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§ 214 Dnr 2021-000021  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen. 

Extraärenden kvar från förra sammanträdet: 

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

Följande ärende tas bort: 

Ärende 23 Fyllnadsval efter Elisabeth Westrin (M). 
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§ 215 Dnr 2021-000016  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Ekonomin ser bra ut på helheten även om flera verksamheter drar över sin budget.  

Jag är dock lite oroad över kostnadsutvecklingen där jag ser en risk framöver, om 

intäkterna inte fortsätter i den takt som varit.  

Det har varit höga intäkter från staten, framför allt pga pandemin, som i dagsläget 

inte ser ut att fortsätta på samma nivå. Men just nu ser det bra ut och det är en 

förutsättning om vi ska kunna investera i våra kärnverksamheter som vi har tänkt. 

En inbjudan till kommunstyrelsen har skickats ut om en workshop-dag tillsammans 

med Mittuniverstitetet som jag hoppas att alla kan vara med på. 

Vi har deltagit på Bünsow i Sundsvall, en viktig tillställning som sätter Nordanstig 

på kartan. Jag kan konstatera att det finns ganska många i Sundsvall och norrut som 

inte vet vad Nordanstig är för något. Det måste vi ändra på. 

I Hälsingerådet fortsätter det viktiga arbetet med att samarbeta och samverka för att 

stärka Hälsingland både som varumärke men också Hälsinglands 

kommunorganisationer.  

43 ordföranden i kommunstyrelser och regionstyrelser har skickat in en skrivelse till 

regeringen om förslaget att sänka hastigheterna på våra större vägar. Förslaget om 

hastighetssänkningen har nu dragits tillbaka. 
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§ 216 Dnr 2020-000199  

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Arbetet fortsätter med att stärka krisledningen och totalförsvaret. En 

säkerhetsskyddsanalys håller på att tas fram och är snart klar. 

Företagsbesöken fortsätter. De två senaste på Ilsbo Tools och House of Helsinglight 

genomfördes fysiskt och det var för första gången sedan pandemin bröt ut. 

Genomför verksamhetsbesök en gång i veckan, senast på Bålle gruppbostad. 

En chefsdag genomfördes förra veckan. Det var ett bra möte där bland annat 

ledning, ledarskap och Agenda 2030 behandlades. 

Ekonomin visar på ett gott resultat för 2021. Verksamheterna går däremot tungt och 

behöver ses över inför kommande år. 

Budgetplaneringen för 2023 inleds inom kort. 

Erik Hedlund kommer att delta i en paneldebatt i Gävle om jämlikhet. Debatten 

arrangeras av Region Gävleborg. 

Julfesten för kommunens anställda genomförs i mitten av november med mat och 

film. 
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§ 217 Dnr 2021-000024  

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Prognosen för verksamheten visar ett underskott mot budget, det finns givetvis 

många orsaker till detta. Bland annat tjänsteköp som genererar höga kostnader även 

på sikt. Hemtjänsttimmen är dyrare än det vi får i ersättning, idag är det ca 412 

kronor mot kommunens hemtjänsttimme ligger på mellan 600-800 kronor per 

timme. Sammantaget ger det en avvikelse på drygt 14 mnkr. 

Inom den sociala delen ser jag positivt på de nya indelningarna, och dessutom har 

dygnskostnaden för behandling landat tillbaka i 2019-nivåerna. 

Jag ser också positivt på det arbete man nu ska påbörja inom öppenvården för att 

minska kostnaderna för placeringar. 

Jag hoppas på ett bättre utvecklat samarbete mellan socialtjänsten och 

skolhälsovården, jag ser att en misslyckad skolgång är en riskfaktor för att hamna 

snett i livet och leva i utanförskap. 

Jag hoppas att man landar i en ny form av bra samarbete mellan arbetsförmedlingen 

och vår enhet i kommunen. Jag vet att man jobbar bra, men nu förändras 

förutsättningarna som arbetsförmedlingen har. Vad det kommer att innebära är väl 

inte helt klart ännu, förutom att alla jobbar så gott de kan för sina klienter. 

 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Hemställan överdrag budget, Interkommunala ersättningar (IKE) 

Ekonomirapporten  ser i princip likadan ut som föregående månad. Resultatet visar 

100 tkr i förbättring på Gnarps skola, som nu ligger inom ram. Prognosen är 400 tkr 

bättre än vid delårsrapporten. Vakanser och sjukskrivningar gör att 

personalkostnaderna minskar och sjukskrivningstalen är nere på ungefär samma tal 

som innan pandemin (en månads eftersläpning i statistiken). Prognosen för året 

visar fortsatt på ett underskott på 4 miljoner, främst på grund av ökade kostnader 

inom IKE. Utbildningschefen kommer att redogöra för detta vid dagens 

sammanträde.  
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Forts. § 217 

 

Målsättning och Mätpunkter för systematiskt kvalitetsarbete  

Under 2021 har utskottet arbetat med att ta fram en gemensam målsättning* för sitt 

arbete. Denna målsättning ( de markerade orden) ligger till grund för mätpunkter 

som tagits fram i dialog med verksamheten. Dessa mätpunkter möjliggör 

uppföljning av verksamhetens systematiska kvalitetsarbete. Vi har inarbetat 

redovisning av dessa mätpunkter i årshjulet. 

*Målsättning för utbildningsutskottet 2021-2023 - Vi arbetar för en likvärdig och 

trygg skola med resultat över det nationella genomsnittet. En skola med höga 

förväntningar på eleverna där extra stöd ges där så behövs och ytterligare 

utmaningar där så behövs, så att alla elever utvecklas. 

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Deltagit i konferensen Bünsov i Sundsvall, i gamla stadshuset. Namnet är efter en 

träpatron från svunnen tid. Det var både lokala och internationella inblickar i vår 

ekonomiska framtid. 

Vid senaste Hälsingerådet hade vi åter besök av Maria Rosén från Järvsö turism 

som berättade att det var tveksamt om regionen och strukturfonder har pengar att 

finansiera 40 miljoners-projektet för inflyttning i Hälsingland i närtid.  

Träff med delägare Henrik i Strömfallet AB, som har köpt 3 kraftstationer i 

Harmångersån samt övriga kraftstationer som Orsa besparingsskog var ägare till. 

Mötet var i en positiv anda om vårt framtida samarbete för fiskens vandring runt 

kraftstationerna. 

Handelsbanken i Bergsjö lägger ner sitt kontor i Bergsjö. Det är det sista 

bankkontoret i Nordanstigs kommun. Det finns signaler på att Hälsinglands 

Sparbank kommer att öppna ett kontor i kommunen. 
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§ 218 Dnr 2021-000006  

Redovisning enligt årsplan för 
Utbildningsverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Thomas Larsson, utbildningschef redovisade följande efter årsplanen. 

Trygghet och studiero 

Det är framför allt två saker som framstår som otrygga i vår analys av Trygghet och 

studiero:   

Att gårdarna blir så mörka på eftermiddagarna samt att toaletterna upplevs som 

ofräscha.  

Att gårdarna upplevs som mörka beror framför allt på att det i nuläget inte finns 

tillräckligt med ljuspunkter längs med fasaderna, samt att förrådsbodarna upplevs 

som skrämmande i och med att dessa helt saknar belysning. Utöver detta så 

fungerar inte all utebelysning i nuläget.  

Att toaletterna upplevs som otrygga bottnar framför allt i att de blir mer och mer 

ofräscha under dagen. Det framkommer att vissa elever drar sig för att gå på 

toaletterna under skoldagen. Dessutom finns det en allmän otrygghet kopplad till 

toaletterna. Vad otryggheten innebär är i nuläget inte riktigt konkretiserat.    

 

Centrala aktiviteter 

Mörkret – upplevelsen om att skol- och FSK-gårdarna blir väldigt mörka på 

eftermiddagarna samt att det finns för få ljuspunkter framkommer tydligt i 

trygghetsmaterialet. 

