kommer att genomföras med stöd av Sveriges Kommuner och 

Regioner och Adda (tidigare Kommentus). Beslut om hur ett nytt särskilt boende 

ska finansieras saknas och behöver beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunens ledningsgrupp förlägger sina möten på olika ställen i verksamheten 

och Bringstaskolan var platsen för det senaste besöket. Skola visar goda resultat i 

undersökningarna. 

Rekrytering av ny verksamhetschef för Tillväxt och Service pågår. Beslut kommer 

att tas i mitten av mars. 

En Ägardialog mellan kommunen som ägare och Nordanstigs Bostäder AB har 

genomförts. Årsbokslutet för 2022 visar ett underskott med 12,4 mnkr som tidigare 

inte har aviserats. 

Ekonomin för verksamheten Stöd och Omsorg påverkas av underskottet från 2022. 

Verksamheten kostnader ses över och åtgärder planeras. 

Kommunens utfall på helåret 2022 visar att skatteintäkterna ökade mot budget även 

detta år. 
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§ 57 Dnr 2023-000073 

Deltagande i regionalt projekt, ESF UVAS-utlysning 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten Arbete och Försörjning att delta i Region Gävleborgs 

ansökan om projektmedel från Svenska ESF-rådet dnr 23-002 för en aktiv 

inkludering av unga som varken arbetar eller studerar i Norra Mellansverige. 

Sammanfattning av ärendet 

Europeiska socialfonden plus utlyser medel för en aktiv inkludering av unga som 

varken arbetar eller studerar i Norra Mellansverige. Det finns i Nordanstigs 

kommun mycket stora behov av insatser på detta område. Stöd och Omsorg, 

enheten Arbete och Försörjning har konstruerat ett projekt som kan ingå i den 

ansökan om medel som Region Gävleborg avser att göra inom ramen för 

utlysningen. Projektplanen bifogas. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt enheten att delta i regionens 

ansökan och eftersträva samverkan med relevanta parter. Kommunens 

medfinansiering sker i annat än offentliga medel, med arbetstid.   

Enhetschef Bente Sandström föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. ESF UVAS-utlysning, deltagande i regionalt projekt, tjänsteutlåtande, dok nr 

134955. 

2. Utlysning UVAS, dok nr 134957. 

3. Avstämningsrapport UVAS 2023-2026, dok nr 134956. 

4. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till 

verksamheten Arbete och Försörjning att delta i Region Gävleborgs ansökan 

om projektmedel från Svenska ESF-rådet dnr 23-002 för en aktiv inkludering 

av unga som varken arbetar eller studerar i Norra Mellansverige 

(omsorgsutskottets protokoll § 15/2022, dok nr 135206). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 58 Dnr 2023-000018 

Information från utskotten 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets och sociala myndighetsnämndens ordförande Stefan Nybom (S) 

informerar om följande aktuella ärenden: 

Sociala myndighetsnämndens ekonomi har fortsatt att visa ett visst överskott. Under 

den senaste månaden har det dock fattats flera placeringsbeslut i, framför allt 

ungdomsärenden, men även i något ärende som rör vuxna missbrukare. Dessa 

placeringar kostar i storleksordningen 5 000 kronor och mer per dygn. Enkel 

matematik får oss att förstå att det blir stora summor per månad och att kostnaden 

på sikt blir ansenlig. Verksamheten arbetar därför i dessa ärenden med att så snart 

det är möjligt växla över till mindre kostsamma och minst lika bra lösningar. 

Ekonomiskt visar stöd- och omsorg av funktionshindrade och äldre på stora 

underskott. Omsorgsutskottet har därför beställt en analys med förslag på 

handlingsmöjligheter för att komma till rätta med underskotten. Dessa kommer att 

redovisas vid kommande sammanträden. 

På beställning av SPF har ett företag tagit fram och presenterat en undersökning av 

Hemtjänsten i Sveriges kommuner. Då resultatet för Nordanstigs del inte var bra 

fick verksamheten i uppdrag att analysera undersökningen och återrapportera till 

omsorgsutskottet.  

