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§ 168 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska godkänna dagordningen.  

Följande extraärenden anmäls: 

Gnarps skola 

Redovisning Arthur Engbergskolan 

Ärende som utgår: 

Ärende 13 Vattenförsörjningsplan 2020 för Nordanstigs kommun.  
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§ 169 Dnr 2020-000032  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Corona ser ut att komma igång igen på vissa håll även om det fortfarande inte syns i 

Nordanstig. Restriktioner ligger dock fortfarande kvar men jag hoppas att det 

öppnas upp undan för undan även om det kommer signaler på att det kan ta ganska 

lång tid. Det gäller att fortsätta att hålla i hygienrutinerna som har fungerat bra 

tidigare. 

Vid förra kommunstyrelsen framfördes information om att det skulle vara dåliga 

förhållanden på Artur Engberg skolan i samband med ombyggnationen. Med 

anledning av detta gjorde kommunledningen ett besök där redan morgonen efter. 

Där kunde vi konstatera att det såg väldigt bra ut och att det trots ombyggnation var 

bra ordning och att informationen inte stämde. 

Det har genomförts medborgardialoger med fokus på trygghet i Bergsjö, Gnarp, 

Harmånger och Strömsbruk. Förhållandevis mycket folk som kommit vid dessa 

tillfällen. 

Hälsingerådet har träffats i Orbaden. 

Kontrakt är nu skrivet med entreprenör som skall bygga förskolan i Gnarp. 

Ägar-/medlemssamråd har skett med Överförmyndarnämnden mitt samt med 

Samordningsförbundet Finsam. 

Det är omöjligt att inte nämna situationen med skolan i Gnarp. Där har 

verksamheten tagit beslut om att tillfälligt flytta mellanstadiet därifrån, för att kunna 

styra upp verksamheten som inte har fungerat tillfredställande. Detta är något som 

självklart skapar en väldig oro bland framförallt föräldrar men även bland elever.     
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§ 170 Dnr 2020-000199  

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Översynen av Sociala verksamheten är klar. Presenterades för personalen igår och 

kommer att presenteras på nästa sammanträde med sociala myndighetsnämnden och 

omsorgsutskottet. 

Situationen vid Gnarps skola med anledning av att mellanstadiet tillfälligt flyttar till 

Harmångers och Bergsjös skolor. 

Hälsingerådet arbetar vidare med det gemensamma projektet för upphandling av 

HR- och lönesystem tillsammans med övriga hälsingekommuner. En upphandling 

av ett gemensamt ekonomisystem ingår också i projektet. Där kommer det 

genomföras en undersökning av nyttan med ett gemensamt ekonomisystem innan 

de går vidare med att genomföra en förstudie. 

Ny förskola i Gnarp. Avtalet är påskrivet och nybyggnationen kommer igång inom 

kort. 

En översyn av Stabens verksamheter har genomförts och kommer att behandlas på 

ledningsutskottet efter att det har behandlats i facklig samverkan.  
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§ 171 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset och Covid-19. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om nuläget och åtgärder som har vidtagits 

med anledning av Coronaepidemin.  

Läget är fortfarande lugnt men antalet coronasmittade ökar i Sverige och i länet. 

Krisledningsgruppen återupptog därför sitt arbete från och med igår, till att börja 

med en gång i veckan. Läget är dock än så länge lugnt i Nordanstig. 
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§ 172 Dnr 2020-000033  

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Hittills har vi inte fått in covid-19 i våra verksamheter. Personalen gör ett fantastiskt 

arbete i alla delar.  

Vi ser att tillbud och olyckor inte anmäls som vi önskar. Vi måste se till att alla gör 

anmälningar så att vi kan följa statistiken på ett bra sätt. Anmäls inte allt kan man 

heller inte förebygga framtida olycksfall och incidenter.  

Vi ser fortfarande att budgeten överskrids, framförallt inom Individ- och 

familjeomsorgen. Vi har gett i uppdrag att komma med åtgärder, framförallt framåt.  

Inom omsorgen är underskottet inte lika problematiskt eftersom man hela tiden 

jobbar med åtgärder för budget i balans.  

Fortfarande har vi kö till våra särskilda boenden, dock har vi inga som stått i kö 

länge. Ett av våra problem är att man nekar erbjuden plats på ett särskilt boende och 

blir kvar på korttidsboendet. Det betyder stopp i verksamheten.  

Daglig verksamhet och dagligverksamheten är nu igång på olika säkrade sätt.  

Man samarbetar nu ”över gränserna” inom omsorgsverksamheterna och det verkar 

fungera på ett bra sätt. Det är bra både för personalen och kostnaderna.  

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden:  

Dagen efter förra KS så besökte vi Arthur Engbergsskolan i Hassela med anledning 

av den larmrapport som vi fick vid detta möte. Vi träffade elever i alla klasser utom 

klass 6 som jobbade i Bergsjö den dagen. Vi träffade nöjda och flitiga elever som 

inte framförde några klagomål om sin skolmiljö samt rektor och flera lärare, som 

upplevde att visst var det besvärligt med in- och utgångar i lokalerna men de såg 

fram emot till dess hela byggprojektet är genomfört. Själva undervisningen pågick i 

ett plan där man var klar med reparationen. Den person som var ledsen var 

lokalvårdaren som kände sig väldigt utpekad efter det reportage som HT 

publicerade. Hon arbetade allt hon kunde för att hålla lokalerna rena och snygga 

samtidigt som ombyggnaden pågår. 
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Forts. § 172 

 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden:  

De två senaste veckorna har dominerats av åtgärder och reaktioner kring Gnarps 

skola. Utbildningschefen har lett/deltagit i tre utvecklingsdagar för personalen på 

Gnarps skola, under elevernas höstlov.  