Toaletter – Toaletterna upplevs inte som fräscha samt emellanåt otrygga. 

Måluppfyllelse 

Andel godkända, behörighet och meritvärde 
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Forts. § 218 

 

Andel godkända och betygspoäng per ämne

 
Sammanfattning av huvudmannaanalysen 

Det framkommer att det finns ett generellt behov av att öka analysförmågan - så väl 

i pedagogled som i ledningsgruppen. Upplevelsen är att man inte riktigt kommer in 

på djupet, utan mest rör sig på ytan. Detta gör också att man inte riktigt kan dra de 

slutsatser som är nödvändiga. För att öka effekten på vår måluppfyllelse så bör 

kunskapen om analysprocessen fördjupas.  

Arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram har pågått 

länge. Dock är upplevelsen att arbetet gränsdragningarna mellan extra 

anpassningar och åtgärdsprogram inte helt har satt sig i pedagogledet. 

Vi behöver förtydliga och utbilda.  

Resultatet i matematiken sticker ut negativt i förhållande till betyg/omdömen 

i andra ämnen. Vi upplever att vi måste fokusera extra mycket på 

matematiken - från förskolan upp till och med högstadiet.   

Elevhälsans förebyggande och främjande arbete 

Elevhälsan har tidigare redovisat sina insatser med förebyggande och främjande 

insatser separat. Det är viktigt för utvecklingsarbetet att elevhälsan involveras i det 

systematiska kvalitetsarbete som syftar till högre måluppfyllelse tillsammans med 

rektor och pedagoger. För att effektivisera den lokala elevhälsan och få ytterligare 

ett perspektiv i det systematiska kvalitetsarbetet redovisar inte barn- och elevhälsan 

sitt arbete separat längre. Deras perspektiv är nu involverat i de övergripande 

redovisningar som görs.                                   
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Forts. § 218 

 

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottets protokoll § 93/2021, dok.nr. 128229. 

Yrkanden 

Petra Modée (V) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petra Modées yrkande och finner det antaget. 
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§ 219 Dnr 2020-000038  

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får en ekonomisk rapport per september 2021. 

Verksamheterna redovisar en prognos för helåret 2021 med avvikelser mot budget. 

Kommunstyrelsen  

Staben  -1 468 tkr 

Tillväxt och service  1 380 tkr 

Utbildning  -3 541 tkr 

Vård och omsorg  -6 000 tkr 

Social omsorg  -2 750 tkr 

Sociala myndighetsnämnden  -10 050 tkr 

Sammantaget med avvikelser från de särskilda verksamheterna och avvikelser i 

skatteintäkter, statsbidrag med mera så visar prognosen ett positivt resultat på helår 

2021 med 37 028 tkr. 

Beslutsunderlag 

Månadsuppföljning per september2021, dok nr 128192.  

Yrkanden 

Petra Modée (V) yrkar att 2 mnkr ur 2021 år resultat avsätts för tillfälliga insatser 

för personalbefrämjande åtgärder. 

Stig Eng (C) yrkar avslag på Petra Modées yrkande då han anser att det inte hör till 

ärendet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om Petra Modées yrkande ska beviljas eller 

avslås och finner att det ska avslås. 
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§ 220 Dnr 2021-000004  

Begäran om godkännande av prognostiserat 
budgetunderskott, Utbildning 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna det prognostiserade underskottet mot budget 2021 med 2 mnkr för 

Utbildning. 

Kommunstyrelsen ser inte i dagsläget att det är möjligt, så här sent på året att göra 

effektiviseringar i verksamheterna som ger effekt 2021. Kommunstyrelsen bifaller 

därför begäran om godkännande av prognostiserat underskott. Detta då utrymme 

finns efter att staten har skjutit till mer medel som inte var känt när budgeten lades. 

En del av orsakerna till underskotten är även ökade kostnader på grund av 

coronapandemin. Kommunstyrelsen vill ändå understryka vikten av att hålla den 

budget som är beslutad. 

Kommunstyrelsen förutsätter att alla verksamheter nästa år håller sig inom tilldelad 

ram samt att eventuella överdrag kan komma att krävas återställning av den 

verksamhet som drar över. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I mars prognosticerades utbildningsverksamhetens underskott till 500 tkr. De 

interkommunala ersättningarna (IKE) hade då inte kunnat prognosticerades. 

I tertialrapporten en månad senare prognosticerades IKE till ett underskott om 

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

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

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

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

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

mot ett underskott om 2 mnkr. 

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

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

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

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

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

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

efter tertialrapporten. Utbildningsutskottet hemställer därför om att ett godkännande 

av det prognosticerade underskottet om 2 mnkr. 

Kommunstyrelsen har tidigare godkänt utbildningsutskottets prognosticerade 

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

ny begäran från utbildningsutskottet om ytterligare 2 mnkr underskott. 

Utbildningschef Thomas Larsson föredrar ärendet och orsakerna till det 

prognostiserade underskottet. 
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Beslutsunderlag 

1. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner hemställan om 

ett prognosticerat underskott för 2021 om 2 mnkr (utbildningsutskottets 

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

2. Kommunstyrelsen beslutar godkänna utbildningsutskottets prognosticerade 

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

Hedlund att till nästa sammanträde lämna förslag på hur överskottet kan 

hanteras inom kommunstyrelsens budgetram (kommunstyrelsens protokoll 

§ 164/2021, dok.nr. 127607). 

3. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna ett 

prognosticerat underskott för 2021 om ytterligare 2 mnkr, inklusive föregående 

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

dok.nr.  127757). 

4. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till utbildningsutskottet med 

begäran om mer underlag: Frågor som behöver besvaras: Hur många elever 

utöver budgeterat, som belastar kontot IKE. Från vilka skolor som dessa elever 

kommer ifrån. Hur IKE har utvecklats de senaste åren, antal elever samt 

utveckling av IKE ersättning de senaste åren (förslag 4 år). Hur skall det 

finansieras. Hur är undviker man liknande utfall 2022 (kommunstyrelsens 

protokoll § 183/2021, dok.nr. 127912). 

5. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna ett 

prognosticerat underskott för 2021 om 2 mkr (utbildningsutskottets protokoll 

§ 87/2021, dok.nr. 128222). 

6. IKE-redovisning dok.nr. 128057.    

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till utbildningsutskottets begäran med tillägget att 

kommunstyrelsen i dagsläget inte ser att det är möjligt, så här sent på året att göra 

effektiviseringar i verksamheterna som ger effekt 2021. Kommunstyrelsen bifaller 

därför begäran om godkännande av prognostiserat underskott. Detta då utrymme 

finns efter att staten har skjutit till mer medel som inte var känt när budgeten lades. 

Kommunstyrelsen vill ändå understryka vikten av att hålla den budget som är 

beslutad. Kommunstyrelsen förutsätter att alla verksamheter nästa år håller sig inom 

tilldelad ram samt att eventuella överdrag kan komma att krävas återställning av 

den verksamhet som drar över. 

Stig Eng (C) yrkar tillägga att en del av orsakerna till underskotten är ökade 

kostnader på grund av coronapandemin. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Stig Engs yrkanden och finner dem 

antagna.    



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 221 Dnr 2021-000187  

Begäran om utökad budget, sociala 
myndighetsnämnden 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna sociala myndighetsnämndens begäran om utökad budget med 10 050 tkr 

för 2021. 

Kommunstyrelsens kommentarer till förslaget: 

Kommunstyrelsen ser inte i dagsläget att det är möjligt, så här sent på året att göra 

effektiviseringar i verksamheterna som ger effekt 2021. Kommunstyrelsen föreslår  

därför bifall till begäran om godkännande av utökad budgetram. Detta då utrymme 

finns efter att staten har skjutit till mer medel som inte var känt när budgeten lades. 