Undersökningen visade sig vidare vara behäftad med fler besynnerligheten. Bland 

annat hade man viktat svar på ett sådant sätt att resultaten blir gravt missvisande. 

Sammantaget kom omsorgsutskottet efter tjänstepersonernas dragning till slutsatsen 

att undersökningen inte hade kvalitet att tillmätas någon större vikt. Vi har tillgång 

till bättre, egna, instrument för att mäta kvalitet och utvecklingsutmaningar än vad 

denna undersökning kan bistå oss med.  

Ordförande och vice ordförande, oppositionen saknade representant, har också haft 

ett första möte med kommunens Råd för funktionshindrade och med 

Pensionärsrådet. Vid mötet hanterades en del praktiska frågor för den nya 

mandatperioden. Information delgavs om kommunens ekonomi, i allmänhet, och 

om det ekonomiska läget i för råden viktiga verksamheter i synnerhet. Status i 

viktiga investeringsprojekt behandlades och den ovan nämnda” Hemstjänstenkäten” 

föredrogs.  

Råden utgör en viktig del av kommunens arbete i att göra medborgare delaktiga i 

kommunens utveckling.  
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Forts. § 58 

 

Ledningsutskottets ordförande Lars Hed (M) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

En RAKEL-enhet kommer att placeras hos kommunchef, i dagsläget finns närmaste 

enhet hos räddningstjänsten i Jättendal.  

Planering pågår inför årets folkhälsodagar.  

Sedan ett och ett halvt år tillbaka pågår en processkartläggning av kommunens 

verksamheter. Ca 300 processer handlar det om. Kartläggningen kommer att 

möjliggöra effektivare arbete.  

En näringslivsworkshop har hållits som ett första steg i framtagningen av ny 

näringslivsstrategi.  

Verksamheten arbetar med att ta fram en analys angående val av korridor för 

ostkustbanan. Politiken inbjuds därefter för diskussion om förslaget.  

Ledningsutskottet fick på februarimötet genomgång av miljökontoret angående 

revidering av lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö. 

Revideringen innebär bland annat eldningsförbud i detaljplanelagt område från maj 

månad till och med september samt mindre hushållning av djur så som höns, vaktel 

och minigris. Ledningsutskottet, beslutade att skicka vidare revideringen till 

fullmäktige.  

I väntan på belysningsstrategin beslutades att ge startbesked till ny vägbelysning i 

Strömsbruk.  

Nytt förslag på natura 2000-område längs hela vår kuststräcka som politiken ej 

yttrat sig över gicks igenom. Ledningsutskottet gav i uppdrag till verksamheten att 

undersöka ytterligare möjligheter till samråd med naturvårdsverket under den 

fortsatta handläggningen.  

För att påskynda processen med byggandet av ett nytt särskilt boende beslutade 

ledningsutskottet att ge kommunchef i uppdrag att direktupphandla expert inom 

området. Experten kommer att vara upphandlad innan nästa ledningsutskott och 

bistå verksamheten i framtagning och utformning av ett nytt särskilt boende i 

Bergsjö. 

 

Utbildningsutskottets ordförande Tor Tolander (M) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Utskottet har hållit sitt första möte för året. 

Växthuset (resursenhet) kommer inte startas. Dels pga rekryteringsproblem men 

främst då behovet fluktuerar väldigt och att koncentrera resurserna till en avdelning 

gör att de därmed plockas ut ur linjeverksamheten där de gör större nytta i 

vardagen. 
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Forts. § 58 

 

Barn- och elevombud är i gång och erbjuder de som söker kontakt med 

verksamheten en enkel väg in. Tanken är att det ger bättre och snabbare service till 

de som har frågor samtidigt som det gör att de ärenden som behöver 

lärare/rektors/utbildningschefs kommer fram beredda och i en form som gör det 

lättare att ge bra svar på ett enkelt sätt. 