Tillförordnad rektor för Gnarps skola är utsedd, Malin Norin som nu är ansvarig 

rektor för förskolan i Gnarp. Tillförordnad rektor för förskolan kommer att utses. 

Det är så tillfredsställande att kontrakt nu skrivits med entreprenör för att bygga den 

nya förskolan i Gnarp. Ser fram emot tidsplan för detta. 

Dagen efter KS har vi Skoldialog i Bergsjö för Lönnbergskolan och 4-9 skolans 

vårdnadshavare. I och med denna dialog har vi genomfört dialoger i alla 

kommundelar. 

Medel tillfördes i budget 2021 för att öka samarbetet mellan skola och socialtjänst 

samt utveckla arbetet med trygghet och studiero i skolan, fritids. Rekrytering pågår 

av socialpedagog för dessa uppdrag. 
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§ 173 Dnr 2020-000038  

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till sociala myndighetsnämnden att på kommunstyrelsens sammanträde 

1 december 2020 lämna en rapport på hur de avser att hantera 2020 års 

prognostiserade budgetunderskott.  

2. Vidare uppdra till Sociala myndighetsnämnden att lämna en rapport hur de 

avser att säkerställa att verksamheten kommer att ligga i fas med 2021 års 

budget. Detta ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde 2 februari 

2021. 

3. Godkänna ett underskott inom Vård och omsorg för de coronakostnader som 

verksamheten har sökt statligt stöd för, i dagsläget 4,8 mnkr. Detta utöver de 

4,5 mnkr som godkändes i KS § 104 i juni 2020. Detta får belasta årets 

resultat. 

4. I övrigt godkänna redovisningen per september 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har lämnat en rapport med nyckeltal per september 2020. Rapporten 

innehåller bland annat antal ärenden initierade av socialtjänsten, antal inskrivna i 

KAA (kommunala aktivitetsansvaret), antal beviljade hemtjänsttimmar, antal 

vårddygn inom korttids, bemanning inom SÄBO inkl. LSS, Lotsen och korttids, 

samt antal företagsbesök. 

Den ekonomiska redovisningen visar följande avvikelser inom verksamheterna: 

Stab  1 827 tkr 

Tillväxt och service  607 tkr 

Utbildning  0 tkr 

Vård och omsorg  -11 904 tkr 

Social omsorg  1 032 tkr 

Social myndighetsnämnd  -10 450 tkr 

Prognosen för kommunen på helår är ett positivt resultat med 24 749 tkr. 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheternas månadsrapport per september 2020, dok.nr. 122770 

2. Ekonomisk månadsuppföljning per september 2020, dok.nr. 122749 

3. Utbildningsutskottets protokoll § 96/2020, dok.nr. 122510 

4. Utbildningsutskottets protokoll § 97/2020, dok.nr. 122511 
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Forts. § 173 

 

Yrkanden 

Ordföranden Ola Wigg (S) påtalar brister i redovisningen av planerade åtgärder för 

att bemöta avvikelserna mot budgeten inom social omsorg och yrkar att sociala 

myndighetsnämnden får i uppdrag att lämna en rapport på hur de avser att hantera 

2020 års prognostiserade budgetunderskott. Detta ska redovisas på 

kommunstyrelsens sammanträde 1 december 2020. Vidare ska de rapportera hur 

Sociala myndighetsnämnden kan säkerställa att verksamheten kommer att ligga i 

fas med 2021 års budget.  Detta ska redovisas på kommunstyrelsens sammanträde 2 

februari 2021. 

Ola Wigg (S) yrkar att kommunstyrelsen godkänner ett underskott inom Vård och 

omsorg för de coronakostnader som verksamheten har sökt statligt stöd för, i 

dagsläget 4,8 mnkr. Detta utöver de 4,5 mnkr som godkändes i KS § 104 i juni 

2020. Detta får belasta årets resultat.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sina yrkanden och finner dem antagna. 
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§ 174 Dnr 2020-000006  

Redovisning enligt årsplan 2020 för 
utbildningsverksamheten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporten för oktober 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Skolinspektionens föreläggande gällande styrning och utveckling av utbildningen i 

Nordanstigs kommun föranleder att de nya utvecklingsstrategierna följs upp av 

huvudmannen. Dessa har därför lagts in i den årsplan som styr uppföljningsarbetet. 

Elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete 

Fortsatta genomgångar/förklaringar/diskussioner ute i verksamheterna om vad 

begreppen hälsofrämjande- och förebyggande står för, vad man redan gör och hur 

man kan utveckla det hälsofrämjande- och förebyggande arbetet. Elevhälsans 

personal håller i detta och rektorerna har deltagit. Målet är en gemensam, 

hälsofrämjande kultur där allas arbete är viktigt- detta är inget som elevhälsan 

arbetar med själva. 

Hälsosamtalen 

Elevhälsan arbetar med att utveckla och utöka hur vi tar tillvara på 

skolsköterskornas hälsosamtal som de genomför med samtliga elever i 

förskoleklass, åk 2, 4, 6 och 8. Här kommer mycket information fram som kan 

användas på organisations- och gruppnivå. Till exempel att det i en åldersgrupp 

kommer fram att många sover dåligt, känner stress, otrygghet, brist på studiero 

m.m. 

Lärmiljöer 

Barn- och elevhälsan för in begreppen fysisk och social lärmiljö i sitt arbete för att 

tydliggöra att alla tre lärmiljöer är viktiga och inte bara den pedagogiska. Här 

kommer begreppet tillgänglighet också in. 

Om- och nybyggnationer  

Barnhälsan deltar i planeringen av ombyggnationen i Hassela och nybyggnationen i 

Gnarp genom att vara med i diskussioner utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. 