En del av orsakerna till underskotten är även ökade kostnader på grund av 

coronapandemin. Kommunstyrelsen vill ändå understryka vikten av att hålla den 

budget som är beslutad. 

Kommunstyrelsen förutsätter att alla verksamheter nästa år håller sig inom tilldelad 

ram samt att eventuella överdrag kan komma att krävas återställning av den 

verksamhet som drar över. 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala myndighetsnämnden har idag en total budget på 19 121 tkr och har en 

prognos på 29 971 tkr. De största kostnaderna ligger på: (riktmärke april 33.3 %) 

• Institutionsvård vuxna, förbrukat 95 % av budget i april. 

• Institutionsvård barn, förbrukat 51 % i april 

• Familjehemsvård, förbrukat 61 % i april 

• Försörjningsstöd, förbrukat 44 % i april 

Med anledning av detta har sociala myndighetsnämnden inkommit med en begäran 

hos fullmäktige om få en utökad budget för 2021 med prognosticerade 10 850 tkr. 

Kommunstyrelsen följer sociala myndighetsnämndens utveckling och beslutade vid 

sitt sammanträde 8 juni 2021 att återremittera ärendet till sociala 

myndighetsnämnden för komplettering innehållande tydliga tidsplanerade åtgärder 

som leder till minskade kostnader på både kort (2021) och lång sikt (2022-23), en 

ny kompletterad begäran ska redovisas till kommunstyrelsens sammanträde 

7 september 2021 samt att sociala myndighetsnämnden även ska minska 

kostnaderna under tiden fram till kommunstyrelsens sammanträde 7 september 

2021.   

Vid kommunstyrelsens sammanträde i september beslutades åter att återremittera 

ärendet till sociala myndighetsnämnden då handlingarna till ärendet inte var klara.  

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 221 

 

Till dagens sammanträde har en åtgärdsplan tagits fram samt övriga kompletterande 

handlingar. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att nämnden (individ- och 

familjeomsorgen) får en utökad budget med prognosticerade 10 850 tkr (Erik 

Hedlunds och Kristina Norbergs tjänstutlåtande 2021-05-10, dokumentnr. 

125791). 

2. Sociala myndighetsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att nämnden 

(individ- och familjeomsorgen) får en utökad budget med prognosticerade 

10 850 tkr (Sociala myndighetsnämndens protokoll § 81/2021, dokumentnr. 

126040). 

3. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till sociala 

myndighetsnämnden för komplettering innehållande tydliga tidsplanerade 

åtgärder som leder till minskade kostnader på både kort (2021) och lång sikt 

(2022-23). En ny kompletterad begäran redovisas till kommunstyrelsens 

sammanträde 7 september 2021. Sociala myndighetsnämnden ska även minska 

kostnaderna under tiden fram till kommunstyrelsens sammanträde 7 september 

2021 (kommunstyrelsens protokoll § 132/2021, dok.nr. 126511).  

4. Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet till sociala 

myndighetsnämnden med följande motivering: Kommunstyrelsen har begärt in 

handlingar från sociala myndighetsnämnden och det är anmärkningsvärt att 

handlingarna inte är klara. Kommunstyrelsen ställer sig kritisk till 

handläggningen av ärendet (kommunstyrelsens protokoll § 163/2021, dok.nr. 

127606). 

5. Sociala myndighetsnämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

ett prognostiserat underskott 2021 om 10 050 tkr för sociala 

myndighetsnämnden. samt godkänna Åtgärdsplan till en budget i balans för 

sociala myndighetsnämnden, daterad 2021-09-24 (sociala 

myndighetsnämndens protokoll § 137/2021, dok.nr. 128135).   

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till sociala myndighetsnämndens begäran. 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till sociala myndighetsnämndens begäran med tillägget att 

kommunstyrelsen i dagsläget inte ser att det är möjligt, så här sent på året att göra 

effektiviseringar i verksamheterna som ger effekt 2021. Kommunstyrelsen bifaller 

därför begäran om utökad budget. Detta då utrymme finns efter att staten har skjutit 

till mer medel som inte var känt när budgeten lades. Kommunstyrelsen vill ändå 

understryka vikten av att hålla den budget som är beslutad. Kommunstyrelsen 

förutsätter att alla verksamheter nästa år håller sig inom tilldelad ram samt att 

eventuella överdrag kan komma att krävas återställning av den verksamhet som drar 

över. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 221 

 

Stig Eng (C) yrkar tillägga att en del av orsakerna till underskotten är ökade 

kostnader på grund av coronapandemin. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt, Carina Ohlsons och Stig Engs yrkanden och 

finner dem antagna. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(50) 
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2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 222 Dnr 2021-000307  

Begäran om godkännande av prognostiserat 
budgetunderskott, Social omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna det prognostiserade underskottet mot budget 2021 för Social omsorg 

enligt följande: 

Godkänna ett prognostiserat underskott för 2021 om 1 000 tkr och som räknas av 

mot budgeterat resultat för 2021 för Öppenvården. 

Godkänna ett prognostiserat underskott för 2021 om 1 000 tkr och som räknas av 

mot budgeterat resultat för 2021 för SO gemensamt (programpunkt 33,37). 

Godkänna ett prognostiserat underskott för 2021 om 700 tkr och som räknas av mot 

budgeterat resultat för 2021 för SO gemensam personal (programpunkt 33, 36, 37). 

Godkänna ett prognostiserat underskott för 2021 om 300 tkr och som räknas av mot 

budgeterat resultat för 2021 för SO gemensamt (övriga kostnader). 

Kommunstyrelsen ser inte i dagsläget att det är möjligt, så här sent på året att göra 

effektiviseringar i verksamheterna som ger effekt 2021. Kommunstyrelsen bifaller 

därför begäran om godkännande av prognostiserat underskott. Detta då utrymme 

finns efter att staten har skjutit till mer medel som inte var känt när budgeten lades. 

En del av orsakerna till underskotten är även ökade kostnader på grund av 

coronapandemin. Kommunstyrelsen vill ändå understryka vikten av att hålla den 

budget som är beslutad. 

Kommunstyrelsen förutsätter att alla verksamheter nästa år håller sig inom tilldelad 

ram samt att eventuella överdrag kan komma att krävas återställning av den 

verksamhet som drar över. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten Social omsorg har under året dragits med en mängd ökade kostnader. 

Verksamheten arbetar med att hitta olika lösningar för att få en budget i balans 

under 2022. Sociala myndighetsnämnden tar bland annat fram en handlingsplan för 

att hantera sitt underskott. 

En del av kostnaderna för Social omsorg finns inom kommunstyrelsens budget. 

I det här ärendet beskriver verksamheten vilka åtgärder som är planerade för att 

komma till rätta med underskott om 3 000 tkr inom öppenvård, flyktingenhet och 

inom arbetsmarknadsverksamhet. Kommunstyrelsen behöver ta ställning till om 

budgeten för Social omsorg ska utökas med hänsyn till underskottet. 

 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 222 

 

Beslutsunderlag 

1. Hemställan om utökad budget, Social omsorg, dok nr 127894. 

2. Omsorgsutskottets protokoll § 111/2021, dok.nr. 128203.    

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets begäran. 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets begäran med tillägget att 

kommunstyrelsen i dagsläget inte ser att det är möjligt, så här sent på året att göra 

effektiviseringar i verksamheterna som ger effekt 2021. Kommunstyrelsen bifaller 

därför begäran om godkännande av prognostiserat underskott. Detta då utrymme 

finns efter att staten har skjutit till mer medel som inte var känt när budgeten lades. 

Kommunstyrelsen vill ändå understryka vikten av att hålla den budget som är 

beslutad. Kommunstyrelsen förutsätter att alla verksamheter nästa år håller sig inom 

tilldelad ram samt att eventuella överdrag kan komma att krävas återställning av 

den verksamhet som drar över. 

