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§ 216 Dnr 2018-000340  

Resultat av inspektion på Lotsen. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta verksamhetens förslag till svar till Arbetsmiljöverket, inklusive bilagor.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun och enheten Lotsen inom den kommunala socialpsykiatrin 

hade 2018-08-21 en inspektion av arbetsmiljöverket. Anledningen till inspektionen 

var en allvarlig händelse som inträffade på enheten. 

Ett inspektionsmeddelande inkom 2018-08-22 till kommunen där arbetsmiljöverket 

önskar svar på ett antal frågor senast 2018-11-20. 

Verksamheten har nu skrivit förslag till svar.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar från 

verksamheten inklusive bilagor (Verksamhetschef Malin Ruthströms 

tjänsteutlåtande 2018-10-23). 

Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till svar från 

verksamheten inklusive bilagor (omsorgsutskottets protokoll § 91/2018).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

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

Omedelbar justering 

Paragrafen justeras omedelbart.  
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§ 217 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändringar och anmälan av 

extraärenden. 

Extraärenden 

Kommunchefens förordnande 

Personalchefens placering i organisationen 

Sändningar av fullmäktiges sammanträden 

Myndighetsutskott under kommunstyrelsen 

Grundvattennivån 
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§ 229 Dnr 2018-000348  

Ombudgetering för investering i ventilation på 
Bergsjögården. 

Kommunstyrelsens beslut 

Återremittera ärendet och uppdra till verksamheten att ta in fler anbud samt att en 

översyn ska göras för att se om verksamheten och nyttjandegraden av lokalerna kan 

ökas.  

Sammanfattning av ärendet 

Ventilationen på Bergsjögården fungerar inte som den ska och i senaste kontrollen 

(OVK) blev den inte godkänd. Verksamheten ansökte om dispens för att få mer tid 

att åtgärda den bristande ventilationen. Byggnadsnämnden avslog dock 

verksamhetens ansökan. För att kunna åtgärda bristerna i ventilation behöver ett 

nytt ventilationssystem installeras till en beräknad kostnad på 3,8 mnkr. För att 

detta ska kunna ske i år behöver budgeten för projekt Ventilation Bergsjögården 

utökas med 1,6 mnkr. Förvaltningen föreslår därför att 1,6 mnkr överförs från de 

investeringsmedel som reserverats för ombyggnation av Hagängsgården, där hela 

budgeten inte kommer att användas 2018. Ombyggnationen av Hagängsgården 

kommer nämligen inte kunna slutföras i år eftersom det finns personer som bor kvar 

på undervåningen. 

Fastighetsstrateg Thomaz Nordh föredrar ärendet.             

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att ledningsutskottet godkänner ombudgetering av 

följande investeringar 2018: Till: Ventilation Bergsjögården 1 600 tkr          

Från: Ombyggnation Hagängsgården -1 600 tkr 

Investeringen i ombyggnation av Hagängsgården ska inte minska med 

ovanstående belopp utan flyttas fram i tid. Uppdrag ges att utföra denna 

omarbetning i investeringsbudgeten för 2019 (EvaLinda Grensmans 

tjänsteutlåtande 2018-10-11). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till 

verksamheten att inför kommunstyrelsens sammanträde ta in ett ytterligare 

anbud på åtgärderna. Överlämna ärendet till kommunstyrelsen för 

ställningstagande (ledningsutskottets protokoll § 172/2018).          

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att ärendet återremitteras i avvaktan på att fler anbud kan tas in 

samt att en översyn görs för ökad verksamhet och nyttjandegrad av lokalerna.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.     
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§ 218 Dnr 2018-000027  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Kommundialog Länsstyrelsen-Nordanstigs kommun 

Länsstyrelsen- Robert Larsson och Emanuel Hort 

Kommunen- Nils-Olov, Bente, Fredrik och jag. 

Asylsökande minskar.  

Under vecka 41 sökte totalt 450 personer asyl i Sverige varav 15 var 

ensamkommande barn. En kraftig minskning jämfört med 2015. 

Antal asylsökande(riket)  

2013 54 259 

2014 81 301 

2015             162 877 

2016 28 939 

2017 25 666 

2018 23 000 (prognos juli) 

Flyktingmottagande 

Kommunmottagande av nyanlända 

2015 51 197 

2016 68 761 

2017 68 442 

2018 46 400 (prognos juli) 

2019 37 900 (prognos juli) 

Läns- och kommuntal 

 Regeringen beslutar om länstal. 

Fördelningskriterier: befolkning, arbetsmarknad, tidigare mottagande, antal 

asylsökande 

 Länsstyrelsen beslutar om kommuntal. 

 Migrationsverket anvisar – 

2017: 23 600 

2018: 15 200 

2019:   9 000 
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Forts. § 218 

Kvotflyktingar 

2016:   1 900 

2017:   3 400 

2018:   5 000 

2019:   5 000 

Nordanstigs kommuntal 2019 

Nordanstig  13 

Mottagande av nyanlända i Gävleborg 

Nordanstig 2016. 73 

 2017: 48 

 2018: 36 (augusti) 

Ensamkommande barn och unga 

Gymnasielagen: 

 Prövning pågår, målet att bli klart till årsskiftet. 