En första samarbetsdag har genomförts med socialtjänsten. De kommer bli fler 

framöver med tanken att skapa insyn i varandras verksamheter och identifiera 

gemensamma utvecklingsområdena.  

Medarbetarenkäten ger ett medelvärde på 3.85 vilket är en höjning från 3.82 från 

2020 och nöjdheten har stigit från 6.64 till 7.04. Svagheterna ligger huvudsakligen 

på lokaler och arbetsmiljö men förbättringsarbete pågår enligt plan. 

Översikten av betyg visavi nationella prov visar på avvikelser som behöver följas 

upp. Vad de beror på och vilken betydelse det har undersöks och återkoppling 

kommer ske. Punkten införs också i årsplanen för 2024. 
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§ 59 Dnr 2023-000079 

Redovisning enligt årsplan för utbildningsutskottets 
verksamheter 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet redovisar följande efter årsplanen, synpunkter och klagomål 

och tillbud och olycksfall: 

Synpunkter och klagomål 

Synpunkter och klagomål har influtit enligt följande: 

• via webbformulär 6 stycken 

• via sociala medier 2 stycken 

• via kommunlådan 28 stycken 

De 28 ärenden som influtit via kommunlådan innehåller varken synpunkter eller 

klagomål. Här återfinns frågor kring hur verksamheten fungerar eller hur man gör 

för att kunna komma i åtnjutande av något och liknande saker. Övriga åtta ärenden 

kan beskrivas som klagomål i spretiga frågor. Inga mönster eller dominans kan 

iakttas. Att man inte får tag på rektor och att man inte får den skolskjuts man vill ha 

är två exempel, situationen på Gnarps skola, parkering i Hassela och för långa 

skoldagar är tre andra. Det är vår bedömning att viktiga verksamhetsfrågor tas med 

rektor och alltså inte blir registrerade. Nedanstående är ett försök att få lite inblick 

även i dessa frågor. 

Klagomålshanteringen har inför vårterminen strukturerats om på våra hemsidor, 

detta för att tydliggöra hur ärenden ska hanteras i samband med att vårt eget Barn- 

och elevombud började sin verksamhet. 

Tillbud och olycksfall 

Totalt har det rapporterats 64 tillbud eller olycksfall på förskolan och 150 på skolan. 

Förskolan rapporterar rätt saker. Det finns få allvarligare tillbud. Problemet är att 

ärenden inte avslutas på rätt sätt. 

Grundskolan rapporterar delvis fel saker. Bland ärendena finns också kränkningar 

och regelöverträdelser. 

Vi har nu tagit fram en rutin för att kunna hantera ärenden bättre i systemet (bifogas 

som bilaga). Rutinen tydliggör vilka ärenden som omedelbart ska avskrivas och 

klarmarkeras samt hur man går vidare i allvarligare fall. Vi arbetar för närvarande 

med att ta fram en e-tjänst som dels ska sålla bort ärenden som borde hanteras 

någon annanstans (kränkningar), dels hjälpa till med att helt felaktiga ärenden aldrig 

startas (regelöverträdelser) och dels se till att enkla ärenden omedelbart avslutas och 

klarmarkeras. Tjänsten kommer att tas i bruk under våren. 
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Forts. § 59 

 

 

Utbildningsutskottets ordförande Tor Tolander (M) föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar redovisningen 

(utbildningsutskottets protokoll § 7/2023, dok nr 135192). 
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§ 60 Dnr 2023-000019 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har lämnat en månadsuppföljning per januari 2023. 

Inga avvikelser mot budget har rapporterats. 

Månadsrapport lämnas för kommunstyrelsens verksamheter per januari 2023 där 

bland annat följande nyckeltal redovisas: 

Antal årsarbetare var 744 och antalet anställda totalt 800 personer. 

Sjukfrånvaron var 9,7 % vilket är lägre än samma tid föregående år. 

Antalet årsarbetare och anställda samt sjukfrånvaron redovisas även per verksamhet 

och enhet. 