Stig Eng (C) yrkar tillägga att en del av orsakerna till underskotten är ökade 

kostnader på grund av coronapandemin. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt, Carina Ohlsons och Stig Engs yrkanden och 

finner dem antagna. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(50) 
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2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 223 Dnr 2021-000218  

Begäran om godkännande av prognostiserat 
budgetunderskott, Vård och omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna ett prognostiserat underskott för 2021  för Vård och omsorg, om 

2 000 tkr och som räknas av mot budgeterat resultat för 2021 för verkställande av 

2 tjänsteköpta placeringar. 

Kommunstyrelsen ser inte i dagsläget att det är möjligt, så här sent på året att göra 

effektiviseringar i verksamheterna som ger effekt 2021. Kommunstyrelsen bifaller 

därför begäran om godkännande av prognostiserat underskott. Detta då utrymme 

finns efter att staten har skjutit till mer medel som inte var känt när budgeten lades. 

En del av orsakerna till underskotten är även ökade kostnader på grund av 

coronapandemin. Kommunstyrelsen vill ändå understryka vikten av att hålla den 

budget som är beslutad. 

Kommunstyrelsen förutsätter att alla verksamheter nästa år håller sig inom tilldelad 

ram samt att eventuella överdrag kan komma att krävas återställning av den 

verksamhet som drar över. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten Vård och omsorg har fått två biståndsbedömda ärenden på en 

placering av två barn. Tidigare har en placering tillhört enheten Social omsorg men 

gått över till ett LSS-ärende så verkställigheten på beslutet tillhör Vård och omsorg. 

Det andra barnet är ett nytt ärende from 1 oktober 2021.  

Detta är inget Vård- och omsorgsverksamheten kan påverka då verksamheten 

enbart skall verkställa myndighetens beslut. 

Kommunens biståndsbedömning genererar en ökad prognos för utförd 

verkställighet på placeringar vilket blir en kostnadsökning motsvarande 2 000 tkr 

mot budget. 

Beslutsunderlag 

1. Hemställan om utökad budget, dok nr 127337. 

2. Omsorgsutskottets protokoll § 112/2021, dok.nr. 128204. 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets begäran. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 223 

 

Ola Wigg (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets begäran med tillägget att 

kommunstyrelsen i dagsläget inte ser att det är möjligt, så här sent på året att göra 

effektiviseringar i verksamheterna som ger effekt 2021. Kommunstyrelsen bifaller 

därför begäran om godkännande av prognostiserat underskott. Detta då utrymme 

finns efter att staten har skjutit till mer medel som inte var känt när budgeten lades. 

Kommunstyrelsen vill ändå understryka vikten av att hålla den budget som är 

beslutad. Kommunstyrelsen förutsätter att alla verksamheter nästa år håller sig inom 

tilldelad ram samt att eventuella överdrag kan komma att krävas återställning av 

den verksamhet som drar över. 

Stig Eng (C) yrkar tillägga att en del av orsakerna till underskotten är ökade 

kostnader på grund av coronapandemin. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt, Carina Ohlsons och Stig Engs yrkanden och 

finner dem antagna. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(50) 
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2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 224 Dnr 2021-000306  

Flytt av verksamhet Hälsinglands Utbildningsförbund 
(HUF) till verksamhet Utbildning 

Kommunstyrelsens beslut 

Flytta följande programpunkt från Stab till Skola i budgeten för 2022: 

HUF 49 500 tkr 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ledningskontoret vill samla frågor rörande skola under verksamheten Utbildning.   

Ett förslag har därför lämnats att kostnaden för Hälsinglands Utbildningsförbund 

med en budget på 49 500 tkr flyttas från Stab till Utbildning i budget 2022.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar flytta följande programpunkt 

från Stab till Skola i budgeten för 2022: HUF 49 500 tkr (Erik Hedlunds och Kalle 

Olssons tjänsteutlåtande 2021-10-04, dok.nr. 127862).          

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar flytta följande 

programpunkt från Stab till Skola i budgeten för 2022: HUF 49 500 tkr 

(ledningsutskottets protokoll § 205/2021, dok.nr. 128250). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
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§ 225 Dnr 2021-000305  

Flytt av verksamhet Turism och näringsliv till 
verksamhet Staben 

Kommunstyrelsens beslut 

Flytta följande verksamheter från Tillväxt och service till Stab i budgeten för 2022: 

Näringslivsenheten 2 329 tkr 

Turism 1 151 tkr  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret vill samla frågor rörande näringsliv, 

turism/destinationsutveckling och upphandling i en enhet direkt underställd 

kommunchef. Orsaken till flytten är att näringslivsfrågor ska få en större tyngt i 

kommunens verksamhet. 

Förslaget innebär att verksamheterna 2210 Näringslivsenheten samt 0115 Turism 

flyttas från programpunkt 6 i verksamheten Tillväxt och service till programpunkt 8 

i verksamheten Stab.   

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att Kommunstyrelsen beslutar att flytta följande 

verksamheter från Tillväxt och service till Stab i budgeten för 2022: 

Näringslivsenheten 2 329 tkr, Turism 1 151 tkr (Erik Hedlunds och Kalle 

Olssons tjänsteutlåtande 2021-10-04, dok.nr. 127857). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar lytta följande 

verksamheter från Tillväxt och service till Stab i budgeten för 2022: 

Näringslivsenheten 2 329 tkr, Turism 1 151 tkr (ledningsutskottets protokoll 

§ 206/2021, dok.nr. 128251).    

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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§ 226 Dnr 2021-000290  

Sociala myndighetsnämndens budget 2022 och framåt 
samt ändring i sociala myndighetsnämndens och 
kommunstyrelsens reglementen 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Kommunstyrelsens budgetram för år 2022 minskas med 31 650 tkr för 

kostnader inom verksamhetsområdet Social omsorg. 

2. Sociala myndighetsnämndens budgetram utökas med 31 650 tkr från och med 

2022 för kostnader inom verksamhetsområdet Social omsorg.  

3. Tekniska justeringar av budgetram får ske gällande kapitalkostnader och 

löneökningar utan beslut i kommunfullmäktige. 

4. Reglemente för kommunstyrelsen enligt bifogat förslag daterat 28 september 

2021, ska gälla från 1 januari 2022. 

5. Reglemente för sociala myndighetsnämnden enligt bifogat förslag daterat 

28 september 2021, ska gälla från 1 januari 2022 med ändringen att nämnden 

ska bestå av sju ledamöter. 

6. Uppmärksamma kommunstyrelsen respektive sociala myndighetsnämnden om 

att de snarast bör ändra sina delegationsordningar med anledning av beslut 

enligt punkt 4 och 5. 

Reservationer 

Petra Modée (V), Tor Tolander (M) och Michael Wallin (M) reserverar sig mot 

beslutet. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras mellan kl. 11:30-11:40 för politiska överläggningar. 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala myndighetsnämnden (SMN) fattar beslut i samtliga individärenden inom 

verksamheten Social omsorg. Kommunstyrelsen (KS) har ansvar för övriga frågor 

inom Social omsorg samt verksamheten Vård och omsorg, där KS också fattar 

beslut i individärenden. 

Budgeten för verksamheten Social omsorg är fördelad mellan SMN och KS. SMN:s 

och KS ansvar är svåra att skilja från varandra. Uppdelningen har skapat otydlighet 

i kommunens styrning. Otydligheten finns hos alla parter såsom politiken, 

tjänstemän i verksamheten och kommunens ekonomifunktion. 
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Forts. § 226 

 

För att komma till rätta med problemen föreslår verksamheten att fullmäktige flyttar 

över hela KS budget för Social omsorg, inklusive personalkostnader, till SMN. Det 

skapar mer tydlighet och bättre förutsättningar för att få en budget i balans. SMN 

föreslås samtidigt få ansvar för all myndighetsutövning i individärenden. 

Förändringarna medför att KS och SMN:s reglementen behöver skrivas om. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 2021-09-15, Sociala 

myndighetsnämndens budget 2022 och framåt, dokumentnr 127481. 