Elevhälsomötet (Ehm)  

Nya upplägg på Ehm ute på skolorna för att komma ifrån ett individtänk på 

åtgärdande nivå och arbeta mot ett främjande och förebyggande på gruppnivå där 

tillgänglighet, ledarskap och heldagslärande också finns med - elevhälsan håller i 

dessa möten. 
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Forts. § 174 

 

Nytt ansökningsförfarande i förskolan när specialpedagogerna i barnhälsan får sina 

uppdrag där fokus ligger mycket på det främjande och förebyggande och på 

Tillgänglighet för alla. 

SPSM Tillgänglighetsmodell 

I Hassela. Leds av en specialpedagog i förskolan och en specialpedagog i skolan 

tillsammans. Alla pedagoger i skolan, på fritids och alla pedagoger i förskolan 

träffas tillsammans och arbetar med SPSM:s tillgänglighetsmaterial. Tanken är, om 

det faller väl ut, att flera verksamheter ska kunna använda modellen. 

Handledarutbildning 

Alla utom en i centrala barn- och elevhälsan går en ettårig handledarutbildning 

motsvarande 15 högskolepoäng. Tanken med den är att barn- och elevhälsan ska 

jobba mer med handledning i grupper med pedagoger för att skapa mer långsiktig 

och bestående förändring hos de enskilda pedagogerna med att skapa trygghet, 

studiero, tillgängliga lärmiljöer och gott ledarskap. 

Kuratorernas arbete- Kurator 2,0 

Kuratorerna har läst boken ”Kurator 2,0” och har på vissa skolor börjat arbeta efter 

boken. Arbetssättet handlar om att kuratorerna ska nå fler elever och vara mera 

proaktiva. De ska tillsammans med lärare möta hela klasser i olika ämnen som till 

exempel; hur hantera stress, att vara ledsen, olycklig. Kuratorernas arbete ska vara 

en naturlig del av undervisningen så att färre elever senare får psykisk ohälsa. 

”Öppen mottagning”  

Elevhälsan har infört återkommande tider varje vecka, på flera skolor, där 

pedagogerna kan boka tid för att få rådfråga, reflektera, ventilera vissa frågor snabbt 

så att de, förhoppningsvis, inte växer sig så stora och kan hanteras snabbare. 

Kommunövergripande uppföljning och analys av skolfrånvaro 

Det som gjorts är:   

• Alla SKA använda digitaliserad frånvaroregistrering nu, scheman är inlagda i 

systemet så att det ska fungera. 

• Vi har skickat ut infobrev till samtliga vårdnadshavare vid skolstart om vikten 

av närvaro. 

• Vi har bestämt att en kurator i elevhälsan som tidigare arbetat i annan kommun 

med problematisk skolfrånvaro, kommer hjälpa skolorna vid det två tillfällen 

som frånvarostatistiken ska sammanställas centralt. Detta för att det inte 

fungerat. 

• Analystillfällena av hur det ser ut med respektive skolas frånvaro och vilka 

insatser som behövs har lagts in i årshjul och hålls i av elevhälsan. 
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Forts. § 174 

 

• Det närvaroteam som var inplanerat är framskjutet till tidigast våren 2021, 

saknas specialpedagoger i elevhälsan på grund av Corona sjukdom och att vi ej 

lyckats rekrytera specialpedagog till 4-9.an i Bergsjö, att samverkan med 

socialtjänsten ej skett i den utsträckning vi önskat. 

• Samverkan med regionen gällande problematisk skolfrånvaro har fortsatt och 

utvecklas.   

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta godkänna rapporten för 

oktober 2020 (utbildningsutskottets protokoll § 102/2020, dok.nr. 122516).  
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§ 175 Dnr 2020-000278  

Investeringsbudget 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Fördela investeringar 2021 enligt investeringssammanställningen nedan: 

 

  

 

 

 

  

Projektbenämning 
Budget 

2021 

Reinvesteringar  1 000 

Markköp 1 000 

Välfärdsteknologi VoO 500 

Möbler skola och förskola 200 

Möbler Vård och omsorg 250 

Måltidsmiljö skolor (endast möbler) 100 

Laddstationer till elbilar 300 

Städ- och köksutrustning 300 

Fastigheter 3 600 

Byte av maskiner på Homons ÅVC 1 500 

Fastighetsnära insamling 200 

Vägbelysning 1 200 

IT-investering infrastruktur 300 

IT-investering datorer 1 000 

Hjärtstartare, inköp 50 

Förstudier fastigheter 300 

Ks ospecificerade investeringar 11 

Utbyte belysningsarmaturer Homon 100 

Morängsviken, pir 500 

Exploateringsområden 500 

Gymnastiksalar, redskap mm 150 

Summa exklusive bredband 13 061 

Bredband 14 939 

Totalt  28 000 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
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Forts. § 175 

  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutar i juni om vilken investeringsram som ska gälla för 

nästkommande år. I juni 2020 beslutade kommunfullmäktige KF 2020-06-29 § 34 

att investeringsvolymen för år 2021 ska vara 28 000 tkr. Man beslutade samtidigt 

att kommunstyrelsen senare ska ta beslut om fördelningen av investeringarna på 

projektnivå. 

Normalt brukar kommunstyrelsen ta beslut på investeringar för kommande år med 

en plan för ytterligare tre år. Då kommunen står inför stora investeringar kommer 

därför 2022 års investeringsplan sträcka sig över tio år, alltså över perioden 2022-

2031. Då beslutas år 2022, en plan beslutas för åren 2023-2025 och en utblick för 

åren 2026-2031 ska också finnas med. Detta för att investeringsbehoven ska kunna 

kostnadsberäknas över en längre tid och jämföras med det ekonomiska utrymmet 

under samma år. 