Vidare redovisas från Stöd och omsorg antalet hemsjukvårdsuppdrag som var 117 

stycken per januari, antalet utförda hemtjänsttimmar samt antalet vårddygn inom 

korttidsverksamheten. När det gäller ansökningar om särskilt boende så har 3 

ansökningar beviljats under januari vilket sammanlagt ger 14 ansökningar som är 

beviljade men ej verkställda. 
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§ 61 Dnr 2022-000376 

Revidering av lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Fastställa förslag till nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 

och miljön. 

2. Underrätta länsstyrelsen om de föreskrifter som kommunen antagit. 

 

Sammanfattning av ärendet 

De nu gällande lokala föreskrifterna för att skydda människors hälsa och miljön, 

antogs år 2000 och de är i behov av revidering och modernisering.  

Den med Hudiksvalls kommun, gemensamma nämnden Norrhälsinglands miljö- 

och räddningsnämnd har tagit fram ett förslag till nya föreskrifter. 

Utgångspunkten har varit att förenkla för den enskilde genom att ta bort krav på 

tillstånd och anmälan där miljöbalken och dess följdlagstiftning bedöms tillräcklig 

för att förhindra och komma till rätta med eventuella olägenheter.  

Förslaget innebär också en önskad likriktning mellan Hudiksvalls och Nordanstigs 

kommuner vilket underlättar för den gemensamma miljö- och räddningsnämnden 

som ska tillämpa föreskrifterna. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslag till nya lokala 

föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön samt underrättar 

länsstyrelsen om de föreskrifter som kommunen antagit (Erik Hedlunds och 

Eva Engströms tjänsteutlåtande 2023-01-05, dok nr 134248). 

2. Protokollsutdrag Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2022-10-13 

§ 43 med bilaga, Förslag till Lokala föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljön (dok nr 133401). 

3. Protokollsutdrag Ledningsutskottet 2023-01-17 § 6 (dok nr 134772). 

4. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att fastställa förslag till nya 

lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Underrätta 

länsstyrelsen om de föreskrifter som kommunen antagit (ledningsutskottets 

protokoll § 29/2022, dok nr 135123). 
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Kommunstyrelsen 
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2023-03-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 61 

 

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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§ 62 Dnr 2023-000006 

Avtal om gemensam förebyggande verksamhet inom 
räddningstjänsten i Hälsingland 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna förslag till samverkansavtal rörande förebyggande arbete och 

insatser mellan Norrhälsinge räddningstjänst, Kommunalförbundet 

Hälsingland och Räddningstjänsten i Ljusdal. 

2. Avtalet ska från och med 1 april 2023. 

3. Revidera reglementet för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd så att 

nämndens ansvar även omfattar prövning och tillsyn av explosiva varor. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Den 1 juli 2022 började nya föreskrifter gälla om hur kommunerna ska planera och 

utföra tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Dessa 

föreskrifter, tillsammans med högre krav på kompetens och ökad tillsynsfrekvens 

av explosiva och brandfarliga varor, ställer större krav på kommunernas 

förebyggande arbete. 

Under hela 2022 har projektet Räddningstjänst, gemensam förebyggande 

verksamhet i Hälsingland, bedrivits. I projektet ingår Kommunalförbundet 

Hälsingland, Räddningstjänsten i Ljusdals kommun samt Norrhälsinglands miljö- 

och räddningsnämnd. Projektavtalet löpte fram till 2022-12-31. 

Erfarenheterna i projektet är att organisationen har blivit mer hållbar, kompetensen 

och tillsynskvaliteten har ökat samt att verksamheten blivit resurs- och 

kostnadseffektiv. Under 2022 har en gemensam ärendehantering arbetats fram, 

underlag och mallar har setts över och man har identifierat frågor som behöver 

utvecklas. 

Projektets positiva erfarenheter har resulterat i att samarbetet föreslås permanentas 

genom ett samverkansavtal. Den avtalssamverkan som föreslås innebär att 

respektive organisation/kommun behåller ansvaret för den förebyggande 

verksamheten och att man samverkar kring utförandet av arbetet. För att göra detta 

möjligt kommer extern delegering att tillämpas. 