2. Förslag till reviderat reglemente för Sociala myndighetsnämnden dok.nr. 

127808 

3. Förslag till reviderat reglemente för Kommunstyrelsen dok.nr. 127807. 

4. Ledningsutskottets protokoll § 208/2021, dok.nr. 128253. 

Yrkanden 

Andreas Högdahl (NoP) med bifall av Stefan Bergh (NoP) yrkar bifall med 

ändringen att den sociala myndighetsnämnden ska bestå av sju ledamöter i stället 

för fem. 

Petra Modée (V) med bifall av Tor Tolander (M) och Michael Wallin (M) yrkar 

avslag på Andreas Högdahls yrkande i nuläget men att det kan beaktas i en generell 

översyn av den politiska organisationen. 

Andreas Högdahl (NoP) yrkar i andra hand avslag på ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Andreas Högdahls yrkande om sju ledamöter 

och Petra Modées avslagsyrkande och finner Andreas Högdahls yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Andreas Högdahls yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Petra Modées avslagsyrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med åtta Ja-röster för Andreas Högdahls yrkande mot fyra Nej-röster för Petra 

Modées avslagsyrkande antar kommunstyrelsen Andreas Högdahls yrkande. En 

ledamot avstod från att rösta. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 226 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Anette Nybom (S) X 

Kent Hammarström (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X 

Stig Eng (C)  X 

Carina Ohlson (C) X 

Andreas Högdahl (NOP) X 

Tor Tolander (M)  X 

Per-Ola Wadin (L)  X 

Stefan Bergh (/NoP) X 

Michael Wallin (M)  X 

Petra Modée (V)  X 

Eva Andersson (SD)   X 

Summa  8 4 1 

 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 227 Dnr 2021-000129  

Budgetförutsättningar 2022 för Hälsinglands 
Utbildningsförbund 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Bevilja Hälsinglands Utbildningsförbund en uppräkningsfaktor på 2,8 % 

inkluderande kompensation för ökande pensionskostnader samt ett tillfälligt 

tilläggsbelopp med 500 tkr i budget för 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har tillsammans med Söderhamns och Bollnäs kommuner en 

gemensam organisation för gymnasieutbildningar och vuxenutbildning genom 

Hälsinglands Utbildningsförbund. 

Inför varje år behöver medlemskommunerna underlag från förbundet för att vet om 

stora ändringar har skett i verksamheten och hur man i så fall löst dessa ändringar, i 

första hand inom sin egen budgetram. 

Direktionen för utbildningsförbundet har lämnat ett förslag till en uppräkningsfaktor 

med 2,8 % samt ett tillfälligt tilläggsbelopp för 2022 på 500 tkr. 

Beslutsunderlag 

1. Hälsinglands Utbildningsförbund: Budget 2022, med bilagor, dok.nr. 124326. 

2. Ledningsutskottets protokoll § 204/2021, dok.nr. 128249. 

Yrkanden 

Ola Wigg (M) yrkar bifall till Hälsinglands Utbildningsförbunds begäran. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 228 Dnr 2020-000040  

Redovisning av pågående fastighetsprojekt. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får en redovisning av pågående fastighetsprojekt i kommunens 

regi. 

Enhetschef Thomaz Nordh och projektingenjör Erik Kober presenterar aktuellt läge 

för de olika projekten. 

Arthur Engberg skolan  

Montering av nytt staket pågår. 

Kvarstår montering av lekutrustning samt en scen utomhus. 

Ny förskola i Gnarp 

Fabriken har haft stora problem med materialanskaffning. 

Planerat montage v. 46. 

Arbetet med att skapa utemiljön har påbörjats tillsammans med arkitekt och 

verksamheten. 

Slutbesiktning är planerat till 13, 15-16 december 

EPC-projektet 

Projektet löper på enligt plan. 

Gnarp skola slutbesiktigades 2021-09-30, några anmärkningar som kommer 

åtgärdas v. 44. 

Jättendals räddningsstation kvarstår belysning och värmeåtgärder, byte av 

pelletspanna mot värmepump. 

Två stora asbestsaneringar har gjort i projektet, Hassela skola och Gnarps skola. 

Detta medför en ÄTA kostnad på ca: 400 tkr. 

Gläntans förskola, Bållebergets förskola, Gnarps skola, Arthur Engbergs skola och 

Jättendals räddningsstation, inleder fas 3, 2022-04-01. 

Ny idrottshall i Bergsjö 

Brukargrupp är  igång som planerad, arbetet pågår bra och konstruktivt. Pga av hög 

belastning på skolsidan görs ett uppehåll v 42. Arbetet kommer att ta längre tid än 

planerat så processen fortgår till slutet av november. 

Ny detaljplan för området beställs innan bygglov söks. Inget tillstånd för ingrepp i 

fornlämning behövs, gravhögen är helt och hållet undersökt av Länsmuseet 

Gävleborg 1995. 

Upphandling arkitekt, planerar att annonsera under v 44. 

Inga hinder som påverkar tidsplanen. 

I övrigt pågår politiska satsningar i form av upprustningar i samband med EPC-

projektet samt även politiska satsningar i utemiljöer vid Harmångers skolområde, 

Gläntans förskola och Gnarps skolgård.                          



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 229 Dnr 2021-000301  

Koldioxidbudget för Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Fastställa koldioxidbudgeten som ett verktyg att nå klimatmålen enligt 

Agenda 2030. 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har med hjälp av Uppsala universitet och Klimatsekreteriatet 

tagit fram en koldioxidbudget. Den visar hur utsläppen från Nordanstig som 

geografiskt område ser ut idag och hur mycket som kan släppas ut totalt fram till 

2045, för att Nordanstig ska bidra till att nå målet om en ökad medeltemperatur om 

max två grader Celsius, enligt Parisavtalet. Beräkningarna visar att utsläppen måste 

minska med 16 % årligen fram till 2045. I dagsläget förbrukar Nordanstig cirka 1/6 

av den återstående budgeten varje år. 

Miljöstrateg Anna Hesselgren Heijbel och Anders Heggestad från 

Klimatsekretariatet föredrar koldioxidbudgeten. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-10-04, dok nr 

127844. 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna 

informationen om koldioxidbudget för Nordanstigs kommun 

(ledningsutskottets protokoll § 216/2021, dok nr 128261).    

Yrkanden 

Petra Modée (V) yrkar att koldioxidbudgeten fastslås som ett verktyg att nå 

klimatmålen enligt Agenda 2030. 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

Stig Engs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  

Den som stöder Petra Modées yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med fyra Ja-röster för Petra Modées yrkande mot tre Nej-röster för Stig Engs 

yrkande antar kommunstyrelsen Petra Modées yrkande. Sex ledamöter avstod från 

att rösta. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 229 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf   X 

Anette Nybom (S) X 

Kent Hammarström (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)  X 

Stig Eng (C)   X 

Carina Ohlson (C)  X 

Andreas Högdahl (NOP)   X 

Tor Tolander (M)   X 

Per-Ola Wadin (L) X 

Stefan Bergh (/NoP)   X 

Michael Wallin (M)   X 

Petra Modée (V) X 

Eva Andersson (SD)   X 

Summa  4 3 6 

 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 230 Dnr 2021-000222  

Investeringsbudget 2022 för Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen fördelar investeringar 2022 enligt 

investeringssammanställningen nedan på 20 000 tkr.  