Detta ärende innefattar enbart beslut på projektnivå för året 2021 då den längre 

planen måste kostnadsbedömmas. Denna får ingå i 2022 års investeringsbeslut.   

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

fördela investeringar 2021 enligt investeringssammanställningen (Erik 

Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-10-11). 

2. Investeringsbudget 2021, dok.nr. 122340. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fördela 

investeringar 2021 enligt investeringssammanställningen samt att det till 

verksamhetens förslag på Investeringsbudget 2021 tilläggs 2 miljoner kronor 

för att ersätta och byta ut nedtagna belysningspunkter i kommunen 

(ledningsutskottets protokoll § 152/2020, dok.nr. 122689).   

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar, med bifall av Petra Modée (V) och Tor Tolander (M), avslag 

på ledningsutskottets förslag att utöka investeringsramen för 2021 med 2 miljoner 

för belysningspunkter med motiveringen att den kostnaden istället kan tas från 

investeringspotten för bredband.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 176 Dnr 2020-000067  

Företagshälsa Region Gävleborg. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Ansluta Nordanstigs kommun till den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård från och med 2021-01-01. 

2. Godkänna avtal och reglemente för den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård att gälla från och med 2021-01-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Bollnäs kommun, Gävle kommun, Ockelbo kommun, Ovanåkers kommun, 

Sandvikens kommun, Hudiksvalls kommun, Söderhamns kommun och Hofors 

kommun samt Region Gävleborg ingår i en gemensam nämnd om samverkan inom 

företagshälsovårdsfrågor som ankommer på kommunerna och Regionen i egenskap 

av arbetsgivare.  

Nordanstigs kommuns nuvarande avtal med Alert Företagshälsa Teknik Miljö AB 

upphör 31 januari 2021. Kommunstyrelsen har uppdragit till förvaltningen att arbeta 

vidare med avtal för att ansluta sig till den gemensamma 

företagshälsovårdsnämnden Region Gävleborg från och med 2021-01-01. 

Företagshälsan Region Gävleborgs huvudsakliga och övergripande målsättning är 

att tillskapa en företagshälsa som ger bästa möjliga stöd för att stärka ett 

hälsofrämjande perspektiv och arbetssätt inom områdena hälsa och arbetsmiljö.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ansluta sig till den 

gemensamma nämnden för företagshälsovård från och med 2021-01-01 samt att 

godkänna avtal och reglemente för den gemensamma nämnden för 

företagshälsovård att gälla från och med 2021-01-01 (Erik Hedlunds och Maritta 

Rudhs tjänsteutlåtande 2020-10-26, dok. nr 122670).  
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§ 177 Dnr 2020-000226  

VA-taxa 2021, Nordanstig Vatten AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp 

för år 2021. 

2. Godkänna en höjning av den rörliga avgiften med 1% att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2021. 

3. Godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 1% att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2021. 

4. Godkänna en höjning av grundavgiften med 1% att gälla inom vatten och 

avlopp för år 2021. 

5. Fastställa grunder och principer för VA-taxa 2021. 

6. Bevilja en förlusttäckningsgaranti för 2021 om maximalt 0,6 mnkr för 

Nordanstig Vatten AB; samt 

7. Bevilja en förlusttäckningsgaranti för vardera åren 2022-2024 om maximalt 

0,6 mnkr för Nordanstig Vatten AB.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen i Nordanstig Vatten AB har 2020-05-27, § 17, behandlat förslag till 

anläggnings- och brukningsavgifter för verksamhetsåret 2021. 

Styrelsens förslag innehåller oförändrade anläggningsavgifter för 2021 men en 

höjning av den rörliga avgiften med 3%, höjning av lägenhetsavgiften med 3% samt 

höjning av grundavgiften med 3%, samtliga att gälla inom vatten och avlopp för 

2021. 

Ledningsutskottet har 2020-10-13, §162, beslutat att man ville ta ställning till 

möjligheter för att begränsa kostnadsökningen. 

Förvaltningen föreslår att bevilja Nordanstig Vatten AB en förlusttäckningsgaranti 

om maximalt 0,6 mnkr, att gälla för vardera åren 2021-2024. 

Förslaget innebär oförändrade anläggningsavgifter för 2021 men en höjning av den 

rörliga avgiften med 1%, höjning av lägenhetsavgiften med 1% samt höjning av 

grundavgiften med 1%, samtliga att gälla inom vatten och avlopp för 2021.  
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Forts. § 177 

 

Beslutsunderlag 

1. VA-taxa 2021, Nordanstig Vatten AB, med bilagor, dokumentnr 120791. 

2. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2020-08-18, VA-taxa 2021, 

Nordanstig Vatten AB, dokumentnr 121557.  

3. Protokollsutdrag LU 2020-09-15  § 130 VA-taxa 2021, Nordanstig Vatten AB, 

dokumentnr 122210. 

4. MittSverige Vatten & Avfall AB:s bilder för presentation till mötespunkten 

VA-taxa, dokumentnr 122390.                    

5. Protokollsutdrag LU 2020-10-13 § 162 VA-taxa 2021, Nordanstig Vatten AB, 

dokumentnr 122699.   

Yrkanden 

Tor Tolander (M), med bifall av Anette Nybom (S), yrkar bifall till verksamhetens 

förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 178 Dnr 2016-000123  

Trafikverket informerar, E4 Kongberget - Gnarp. 

Kommunstyrelsens beslut 

Tacka för informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kerstin Holmgren, Oskar Jansson och Per-Henrik Fräjdin från Trafikverket samt 

Thomas Lenströmer från Ramböll deltar via länk och informerar den planerade 

ombyggnationen av E4 på vägsträckan Kongberget - Gnarp. 