I det fall kommunerna beslutar att ingå i denna avtalssamverkan kommer taxor och 

delegationsordningar ses över och föreslår få en gemensam struktur i de ingående 

kommunerna under 2023. Därutöver kommer också resursbehovet för 

tillsynsverksamheten utifrån den nya föreskriften att utredas. 
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2023-03-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 62 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige godkänner förslag till 

samverkansavtal rörande förebyggande arbete och insatser mellan 

Norrhälsinge räddningstjänst, Kommunalförbundet Hälsingland och 

Räddningstjänsten i Ljusdal, att avtalet ska gälla från och med 1 april 2023 

samt revidera reglementet för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd så 

att nämndens ansvar även omfattar prövning och tillsyn av explosiva varor 

(Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2023-01-05, dok nr 134524). 

2. Protokollsutdrag NHMRN 2022-12-07 § 56 med bilaga, förslag till avtal om 

samverkan – förebyggande arbete (dok nr 134272).  

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna förslag till 

samverkansavtal rörande förebyggande arbete och insatser mellan 

Norrhälsinge räddningstjänst, Kommunalförbundet Hälsingland och 

Räddningstjänsten i Ljusdal. Avtalet ska från och med 1 april 2023. Revidera 

reglementet för Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd så att nämndens 

ansvar även omfattar prövning och tillsyn av explosiva varor 

(ledningsutskottets protokoll § 31/2023, dok nr 135125). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(29) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-07 
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§ 63 Dnr 2023-000032 

Ändring av avtal för samverkan Inköp Mitt 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna reviderat avtal för Inköpssamverkan Mitt enligt bilagt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Sedan 2020 samverkar kommunerna i Hälsingland i en inköpssamverkan, kallad 

Inköpssamverkan Mitt. 2021 blev även Älvkarleby kommun en del av samverkan i 

Inköpssamverkan Mitt och samverkansavtalet reviderades för att möjliggöra 

Älvkarlebys deltagande. Inköpssamverkan har nu pågått några år och mycket av 

praktiska rutiner och samarbetsformer har växt fram. Under detta år har det på 

uppdrag av kommuncheferna i Hälsingland arbetats med en översyn av det 

befintliga avtalet för att avtalet bättre ska vara anpassat efter det sätt som 

inköpssamverkan utformats. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna reviderat avtal 

för Inköpssamverkan Mitt enligt bilagt förslag Erik Hedlunds och Mia 

Järlidens tjänsteutlåtande 2023-02-02, dok nr 134721). 

2. Förslag till ändrat samverkansavtal (dok nr 134549). 

3. Gällande samverkansavtal, senast reviderat 2021-02-22 (dok nr 134548). 

4. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna reviderat 

avtal för Inköpssamverkan Mitt enligt bilagt förslag (ledningsutskottets 

protokoll § 32/2023, dok nr 135126). 

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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§ 64 Dnr 2023-000088 

Sammanslagning av verksamheter och budget från 
Vård och omsorg och Social omsorg till Stöd och 
omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Verksamheterna Vård och omsorg och Social omsorg slås samman och bildar 

den nya organisationen Stöd och omsorg med en gemensam budget. 

2. Budgeten för 2023 för Vård och omsorg på 182 236 tkr och Social omsorg på 

33 318 tkr flyttas till Stöd och omsorg. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten föreslår att verksamheterna Vård och Omsorg och Social omsorg 

slås samman till en gemensam verksamhet under kommunstyrelseförvaltningen. 