Projektbenämning Budget 2022 

Fastigheter 4 050 

Carport fordon 700 

Storköksutrustning/städutrustning 800 

Måltidsmiljö skolor (endast möbler) 100 

Laddstationer till elbilar 300 

GC-vägar och säkra skolväg 1 500 

Spontanidrottsplatser 1 600 

Möbler skola och förskola 400 

Möbler Vård och omsorg 1 100 

Reinvesteringar  1 000 

Bredband 3 150 

IT-investering infrastruktur 300 

IT-investering datorer 1 000 

IT-investering datorer hårdvara 1 100 

Hjärtstartare, inköp 50 

Gymnastiksalar, redskap m.m. 150 

Välfärdsteknologi VoO 500 

Fastighetsnära insamling 200 

Markköp 2 000 

Summa kommunstyrelsens beslut 20 000 
 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 230 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Lägga budget för de investeringsprojekt på totalt 20 500 tkr som ingår i politikens 

satsning enligt nedan.  

Projektbenämning Budget 2022 

Utredning elevunderlag och behovsanalys skola 500 

Nytt SÄBO 10 000 

Bergsjö centrumplan, exploatering 1 000 

Stocka hamn, GC och exploatering 1 500 

Exploateringsområde Sörfjärden del 1 1 000 

Industriområdet Knoget 2 000 

Vägbelysning 4 000 

Kustvägen 500 

Summa beslut kommunfullmäktige 20 500 
   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i Mål och budget för 2022 beslutat om en investeringsram 

på 20 000 tkr för kommunstyrelsen att fördela till verksamheterna år 2022. Sedan 

tidigare finns ett kommunfullmäktigebeslut på tilläggsinvesteringar på 7 500 tkr år 

2022. Dessutom finns ett tidigare beslut om EPC-projekt där 19 416 tkr avser 2022. 

Kommunfullmäktige beslutade också om en ram på 80 000 tkr för politiska 

satsningar där kommunfullmäktige behöver fatta separata politiska beslut för varje 

projekt. Investeringsförslag på projekt till en summa av 20 500 tkr finns nu 

framtagna.   

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottets protokoll § 203/2021, dok.nr. 128248. 

2. Erik Hedlunds och Kalle Olssons tjänsteutlåtande 2021-10-22, dok.nr. 128182. 

3. Förslag investeringsbudget 2022, dok.nr. 128188. 

4. Förslag fullmäktiges investeringar 2022, dok.nr. 128189. 

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Petra Modée (V), yrkar bifall till majoritetens förslag. 

Tor Tolander (M) yrkar ändra i kommunfullmäktiges investeringsbudget 2022, 

posten Utredning elevunderlag och behovsanalys skola 500 tkr tas bort och läggs i 

stället på Prospekt Bergsjögården, men  yrkar i övrigt bifall till förslaget. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 230 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande om fördelning av 

investeringsbudget 2022 och finner det antaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Stig Engs yrkande på majoritetens 

satsningar i fullmäktiges investeringsbudget 2022 mot Tor Tolanders 

ändringsyrkande och finner Stig Engs yrkande antaget. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 231 Dnr 2021-000282  

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 
resultatutjämningsreserv 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Fastställa Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och resultatutjämningsreserv. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuner och regioner ska ha en god ekonomisk hushållning (GEH) i sin 

verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer. 

Fullmäktige ska besluta om riktlinjer för god ekonomisk hushållning för 

kommunen. Om kommunen har en resultatutjämningsreserv (RUR) ska riktlinjerna 

även omfatta hanteringen av den.  

Syftet med kommunal verksamhet är inte att få ekonomisk avkastning på 

skattebetalarnas pengar, utan att bedriva den verksamhet man politiskt har beslutat 

att genomföra. God ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomi och 

verksamhet både i ett kortare och i ett längre tidsperspektiv. 

Finansiella mål behövs för att betona att ekonomin är en restriktion för 

verksamhetens omfattning. Mål och riktlinjer för verksamheten behövs för att visa 

hur mycket av de olika verksamheterna som ryms inom de finansiella målen, det 

vill säga koppling mellan ekonomi och verksamhet. 

I samband med budget anges de finansiella målen för ekonomi som är av betydelse 

för god ekonomisk hushållning. Målen ska följas upp i förvaltningsberättelsen i 

årsredovisningen och delårsbokslutet. 

God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett 

ansvarsfullt sätt. Begreppet innefattar även ett krav på att pengarna används till rätt 

saker och att de utnyttjas på ett effektivt sätt. Verksamhetsperspektivet tar sikte på 

förmågan att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. 

Syftet med resultatutjämningsreserven är enligt förarbetena till lagtexten att ge en 

möjlighet för kommuner att utjämna intäkter över en konjunkturcykel. RUR ska 

vara ett sätt att kunna arbeta med mer långsiktiga mål än balanskravets fokus på ett 

kalenderår i taget. 

Om den finansiella analysen i budget pekar på vikande intäkter i form av skatter 

och statsbidrag i så pass hög grad att kommunen behöver lägga en budget där det 

inte råder balans mellan intäkter och kostnader finns möjlighet att utnyttja de medel 

som reserverats i resultatutjämningsreserv. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 231 

 

Beslutsunderlag 

1. Förslag till riktlinjer för god ekonomisk hushållning och 

resultatutjämningsreserv, dok.nr. 127242. 

2. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2021-08-31, dok.nr. 

127250. 

3. Ledningsutskottets protokoll § 202/2021, dok.nr. 128247.   

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Tor Tolander (M och Carina Ohlsons (C) yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 232 Dnr 2021-000048  

Biblioteksplan 2022-25 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Fastställa biblioteksplanen 2022-25. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet har under innevarande år arbetat fram en biblioteksplan för 

åren 2022-25.     

Kommuner är skyldiga att upprätta en plan för sina folkbibliotek. Den nuvarande 

planen gäller för år 2021 och är en reviderad version av den föregående planen. Den 

ursprungliga planen var att arbeta fram en ny, långsiktig plan fr o m 2021. Så såg 

planen ut även på regionnivån. Svårigheten att samarbeta under stora geografiska 

områden på grund av pandemin gjorde att regionen sköt upp sitt arbete och avsåg 

utkomma med ny biblioteksplan 2022. Nordanstigs kommun beslutade då att följa 

regionens initiativ. 

Som det nu ser ut har regionen ännu en gång skjutit upp sitt planarbete och en ny 

kommer att finnas på plats först 2023. För Nordanstig kommun har det varit viktigt 

att få en ny plan på plats så att även biblioteket kan komma igång med ett 

systematiskt kvalitetsarbete. Utbildningsutskottet har därför valt att gå vidare med 

planarbetet så att en ny plan kan antas för att börja gälla 2022. 

En arbetsgrupp inom utskottet har arbetat fram förslaget som ligger med som bilaga 

i ärendet. 

Ekonomisk påverkan 

Förslaget påverkar biblioteksverksamhetens budget. Under 2023 behövs 

investeringar för att införa s k ”mer öppet”, d v s att kommunens medborgare får 

tillgång till biblioteken också utanför ordinarie öppettider. Teknik och ombyggnad 

av lokaler för detta uppgår till 1,5 mkr. Driftsbudgeten måste förstärkas med 80 tkr 

för årlig support och underhåll. 

I biblioteksplanen ligger också förslag om s k programverksamhet, d v s ett riktat 

utbud av aktiviteter och arrangemang till kommunens medborgare. Sådan 

verksamhet kan ha olika ambitionsnivå beroende på hur mycket pengar som tillförs 

driftbudgeten. Utskottet föreslår att driftsbudgeten förstärks med 150 tkr.   

Beslutsunderlag 

1. Förslagslag till Biblioteksplan 2022-25 dok nr 127905. 

2. Erik Hedlunds och Thomas Larssons tjänsteutlåtande 2021-10-05, dok nr 

127895.  

3. Utbildningsutskottets protokoll § 92/2021, dok nr 128227. 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 232 

 

Yrkanden 

Anette Nybom (S) med bifall av Petra Modée (V) och Tor Tolander (M) yrkar bifall 

till utbildningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms yrkande och finner det antaget. 