Projektets tidsplan, process och hanteringen av befintlig E4: 

• 2021 vinter Sammanställning av utredningen ställs ut för granskning 

• 2021 jan-sept Förslag till Vägplan ställs ut för granskning. 

• Oktober 2021-november 2022 Sammanställning av synpunkter 

• November 2022-julli 2023 Fastställelesprövning 

• Februari 2024 Beslut i miljödomstol 

Byggtiden beräknas till 4-5 år och sedan ska den befintliga E4 anpassas till sin nya 

funktion. 

Vägplanen kommer att fastställas i slutet av 2022 och under 2023 kommer 

Trafikverket begära byggstart förprojektet för att börja bygga 2024. 

Den nya E4:an kommer att byggas med växlande 2+1 körfält med 110 km/h och 

mitträckesseparering.  
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§ 179 Dnr 2020-000277  

VA-plan för Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till förvaltningen att påbörja arbetet med att revidera den befintliga 

VA-planen som beslutades 2014, samt att arbetet med denna ska löpande redovisas 

av förvaltningen och Nordanstig Vatten AB/MittSverige Vatten & Avfall AB.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun ska var fjärde år revidera sin VA-plan. Detta ärende avser 

beslut att påbörja detta arbete.   

Nordanstigs kommun beslutade senast 2014 om en VA-plan. Denna ska revideras 

vart fjärde år. Detta har inte genomförts och förvaltningen önskar nu ett uppdrag att 

genomföra en revidering av denna.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

förvaltningen får i uppdrag att påbörja arbetet med att revidera den befintliga 

VA-planen som beslutades 2014 samt att arbetet med denna ska löpande 

redovisas av förvaltningen och NVAB/MSVAB (Erik Hedlunds och Hans-Åke 

Oxelhöjds tjänsteutlåtande dok.nr. 122353). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar förvaltningen får i 

uppdrag att påbörja arbetet med att revidera den befintliga VA-planen som 

beslutades 2014 samt att arbetet med denna ska löpande redovisas av 

förvaltningen och NVAB/MSVAB (ledningsutskottets protokoll § 155/2020, 

dok.nr. 122692).  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  
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§ 180 Dnr 2020-000285  

Öppnande av kortis för barn 

Kommunstyrelsens beslut 

Återremittera ärendet till omsorgsutskottet för komplettering av den ekonomiska 

analysen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten ser att behoven av platser för barn ökar i kategorin korttidsboende 

och därmed behovet av att köpa platser. Verksamheten ser också att antalet 

ansökningar hos bistånd ökar.  

Kommunen köper förnärvarande 23 dygn/kvartal till priset av 5632 /dygn där det 

tillkommer taxikostnader på 56000 per år för transporter till och från skola. Idag har 

kommunen en årskostnad på 574 144. 

Att öppna eget korttids för barn skulle även kunna göra det möjligt att erbjuda detta 

som ett alternativ till de som ansöker om korttidsboende/avlastning i ett familjehem. 

Det är i dag mycket svårt att hitta familjer som är villiga att ta dessa uppdrag, och 

då får dessa barn inte sina insatser/behov tillgodosedda eller får vänta länge på att 

beslutet verkställs och kommunen får föreläggande på vite för att verkställigheten 

dragit över tiden. Verksamheten ser vikten av att kommunen kan erbjuda denna 

insats i egen regi och att på sikt minska kostnader för tjänsteköp.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunen åter öppnar ett eget ”korttids” för barn 

och gör det möjligt att ta hem en del av de tjänsteköpsärenden vi har. (Susanne 

Pettersson och Karin Henningssons tjänsteutlåtande, daterat 2020-10-06, 

dok. nr 122276). 

2. Omsorgsutskottet beslutar att tjänsteutlåtandet kompletteras med en ekonomisk 

analys och skickas vidare till kommunstyrelsen (omsorgsutskottets protokoll 

§ 100/2020, dok.nr 122574).  

Yrkanden 

Andreas Högdahl (NoP), med bifall av Petra Modée (V), Anette Nybom (S) och 

Sandra Bjelkelöv (SD), yrkar att ärendet återremitteras för att invänta den 

ekonomiska analysen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.  
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§ 181 Dnr 2020-000273  

Årsredovisning 2019 för Hälsingerådet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2019 för Hälsingerådet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsingerådet har lämnat sin årsredovisning för 2019.  

Hälsingerådet är ett samverkansorgan för de sex kommuner som ingår i 

Hälsingland. Avsikten med rådet är samverkan för att tillsammans utveckla 

kommunerna i Hälsingland genom omvärldsspaning, opinionsbildning och 

samverkan inte bara i Hälsingland utan även med kommunerna i Gästrikland.   

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse 2019 - 

Hälsingerådet, med bilagor, dok. nr. 121976.  

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

att anta årsredovisning, verksamhetsberättelse samt revisionsberättelse 2019 

(ledningsutskottets protokoll § 153/2020, dok.nr. 122690).  
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§ 182 Dnr 2020-000267  

Utöka antal planeringsdagar förskolan och fritidshem. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna en utökning med en fjärde årlig planeringsdag för förskolan och 

fridshemmet från och med läsåret 2021/2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Behovet av utveckling och uppföljning inom förskolan har ökat. Därmed har 

uppstått ett behov av en fjärde planeringsdag för personalen. 

I nuläget har förskolan och fritidshemmet i kommunen tre planeringsdagar, vilket 

innebär att verksamheterna är stängda dessa dagar. De vårdnadshavare som inte har 

möjlighet att hålla sina barn hemma erbjuds ändå förskola och fritidshem med 

vikarierande personal. 