Den nya verksamheten får namnet Stöd och omsorg och har en gemensam budget.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar 1. Verksamheterna Vård 

och omsorg och Social omsorg slås samman och bildar den nya organisationen 

Stöd och omsorg med en gemensam budget. 2. Budgeten för 2023 för Vård och 

omsorg på 182 236 tkr och Social omsorg på 33 318 tkr flyttas till Stöd och 

omsorg (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2023-02-06, dok 

nr 134901). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att verksamheterna 

Vård och omsorg och Social omsorg slås samman och bildar den nya 

organisationen Stöd och omsorg med en gemensam budget. Budgeten för 2023 

för Vård och omsorg på 182 236 tkr och Social omsorg på 33 318 tkr flyttas till 

Stöd och omsorg (ledningsutskottets protokoll § 30/2023, dok nr 135124). 
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§ 65 Dnr 2023-000097 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Bernt Larsson (NoP) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Bernt Larssons (NoP) avsägelse. 

2. Välja Helena Andersson (NoP) som ny ledamot i Pensionärsrådet för 

återstoden av mandatperioden 2023-2026. 

Sammanfattning av ärendet 

Bernt Larsson (NoP) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Pensionärsrådet.  

Kommunstyrelsen ska godkänna Bernt Larssons avsägelse samt välja ny ledamot 

för återstoden av mandatperioden 2023-2026. 

Yrkanden 

Andreas Högdahl (NoP) föreslår Helena Andersson (NoP) som ny ledamot i 

Pensionärsrådet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Andreas Högdahls förslag och finner det antaget. 
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§ 66 Dnr 2023-000096 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Anette Forslin (V) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Anette Forslins (V) avsägelse. 

2. Välja ny ledamot i Rådet för funktionshindersfrågor vid kommunstyrelsens 

nästa sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 

Anette Forslin (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i Rådet för 

funktionshindersfrågor. 

Kommunstyrelsen ska godkänna Anette Forslins avsägelse samt välja ny ledamot 

för återstoden av mandatperioden 2023-2026. 

Yrkanden 

Petter Bykvist ((V) föreslår att val av ny ledamot behandlas på nästa sammanträde. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvists förslag och finner det antaget. 
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§ 67 Dnr 2022-000160 

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 2022 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 4, 2022 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och 

LSS. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 4, 2022. 

SoL ÄO, äldreomsorg. 

SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

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

Svar: Ja = 

* 14 ärende gällande SoL ÄO, äldreomsorg tom 31/12 varav 6 som ej är verkställda 

 

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

från datum för avbrott? 

Svar: Nej 

Beslutsunderlag 

1. Rapportering - ej verkställda beslut SoL för enheterna Barn och familj samt 

Vuxenstöd (och funktionshinder), kvartal 4 2022, dok. nr. 134948. 

2. Sammanställning av icke verkställda beslut SoL och LSS, tjänsteutlåtande, 

dok. nr. 134762. 

3. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna kvartalsrapport 

4, 2022 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (omsorgsutskottets 

protokoll § 16/2023, dok nr 135207). 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(29) 

Sammanträdesdatum 

2023-03-07 
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§ 68 Dnr 2023-000021 

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Företagshälsovårdsnämnden 2023-02-02 

Gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamheten 2023-02-02 

Nordanstigs Fjärrvärme AB 2023-02-03 

Nordanstigs Bostäder AB 2023-02-08 

Fiberstaden AB 2023-02-03 

Ostkustbanan 2015 AB 2023-02-10 

Övrigt 

Minnesanteckningar Näringslivsråd 2023-02-07 

Överförmyndarnämnden Mitt 2023-01-27 Mål- och resursplan 

Sveriges kommuner och regioner: Överenskommelse God och nära vård 
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§ 69 Dnr 2023-000020 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska beslut som är fattade på delegation återrapporteras till 

kommunstyrelsen på nästkommande sammanträde. 

Vid dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 

Nya tillsvidareanställda februari 2023, dok nr 135243 

Lotteritillstånd Hassela IF, dok nr 135105 
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§ 70 Dnr 2022-000038 

Information och övriga ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Riktlinjer för funktionella medborgardialoger 

Uppdra till fullmäktigeberedningen för demokrati att bereda ärendet. 