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 233 Dnr 2021-000255  

Ansökan om att bedriva hemtjänst enligt LOV, 
Solsidans Hemtjänst AB 

Kommunstyrelsens beslut 

Solsidans Hemtjänst AB, org nr 559194-6925, beviljas tillstånd att bedriva 

hemtjänst enligt LOV i Nordanstigs kommun i det geografiska området Hassela. 

Reservationer 

Petra Modée (V) reserverar sig med följande motivering: 

”Vänsterpartiet menar att kommunens användning av LOV inom hemtjänsten inte 

gynnar vare sig brukare eller personal. Detta då intentionen med LOV är att ge 

brukarna valfrihet, något som i princip saknas i Nordanstig då kommunen så tydligt 

avsäger sig ansvaret för att bedriva hemtjänst om där finns någon privat utförare. 

Under de senaste 3 åren har brukarna tvingats byta hemtjänstutförare vid otaliga 

tillfällen, detta då kommunen så tydligt använder LOV för att minska sina egna 

kostnader för hemtjänsten. I stället vill kommunen att privata utförare ska utföra 

tjänsterna till lägre kostnader än vad kommunen har. Resultatet har blivit en 

hemtjänst där de privata utförarna har gjort sig av med de mest erfarna 

medarbetarna och som även är de som har högst lön. 

Vänsterpartiet menar att kommunen inte på ett bra sätt kan visa att brukarens 

möjlighet att välja säkerställs. 

Vänsterpartiet är också kritiska mot att facket inte fått vara delaktiga i 

ansökningsprocessen. Till exempel borde en facklig representant funnits med vid 

intervjun. 

Vi menar också att det är otydligt hur kommunen säkerställt personalens medverkan 

i företagets kvalitetsarbete (ffu 3.3). 

Vi är oroliga för att kommunen även vad gäller den här utföraren ska brista i sitt 

uppföljnings- och utvärderingsansvar vad gäller samtal med personal (ffu 3.25). 

Vi ser inte heller något i underlaget som visar hur företaget tänkt uppfylla villkoren 

gentemot sin personal gällande anställningsvillkor motsvarande kollektivavtal 

(ffu 3.27).” 

 

Sammanfattning av ärendet 

Solsidans Hemtjänst AB ansöker om att få bedriva hemtjänst i det geografiska 

området Hassela. Solsidans Hemtjänst vill utföra både omvårdnad och service och 

uppger ett kapacitetstak på 3 000 timmar per månad. Ansökan har granskats och 

verksamheten bedömer att utföraren uppfyller de krav som Nordanstigs kommun 

har ställt i gällande förfrågningsunderlag enligt lagen om valfrihetssystem, LOV.  

Kommunstyrelsen ska avgöra om tillstånd kan beviljas. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(50) 

Sammanträdesdatum 

2021-11-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 233 

 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om att få bedriva hemtjänst enligt LOV - Solsidans hemtjänst AB, 

dok nr 127722. 

2. Ansökan om att få bedriva hemtjänst enligt LOV, lagen om valfrihet, dok nr 

126790. 

3. Utförarpresentation, dok nr 126791. 

4. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Solsidans 

Hemtjänst AB, org nr 559194-6925, beviljas tillstånd att bedriva hemtjänst 

enligt LOV i Nordanstigs kommun i det geografiska området Hassela 

(omsorgsutskottets protokoll § 109/2021, dok nr 128201). 

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Carina Ohlson (C) och Andreas Högdahl (NoP), yrkar 

bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Ola Wigg (S), med bifall av Petra Modée (V) och Andreas Högdahl (NoP), yrkar 

bifall till omsorgsutskottets förslag med tillägget att det ska vara ett politiskt beslut 

om kommunen ska bedriva hemtjänst i ett område eller inte. 

Petra Modée (V) yrkar i första hand avslag. I andra hand att det ska vara ett politiskt 

beslut om kommunen ska bedriva hemtjänst i ett område eller inte samt att 

kapacitetstaket aldrig får understiga 100 timmar. 

Carina Ohlson (C) yrkar avslag på Ola Wiggs tillägg med motiveringen att det inte 

hör till ärendet och därför bör utredas först. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt tilläggsyrkande och Carina Ohlsons 

avslagsyrkande och finner sitt yrkande antaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Petra Modées yrkande om kapacitetstak 

om minst 100 timmar eller om yrkandet ska avslås och finner att det ska avslås. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Petra Modées yrkande röstar Ja. 

Den som inte stödet Petra Modées yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med tre Ja-röster för Petra Modées yrkande mot fem Nej-röster för avslag beslutar 

kommunstyrelsen att Petra Modées yrkande avslås. Fem ledamöter avstod från att 

rösta. 
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Forts. § 233 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf  X 

Anette Nybom (S)  X 

Kent Hammarström (S)   X 

Sven-Erik Sjölund (S)  X 

Stig Eng (C)   X 

Carina Ohlson (C)   X 

Andreas Högdahl (NOP) X 

Tor Tolander (M)   X 

Per-Ola Wadin (L)  X 

Stefan Bergh (/NoP) X 

Michael Wallin (M)   X 

Petra Modée (V) X 

Eva Andersson (SD)   X 

Summa  3 5 5 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer slutligen proposition på Stig Engs yrkande att ansökan ska 

bifallas och Petra Modées yrkande att ansökan ska avslås och finner att ansökan ska 

bifallas. 
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§ 234 Dnr 2021-000310  

Ny taxa inom livsmedelsområdet 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta förslag till ny taxa för kommunens avgifter inom 

livsmedelsmedelsområdet. 

2. Taxan gäller från 2022-01-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Från och med 2024 ska kostnaderna för kommunernas livsmedelskontroll debiteras 

full ut i efterhand. Nuvarande taxa bygger på att den som är föremål för 

livsmedelskontroll, betalar in en årlig avgift i förskott baserat på en riskklassning av 

verksamheten och det antal kontrolltimmar som följer av den. Vissa verksamheter 

är föremål för flera kontroller årligen medan vissa mindre verksamheter haft ett 

tillsynsintervall på upp till vart 3:e år.  

Förslaget till ny taxa är framtagen av SKR. Den tar höjd för att kommunerna under 

en övergångstid kommer behöva tillämpa en kombination av förskotts- och 

efterhandsdebitering för att det inte får finnas någon kontrollskuld kvar att hantera 

inför 2024. Den nya taxan ger också stöd för att kunna fakturera kostnader i 

samband med RASFF, behov av dolda köp mm som behövs för att säkerställa 

lagefterlevnaden. 

Taxan tar även höjd för att kunna fakturera tillsynen av material och produkter 

avsedda att komma i kontakt med livsmedel, även kallat FCM utifrån EU-

förordningen 1935/2004. Detta tillsynsansvar har lagts på kommunerna från och 

med 1 juli 2021 och kopplats till livsmedelsområdet.   

Livsmedelskontrollen ska enlig lag finansieras till 100% genom taxor. SKR 

tillhandahåller ett underlag för beräkning av den faktiska timkostnaden för 

livsmedelskontroll. Den tar hänsyn till lönekostnader för livsmedelsinspektörerna, 

stödjande resurser, nämndskostnader, provtagning, skyddskläder, transporter samt 

alla de kostnader som följer av lokaler, förbrukningsvaror och verksamhetssystem. 

Vid sin revision av nämndens livsmedelskontroll i våras, ansåg länsstyrelsen att det 

var tveksamt om nämnden hade full kostnadstäckning och att denna behövde ses 

över.  

Remissyttranden, obefogade klagomål, allmän information och rådgivning, 

förvaltningsöverskridande samverkan och projekt samt övrig medverkan i 

samhällsutvecklingen är exempel på arbetsuppgifter som måste finansieras genom 

skattemedel.  
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Forts. § 234 

 

Beräknad timkostnad 

Timkostnaden för tillsyn inom livsmedelsområdet blir enligt beräkningen 1173 kr. 

För uppföljande kontroll och annan offentlig kontroll där restiden ska läggas till 

separat blir timkostnaden 1114 kr.  