De ökade krav som ställs på huvudmannen avseende utveckling och uppföljning av 

verksamheten har medfört ett utökat kollektivt planeringsarbete för alla 

verksamheter. Huvudmannen ställer också det kravet på alla enheter att de ska fylla 

ett lokalt friutrymme med särskilda för enheten avpassade aktiviteter. I arbetet ingår 

också att följa upp och justera för att säkerställa en ökad måluppfyllelse.  

För grundskolans del räcker den tid som ställs till förfogande inom ramen för 

årsarbetstiden till, men i förskolan och fritidshemmet råder för närvarande brist på 

tid för detta viktiga arbete. 

Verksamheten föreslår därför att ytterligare en dag anslås till planeringsdag i 

förskolan och fritidshemmet från och med läsåret 2021/22. Dagarna blir då fyra 

stycken och kommer att läggas ut enligt följande: i början av läsåret, på höstlovet, i 

början av vårterminen och i slutet av vårterminen. 

Utbildningschef Thomas Larsson föredrar ärendet.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar om en fjärde årlig 

planeringsdag för förskolan från och med läsåret 2021/22 (Erik Hedlunds och 

Thomas Larssons tjänsteutlåtande 2020-09-22, dok.nr. 122015). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar om en fjärde årlig 

planeringsdag för förskolan och fridshemmet från och med läsåret 2021/22 

(utbildningsutskottets protokoll § 100/2020, dok.nr. 122514).  

Yrkanden 

Kent Hammarström (S), med bifall av Tor Tolander (M) yrkar bifall till 

utbildningsutskottets förslag.  
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Forts. § 182 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Kent Hammarströms yrkande och finner det 

antaget.  
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§ 183 Dnr 2020-000094  

Bidragsnormer och bestämmelser för kommunens 
föreningsbidrag 2020. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återremittera ärendet. 

2. Tillsätta en tillfällig KS-beredning bestående av fem ledamöter. 

3. Välja Stig Eng (C), Sven-Erik Sjölund (S), Andreas Högdahl (NoP), Tor 

Tolander (M) och Per-Ola Wadin (L) som ledamöter. 

4. Beredningens uppdrag är att se över förslaget till ändrade bestämmelser för 

kommunens föreningsbidrag och idrottsstipendium. Dialog ska föras med 

föreningslivet. Förslaget ska kunna antas i kommunstyrelsen i god tid för att 

gälla från och med 2022. 

5. KS-beredningen ska lämna en rapport på kommunstyrelsens sammanträde 

2 februari 2021. 

Reservationer 

Tor Tolander (M), Petra Modée (V), Lars Hed (M) och Per-Ola Wadin (L) 

reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

"Vi står bakom tjänstemannaförslaget som vi anser vara utmärkt. 

Därför är det olyckligt och onödigt att ärendet återremitteras av majoriteten som 

hellre borde dragit tillbaka ärendet från dagordningen om man ändå planerat att 

återremittera det. Om majoriteten hade avsett att föreslå att tillsätta en KS-

beredning borde detta rimligtvis föreslagits på Ledningsutskottet. 

Om det är majoritetens avsikt att göra en hel omarbetning av förslaget bör förslaget 

avvisas i sin helhet. I det läget kan en KS-beredning vara en smakfull lösning men 

som en åtgärd vid en enkel återremiss är det ett slöseri av kommunstyrelsens tid och 

pengar."   

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och fritidsenheten föreslår förändringar av kommunens bidrag till 

föreningsverksamhet, utifrån den bidragsöversyn som genomförts under hösten 

2019 och våren 2020. 

Förändringar föreslås gälla från 1 januari 2021.   

Hösten 2019 påbörjades en översyn av kommunens föreningsbidrag. Syftet var att 

skapa en tydligare övergripande struktur samt se hur bidragen kan förändras utifrån 

de synpunkter som inkommit från föreningar, handläggare och politiker. Det har 

handlat om ett mer sammanhängande bidragssystem, tydligare kriterier och villkor, 

enhetligare bidragsformulär, det har också handlat om vem som kan söka de olika 

bidragen och hur bidragen kan möta föreningarnas olika behov och förutsättningar. 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 183 

 

Föreningarna har lämnat in synpunkter i samband med föreningsträffen i januari 

2020, svarat på enkät, samt genom mail och telefonsamtal direkt till de 

tjänstepersoner som arbetat med bidragsöversynen. Tjänstepersonerna har tittat på 

hur andra kommuner har lagt upp sina föreningsbidrag såväl i närområdet som 

nationellt. Under hösten 2019 genomfördes ett arbete om mätsystem på enheten för 

kvalitet och utveckling i samverkan med andra kommuner. I Nordanstig valde man 

att titta på föreningsbidragens upplägg och det arbetets resultat visade på flera 

behov av förbättring av bidragen, främst inom struktur och tydlighet. 

Under hösten 2020 har det tillkommit förslag om att instifta ett idrottsstipendium. 

Även andra omarbetningar har genomförts. 

Fritidsutvecklare Andrea Mossnelid och administratör Helena Havela föredrar 

ärendet.   

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2020-05-06, dok. nr. 

120040. 

2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheterna att remittera förslaget till 

de politiska partierna för synpunkter. Avsikten är att ärendet ska tas upp för 

beslut i kommunstyrelsen i september 2020 (ledningsutskottets protokoll § 

85/2020, dok.nr. 120421). 

3. Ledningsutskottet föreslår kommunstyrelsen att med föreslagna revideringar 

besluta i ärendet (ledningsutskottets protokoll § 165/2020, dok. nr. 122702). 

4. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar instifta ett årligt 

idrottsstipendium samt att idrottsstipendiet har en budget på 20 000 kronor och 

finansieras av kommunstyrelsens förfogandemedel (Hans-Åke Oxelhöjds och 

Helena Havelas tjänsteutlåtande 2020-10-27, dok.nr. 122711). 