2. Mäns våld mot kvinnor, redovisning för Nordanstig 

Uppdra till verksamheten att redovisa statistik för mäns våld mot kvinnor i 

Nordanstigs kommun. Redovisas i kommunstyrelsen under första halvåret 

2023. 

3. Cyklar för utlåning vid kommunens särskilda boenden 

Godkänna informationen från omsorgsutskottet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Övriga ärenden 

Riktlinjer för funktionella medborgardialoger 

Carina Ohlson (C) föreslår att det tillsätts en fullmäktigeberedning som kan ta fram 

riktlinjer för hur vi kan få funktionella medborgardialoger. 

Ola Wigg (S) yrkar avslag på Carina Ohlsons förslag med hänvisning till att det 

redan finns en sådan instans - fullmäktigeberedningen för demokrati. 

Stig Eng (C) yrkar att Carina Ohlsons förslag överlämnas till 

fullmäktigeberedningen för demokrati för beredning. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Carina Ohlsons yrkanden och finner sitt 

yrkande antaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på sitt och Stig Engs yrkande och finner 

Stig Engs yrkande antaget. 

Mäns våld mot kvinnor, redovisning för Nordanstig 

Stig Eng (C) frågar efter statistik kring mäns våld mot kvinnor i Nordanstigs 

kommun. 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om att Brottsförebyggande rådet arbetar 

med uppföljning och håller på att ta fram riktlinjer för det förebyggande arbetet 

enligt en motion som tidigare har blivit beviljad. Verksamheten kan informera 

kommunstyrelsen om arbetet under våren. 
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Forts. § 70 

 

Cyklar för utlåning vid kommunens särskilda boenden 

Vid kommunstyrelsens sammanträde i december 2023 lämnades ett uppdrag till 

omsorgsutskottet att bereda Sven-Erik Sjölunds (S) förslag att utreda om de cyklar 

som köptes in för de boende på kommunens särskilda boenden  går att göra 

tillgängliga för anhöriga.  

Omsorgsutskottet har berett ärendet och meddelar ett det inte går att genomföra 

främst av försäkringsskäl. 
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§ 71 Dnr 2023-000139 

Delegation att fatta beslut om prioriteringar vid elbrist, 
styrel 

Kommunstyrelsens beslut 

Delegera till kommunstyrelsens ordförande att fatta beslut om prioriteringar vid 

elbrist, så kallad styrel. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen behöver ta ställning för hur el prioriteras i kommunen vid elbrist. 

Kommunens allmänna inriktning för prioritering av el är att skydda människors liv 

och hälsa. 

Styrel är ett systematiskt sätt att identifiera och prioritera samhällsviktiga 

elanvändare vid en kortsiktig elbrist.  

Energimyndigheten har tillsammans med andra myndigheter, regioner och 

kommuner till uppgift att identifiera och prioritera samhällsviktiga elanvändare vid 

en kortsiktig elbrist och därmed behov av manuell frånkoppling för delar av elnätet. 

En krissituation är när Svenska kraftnät inte får balans mellan den el som 

produceras och konsumeras och därför tvingas koppla bort el för en del av 

användarna. Det har hittills aldrig inträffat att Svenska kraftnät varit tvungna att 

koppla bort el även om det har varit nära några gånger. 

Innehållet och informationen i styrel är säkerhetsskyddat enlig 

Säkerhetsskyddslagen (1996:627) och kan inte delges offentligt.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att delegera till 

kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) att fatta beslut om prioriteringar vid 

elbrist, så kallad styrel (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2023-03-06, dok nr 135325). 

Yrkanden 

Michael Wallin (M) yrkar bifall till verksamhetens förslag med ändringen att 

delegaten ska vara kommunstyrelsens ordförande och inte vara namngiven. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Michael Wallins yrkande och finner det antaget. 
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§ 72 Dnr 2022-000383 

Yttrande gällande Tigerberget vindkraftspark 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna bifogat remissyttrande. 