Precis som tidigare rekommenderar SKR att taxan indexregleras årligen utifrån 

PKV, med den procentsats som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober 

månad året före avgiftsåret. Detta för att säkerställa finansieringen över tid. 

Miljökontorets bedömning 

En ny taxa för att kunna uppfylla kravet på efterhandsdebitering är nödvändig. 

Likaså att det blir en övergångstid för bytet från förhandsdebitering till 

efterhandsdebitering för att hinna släcka kontrollskulder som uppstått inte minst pga 

pandemin, men även vakant tjänst under 2020.  

Förändringarna kommer kräva stora informationsinsatser lokalt. Företag som inte 

varit föremål för årliga kontroller, kommer framöver att få betala hela summan 

direkt efter genomförd kontroll istället för som idag, då avgiften fördelas över 2-3 

år. Efterhandsdebitering innebär också en ökad administration. Varje enskild 

kontroll ska faktureras separat i anslutning till kontrollen istället för årlig 

massdebitering av kommunernas drygt 500 livsmedelsverksamheter vid en och 

samma tidpunkt. Tillräckligt med personal med rätt kompetens blir helt avgörande.  

Den nya timtaxan kommer nu att ligga i nivå med länets övriga kommuner.  

Beslutsunderlag 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds protokoll § 50/2021, dok nr 128173. 

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Carina Ohlson (C), Per-Ola Wadin (L) och Tor 

Tolander (M), yrkar bifall till förslaget. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 235 Dnr 2021-000235  

Motion om att återinföra musikskolan 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Nordanstigs kommun erbjuder redan musik- och kulturundervisning för 

kommunens barn- och ungdomar genom en upphandlad aktör. 

2. Motionen kan därmed anses besvarad.      

 

Sammanfattning av ärendet 

Eva Andersson (SD) har lämnat in en motion där hon föreslår att kommunen 

återinför den kommunala musikskolan med betoning på att eleverna erbjuds 

möjlighet att lära sig spela ett instrument.   

Yttrande över motionen 

Nordanstigs kommun bedrev kommunal musikskola tills för 15 år sedan då 

fullmäktige beslutade att lägga ner verksamheten.  

Efter det inleddes ett samarbete kring musikskoleundervisning med studieförbundet 

Bilda. Det samarbetet har fortsatt sedan dess även om det idag sker genom 

upphandling av verksamheten. Utbudet på olika musik- och kulturverksamheter har 

med detta samarbete utvecklats. Vi får idag mer verksamhet till en mycket lägre 

kostnad. 

Med den organisation vi har idag för musik- och kulturundervisning ger det 

eleverna i Nordanstig en möjlighet att lära sig spela instrument men även att spela 

teater, sjunga, skapa egen musik via sin dator, dansa och lära sig cirkusaktiviteter. 

Dessutom sker undervisningen på flera av kommunens orter. 

Vidare sker musik- och kulturundervisningen efter skoltid vilket innebär att 

eleverna inte missar några lektioner i skolan. 

Som svar på motionen så ger redan kommunen möjlighet till musik- och 

kulturundervisning för kommunens barn- och ungdomar. Motionen kan därmed 

anses besvarad.   

Beslutsunderlag 

1. Motion om att återinföra kommunala musikskolan, dok nr 126016.  

2. Yttrande över motion om att återinföra musikskolan, dok nr 127781. 

3. Ledningsutskottets protokoll § 217/2021, dok nr 128262. 
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Forts. § 235 

 

Yrkanden 

Anette Nybom (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag med ändringen i den 

beskrivande texten att undervisningen sker efter skoltid och inte på kvällstid. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms yrkande och finner det antaget. 
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§ 236 Dnr 2021-000145  

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 2021 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 3, 2021 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och 

LSS. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) är kommunen skyldig att rapportera till fullmäktige när 

gynnande beslut enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med 

gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats.  

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

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2021. 

Redovisningen omfattar SoL äldreomsorg (ÄO); SoL omsorg om personer med 

funktionsnedsättning (OF); och LSS OF. 

Det finns inga gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum. 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning av icke verkställda beslut, dok nr 127856. 

2. Omsorgsutskottets protokoll § 110/2021, dok nr 128202. 
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§ 237 Dnr 2021-000300  

Sammanträdesplan 2022 för kommunstyrelsen och 
fullmäktige 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Fastställa följande sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2022 samt 

uppdra till fullmäktiges presidium att planera arbetet för sammanträdesåret: 

28 februari 

28 mars 

25 april 

23 maj 

27 juni 

26 september 

24 oktober 

28 november  

Kommunstyrelsen beslutar 

Fastställa följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 2022 samt 

uppdra till kommunstyrelsens presidium att planera arbetet för sammanträdesåret: 

8 februari 

8 mars 

5 april 

3 maj 

7 juni 

6 september 

4 oktober 

8 november 

6 december 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska fastställas 

för år 2022. Staben har lämnat förslag till datum.   

Beslutsunderlag 

Verksamhetens förslag till sammanträdesdatum 2022, dok nr 128177. 

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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§ 238 Dnr 2021-000022  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska beslut som är fattade på delegation återrapporteras till 

kommunstyrelsen på nästkommande sammanträde. 

Vid dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 

Nya tillsvidareanställda oktober 2021 

Lotteritillstånd Röstagården  

Fördelning av skolmiljarden 

Fullmakt för nybildning av gemensamhetsanläggningar Hassela-Kyrkby ga:9-10 

Fördelning av lokalt aktivitetsstöd 

Formaliarevidering av Ostkustbanan 2015 ABs styrande dokument 

Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling 

Delegationsbeslut vid utbildningsverksamheten tertial 2, 2021 nivå 

verksamhetschef 
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§ 239 Dnr 2021-000023  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Nordanstigs Fjärrvärme A 2021-10-13 

Fiberstaden AB 2021-09-09 

Företagshälsovårdsnämnden 2021-09-24 

MittSverige Vatten & Avfall AB 2021-10-07 

Nordanstig Vatten AB 2021-09-22 

 

Övrigt 

Hälsinglands Utbildningsförbund revisionsrapport och delårsbokslut 
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§ 240 Dnr 2020-000037  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Extraärenden 

Kvar från kommunstyrelsens förra sammanträde är Johan Norrbys fråga om en 

redovisning av fastighetsförsäljningen Röde 2:15 i Gnarp. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd har lämnat följande rapport som svar på 

frågan: 

Förvärvet är genomfört och de har mottagit halva köpeskillingen. Resterade del 

översänds efter godkänd städning och rivning av den olovliga byggnaden. En 

delbesiktning är genomförd och en till planerad innan slutbesiktning. Säljaren 

kommer sannolikt kunna prestera enligt avtal. 
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§ 241 Dnr 2020-000327  

Flytt av verksamhet Kulturskolan till verksamhet 
Tillväxt och service 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Flytta budget för kulturskolan, 700 tkr, från år 2022 från gemensam finans till 

kommunstyrelsen. Detta innebär att kommunstyrelsens totala ram ökas med 700 tkr. 

Sammanfattning av ärendet 

Kulturskolan bör höra till kulturverksamheten som idag finns under Tillväxt och 

service.  

Kulturskolan var längre tillbaka budgeterad under utbildnings-verksamheten men 

har nu under flera års tid varit budgeterad under gemensam finans. 

Kulturskolan med en budget på 700 tkr bör flyttas från gemensam finans till 

Tillväxt och service från och med år 2022. Detta innebär en ökning av 

kommunstyrelsens totala ram med 700 tkr samt en minskning av gemensam finans 

med motsvarande summa. 

Kommunstyrelsens totala ram ökas med 700 tkr. Gemensam finans minskas med 

motsvarande summa. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2021-09-29, Flytt av 

budget för kulturskolan från år 2022, dokumentnr 127769. 

2. Ledningsutskottets protokoll § 207/2021, dok nr 128252. 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget. 

 

 