5. Sammanställning förslag till bidrag till föreningsverksamhet (dok.nr. 122748).  

Yrkanden 

Petra Modée (V), med stöd av Tor Tolander (M) yrkar bifall till verksamhetens 

förslag med tillägget att en utvärdering ska ske efter två år. 

Andreas Högdahl (NoP), med stöd av Anette Nybom (S), Sven-Erik Sjölund (S), 

Stig Eng (C) och Johan Norrby (SD), yrkar att ärendet återremitteras och att en KS-

beredning tillsätts bestående av 5 ledamöter med uppdraget att se över hela 

förslaget, föra dialog med föreningslivet samt att det nya förslaget kan beslutas och 

gälla från 2022. 

Petra Modée (V) yrkar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och avslag 

på återremissen.  
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Forts. § 183 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder att ärendet avgörs vid dagens sammanträde röstar Ja. 

Den som stöder återremiss röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med fyra Ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot nio Nej-röster för återremiss 

antar kommunstyrelsen att ärendet ska återremitteras. 

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 

Petra Modée (V) X 

Per-Ola Wadin (L) X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X 

Johan Norrby (SD)  X 

Lars Hed (M)  X 

Summa  4 9 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på Andreas Högdahls (NoP) yrkande om 

att tillsätta en KS-beredning med fem ledamöter och finner det antaget. 

Yrkanden 

Ordförande Ola Wigg (S) föreslår Stig Eng (C), Sven-Erik Sjölund (S) och Andreas 

Högdahl (NoP) som ledamöter. 

Tor Tolander (M) föreslår sig själv och Per-Ola Wadin (L) som ledamöter. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Tor Tolanders förslag och finner dem 

antagna.    
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§ 184 Dnr 2019-000155  

Motion om motprestation vid försörjningsstöd. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Nordanstigs kommun arbetar idag med en form av motprestation för 

försörjningsstöd enligt den så kallade Angeredsmodellen. Nordanstig deltar 

även i SKR:s projekt för försörjningsstöd som syftar till att personer med 

långtidsbidrag ska nå egen försörjning. 

2. Motionen är därmed besvarad.     

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion med förslag om motprestation vid 

försörjningsstöd. Förslaget är att möjligheten för alla arbetslösa att medverka i 

kompetenshöjande verksamheter genom praktik, arbetsträning eller utbildning för 

att förbättra sina möjligheter på arbetsmarknaden ska utredas. Detta med syfte att 

minska bidragsberoendet. Hon föreslår även att Nordanstigs kommun utreder 

förutsättningarna för kommunen att utkräva motprestation för försörjningsstöd inom 

kommunen.     

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar: Nordanstigs kommun arbetar 

idag med en form av motprestation för försörjningsstöd enligt den så kallade 

Angeredsmodellen. Nordanstig deltar även i SKR:s projekt för försörjningsstöd 

som syftar till att personer med långtidsbidrag ska nå egen försörjning. 

Motionen kan därmed anses besvarad (Erik Hedlunds och Kristina Norbergs 

tjänsteutlåtande 2020-09-28, dok.nr. 114669). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Nordanstigs kommun 

arbetar idag med en form av motprestation för försörjningsstöd enligt den så 

kallade Angeredsmodellen. Nordanstig deltar även i SKR:s projekt för 

försörjningsstöd som syftar till att personer med långtidsbidrag ska nå egen 

försörjning. Motionen kan därmed anses besvarad. Motionen skickas vidare till 

kommunstyrelsen (omsorgsutskottets protokoll § 103/2020, dok.nr. 122577).  
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§ 185 Dnr 2019-000244  

Motion om Äldreombudsman. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Avslå motionen med följande motivering: 

Kommunen arbetar redan enligt motionens förslag via kommunstyrelsens råd; 

pensionärsrådet, handikapprådet och även BRÅ- och folkhälsorådet som genomför 

bl.a. trygghetsvandringar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att Nordanstigs 

kommun inrättar en äldreombudsman med uppgiften att lyssna till de äldres 

önskemål och synpunkter samt besvara frågor. 

En äldreombudsman kan tillgodose delar av behoven hos pensionärer i Nordanstig 

som av olika anledningar har svårt att få svar på sina frågor och göra sin röst hörd. 

En äldreombudsman kan även uppmärksamma eventuella brister och föreslå 

förbättringar för att på så sätt stärka de äldres inflytande över hur äldreomsorgen 

sköts i Nordanstig.     

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar: Kommunen arbetar redan 

enligt motionens förslag via kommunstyrelsens råd; pensionärsrådet, 

handikapprådet och även BRÅ- och folkhälsorådet som genomför bl.a. 

trygghetsvandringar. Motionen bör därför avslås (Eva Engström och Erik 

Hedlunds tjänsteutlåtande 2020-09-02, dok. nr 121754).  

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Kommunen arbetar redan 

enligt motionens förslag via kommunstyrelsens råd; pensionärsrådet, 

handikapprådet och även BRÅ- och folkhälsorådet som genomför bl.a. 

trygghetsvandringar. Motionen bör därför avslås. Motionen skickas vidare till 

kommunstyrelsen (omsorgsutskottets protokoll § 104/2020, dok.nr. 122578).  
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§ 186 Dnr 2019-000460  

Motion för främjande av skolträdgårdar. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Avslå motionen. 

Reservationer 

Petra Modée (V) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att Nordanstigs kommun 

aktivt arbetar ör att införande av skolträdgårdar samt att kommunen avsätter 

ekonomiska resurser för arbetet.      