2. Uppdra till verksamhetschef för Tillväxt och service att svara. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Holmenkoncernen planerar att uppföra en vindkraftspark med upp till 38 verk med 

en totalhöjd på upp till 300 meter söder om kommungränsen i kommunens östra 

del.  

Kommunen har getts möjlighet att yttra sig i detta avgränsningssamråd innan 

miljökonsekvensbeskrivningen arbetas fram och tillståndsansökan inlämnas. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner bifogat remissyttrande 

samt uppdrar till verksamhetschef för Tillväxt och service att svara (Erik 

Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2023-02-26, dok nr 

134915). 

2. Förslag till remissvar Hans-Åke Oxelhöjd, 2023-02-06, dok nr 134924). 

3. Samrådshandling – Tigerberget vindkraftspark, Holmen Energi AB, 

2022-10-12 (dok nr 134921) 

4. Fotomontage Tigerberget, Ecogain, 2022-11-03 (dok nr 134922). 

5. Vindkraft i Nordanstigs kommun, tillägg till Översiktsplan 2004, 

antagandehandling november 2010 (dok nr 134923). 

6. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna bifogat 

remissyttrande samt att uppdra till verksamhetschef för Tillväxt och service att 

svara (ledningsutskottets protokoll § 36/2023, dok nr 135130). 
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§ 73 Dnr 2023-000022 

Redovisning av pågående fastighetsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får en redovisning av pågående fastighetsprojekt i kommunens 

regi. 

Projektledare Mac Herrmann och klimat- och miljöstrateg Anna Heijbel presenterar 

aktuellt läge för de olika projekten. 

Gnarps nya förskola 

Delar av fasaden har inte varit ordentligt förankrad i väggen och det håller på att 

åtgärdas just nu. 

Ny idrottshall i Bergsjö 

Programhandlingen blev klar 2023-01-24 

Projektering pågår 

Upphandling av entreprenör i maj 2023 

Beräknas att vara färdigställt 2024-09-01 

Moduler Sörgården 

Fler moduler än första förslaget, sammantaget 16 lägenheter 

Nytt bygglov är beviljat 

Modulerna levereras 2023-03-21 

Inflyttning beräknas vara möjligt 2023-05-08 

Stallet i Strömsbruk 

En skiss håller på att tas fram tillsammans med verksamheten 

Hela bottenplan planeras till förskola med tre avdelningar 

Alla avdelningar byggs nu och en del blir personalutrymme 

Tidplan för skiss är 2023-03-01 

Ny kalkyl 2023-03-15 

EPC-projektet 

Projektet har hittills sparat 431,5 tkr 

Projektet är nu inne i fas 3 
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§ 74 Dnr 2023-000082 

Chefers förutsättningar för friskare arbetsplatser,  
Sunt arbetsliv 

Kommunstyrelsens beslut 

Workshopen avslutas. 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har ingått ett samarbete med Suntarbetsliv. 

Suntarbetsliv är en ideell förening som drivs gemensamt av de fackliga 

organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. 

Deras uppdrag är att samla in kunskaper om förebyggande, hälsofrämjande och 

rehabiliterande insatser inom arbetsmiljöområdet och att göra denna kunskap 

tillgänglig och användbar på arbetsplatserna inom kommuner, regioner och 

kommunala företag. 

Nordanstigs kommuns syfte med samarbetet är att starta ett arbete med friskfaktorer 

som kommer pågå kontinuerligt framöver. Genom att arbeta med friskfaktorer kan 

den arbetsrelaterade sjukfrånvaron sänkas och få friskare arbetsplatser där 

arbetsmiljöarbetet är en naturlig del i vardagen.  

Cheferna får förutsättningar, tid och kunskaper för att leda sina medarbetare och 

bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete på ett bra sätt. 

Vid dagens sammanträde genomförs en workshop för kommunstyrelsen i sin roll 

som arbetsgivare, med fokus på chefers förutsättningar för friskare arbetsplatser. 

Per Dahlström, Fredrik Westin, Marie Gustafsson och Thomas Larsson deltar från 

verksamheten och leder workshopen. 

 

 