Verksamhetens yttrande 

Inom utbildningsverksamheten pågår flera projekt för att öka inlärningen och 

studieresultaten för eleverna och bedömningen är att det är olämpligt att lägga fler 

projekt på skolan just nu. Motionen bör därför avslås.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar: Inom utbildningsverksamheten 

pågår flera projekt för att öka inlärningen och studieresultaten för eleverna och 

bedömningen är att det är olämpligt att lägga fler projekt på skolan just nu. 

Motionen bör därför avslås (Erik Hedlund och Thomas Larssons 

tjänsteutlåtande 2020-09-18, dok.nr. 121978). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen 

(utbildningsutskottets protokoll § 105/2020, dok.nr. 122519).   

Yrkanden 

Anette Nybom (S) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag. 

Petra Modée (V) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Anette Nyboms och Petra Modées yrkanden och 

finner Anette Nyboms yrkande antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 187 Dnr 2020-000236  

Avsägelse av politiskt uppdrag, Ulrika Jonsäll (V). 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna Ulrika Jonsälls (V) avsägelse. 

2. Välja Ulrika Jonsäll (V) som ny ersättare i omsorgsutskottet för återstoden av 

mandatperioden 2019-2022.  

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Jonsäll (V) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i omsorgsutskottet. 

Kommunstyrelsen har att välja en ny ersättare för återstoden av mandatperioden 

2019-2022.           

Yrkanden 

Petra Modée (V) föreslår att Ulrika Jonsäll (V) åter väljs som ersättare i 

omsorgsutskottet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petra Modées förslag och finner det antaget.  
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§ 188 Dnr 2020-000185  

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 2020 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 3, 2020 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 skall rapporteras in 4 ggr per år. 

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

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 3, 2020 

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: Nej 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige godkänner kvartalsrapport 3, 2020 

gällande ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (Karin Henningsson och Erik 

Hedlunds tjänsteutlåtande 2020-10-06, dok. nr 122278). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna kvartalsrapport 3, 

2020 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (omsorgsutskottets 

protokoll § 99/2020, dok.nr. 122573).  
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§ 189 Dnr 2020-000265  

Redovisning av ej avslutade motioner. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna redovisningen.   

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 30 att kommunstyrelsen två 

gånger per år ska redovisa de motioner som inte är färdigberedda.  

Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga aktuella motioner.   

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2020-10-01, Yttrande över 

sammanställning av ej avslutade motioner, dokumentnr 122183.  

2. Sammanställning ej avslutade motioner, dokumentnr 122177.  

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna redovisningen 

(ledningsutskottets protokoll § 166/2020, dok.nr. 122703). 
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§ 190 Dnr 2020-000039  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska beslut som är fattade på delegation av kommunstyrelsen 

återrapporteras på nästkommande sammanträde. 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Nya tillsvidareanställda oktober 2020. 

Beslutsattestanter och ersättare 2020. 

Fördelning av lokaltkommunalt aktivitetsstöd. 

Försäljning av tomter i Morängsviken. 

Lotteritillstånd Yst i Socknas Byalagsförening. 

Lotteritillstånd Ilsbo SK. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 147-170/2020. 

Utbildningsutskottets protokoll §§ 93-107/2020. 

Omsorgsutskottets protokoll §§ 90-104/2020.  
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§ 191 Dnr 2020-000036  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Nordanstig Vatten AB 2020-09-23 

MittSverige Vatten & Avfall AB 2020-09-24 

Samordningsförbund Gävleborg 2020-09-04, 2020-10-16 

Gemensam nämnd för Hjälpmedelsverksamheten och FoU-Välfärd 2020-09-25 

Övrigt 

Upprop för det svenska landskapet 

Rätt hastighet för Hälsinglands utveckling 

Hälsinglands Utbildningsförbund: Effektiviseringar inom estetiska programmet 

samt inom Internation Baccalaureate. 

Hälsinglands Utbildningsförbund: Delårsbokslut 

Överförmyndarnämnden Mitt: Delårsbokslut och Budget 2021 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(37) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-03 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 192 Dnr 2020-000037  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Miljön vid Arthur Engbergskolan i Hassela. 

Godkänna Ola Wiggs (S) rapport om läget vid Arthur Engbergskolan i 

Hassela. 

2. Gnarps skola 

Uppdra till utbildningsutskottet att följa utvecklingen vid Gnarps skola samt 

löpande rapportera till kommunstyrelsen. 

I övrigt godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Informationer 

Gnarps skola 

Utbildningschef Thomas Larsson informerar om skolsituationen vid Gnarps skola. 

På grund av arbetsmiljön för personalen och säkerheten för eleverna har 

utbildningschefen beslutat att tillfälligt flytta årskurserna 4, 5 och 6 till Harmångers 

och Bergsjös skolor. Beslutet gäller från 2 november 2020. En träff med 

vårdnadshavare kommer att hållas på måndag 9 november för att informera om hur 

läget utvecklas. Utvecklingsutskottet kommer att följa utvecklingen och löpande 

lämna rapport till kommunstyrelsen. 

Miljön vid Arthur Engbergskola i Hassela 

Vid kommunstyrelsens förra sammanträde lämnade Tor Tolander (M) en rapport 

om upplevda problem vid ombyggnationen Hassela skola. Kommunstyrelsen 

beslutade utifrån rapporten att uppdra till verksamheten att skyndsamt lösa 

situationen och återrapportera till berörda utskott och till kommunstyrelsen. Dagen 

efter sammanträdet åkte bl.a. Ola Wigg (S) till skolan i Hassela för en uppföljning. 

Ola Wigg informerar om besöket och bemöter Tor Tolanders kritik då mycket av 

kritiken inte var överensstämmande med verkligheten. 

 

      

      

      

 

 