 De med öppet asylärende har rätt till LMA från MiV (inkl.boende). Annars 

inhibition och LMA från kommunen. 

 Vid uppehållstillstånd får kommunen ersättning som för övriga 

 TUT 13 månader, sedan omprövning. 

LMA-lagen om mottagande av asylsökande 

MiV- Migrationsverket 

TUT- Tillfälligt uppehållstillstånd 

Ägarsamråd VHG (Visit Hälsingland Gästrikland) 

Information om bolagets ekonomi- kostnader för att få igång projektet.  

Revisionsfirma i Stockholm, ska bytas till en mer lokal aktör. 

Bolagets omsättning ca 2 miljoner 

Prio för VHG: 

 Komma igång med projektet 

 Få ordning på ekonomin 

 Förskott från regionen ska sökas. 

Återkoppling till ägarna angående ekonomin inom en månad. 

Möte med IP-Only 

IP-Only informerar att fiberutbyggnaden i Älgered ska komma igång så fort som 

möjligt samt att de som beställt fiber ska informeras. 
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Forts. § 218 

Möte med Näringslivsrådet 

Företagarföreningen ny styrelse och ny ordförande Lisa Bergman Östman. Svårt att 

få engagemang på fritiden.  

Njurunda- företagarföreningen har genom ett projekt anställt två stycken som driver 

verksamheten. 

Kommunen- Helena Havela arbetar ca 20% som resurs till företagen. 

Från och med årsskiftet blir: 

Barbro Björklund sansvarig för kultur, fritid och turism. 

Ingeli Gagner ansvarig för näringsliv. 

Tankar finns på att samlokalisera Näringslivskontoret med 

Samhällsutvecklingsenheten i kommunhuset. 

Brå/Folkhälsorådet 

Se minnesanteckningar 

BRÅ Folkhälsoråd - och - 2018-11-05.pdf    
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§ 219 Dnr 2018-000028  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

 Agenda 2030 - En överenskommelse kring miljömål mellan länsstyrelse, 

regionen och kommuner m.fl. i Gävleborg.  

 Näringslivsrådet - ny ordförande blir John Lundholm från Företagarföreningen. 

 Ungdomsfullmäktige har kommit igång. Stig Eng besökte ungdomarna på 

deras första möte. 
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§ 220 Dnr 2018-000029  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets ordförande Erik Eriksson-Neu (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Arbetet pågår för att få en bra verksamhet i Gnarps skola. En ny rektor håller på att 

rekryteras.  
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§ 221 Dnr 2017-000374  

Redovisning om skolans verksamheter enligt årshjulet. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta förslag till årshjul för redovisning av skolans verksamheter. 

2. I övrigt godkänna rapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Eva Fors redovisar ett förslag till årshjul 2019 för uppföljning av 

skolans verksamheter. 

Utbildningsutskottets ordförande Erik Eriksson Neu (S) redovisar antalet elever 

med anpassad studiegång på de olika skolorna i kommunen samt antalet elever som 

har modersmålsundervisning.  
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§ 222 Dnr 2018-000030  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Åke Bertils (S) informerar om ekonomin för 

verksamheten och utskottets arbete med att få verksamhetens kostnader inom 

tilldelad budgetram. 

Åka Bertils redogör även för sin oro för antalet placerade ungdomar. 

 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(48) 

Sammanträdesdatum 

2018-11-20 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 224 Dnr 2018-000036  

Verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal. Kommunchef Fredrik Pahlberg 

redovisar följande: 

 Antalet årsarbetare per månad för de olika verksamheterna.  

 Sjukfrånvaron per månad var per september 2018, 9,7 %. 

 Vidare redovisas verksamheternas volymer enligt följande: 

 Beviljad korttidsvård som ännu inte verkställts. 

 Antalet beslut om ekonomiskt bistånd och antalet avslagsbeslut. 

 Antalet beviljade hemtjänsttimmar. 

 Antalet inkomna bygglovsansökningar, givna startbesked samt nya 

tillsynsärenden. 
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§ 223 Dnr 2018-000067  

Ekonomirapport. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar det ekonomiska utfallet för 

kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet per oktober 2018. 

Verksamheterna redovisar följande beräknade utfall på helår: 

Staben  928 tkr 

Samhällsutv. och kom.  2 396 tkr 

Teknik och Hållbarhet  1 986 tkr 

Utbildning  -4 525 tkr 

Vård och Omsorg  -11 365 tkr 

Social Omsorg  -9 565tkr 

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

3 236 tkr mot ett budgeterat positivt resultat på 8 854 tkr. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet.  
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§ 225 Dnr 2018-000332  

Budget 2019 för Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

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

statsbidrag grundas på följande invånarantal 

1 november 2018 9 478 personer 

1 november 2019 9 464 personer 

1 november 2020 9 447 personer 

1 november 2021 9 427 personer 

2. Anta kommunfullmäktiges finansiella mål 

 Verksamhetens nettokostnader plus finansnetto exklusive intäkter av 

engångskaraktär ska vara högst 98 procent av skatteintäkter, generella 

statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för vartdera året 2019-2022. 

 Investeringsvolymen för innevarande år bör lägst motsvara årets 

avskrivning. Årets investeringsvolym samt ombudgetering från 

föregående år får högst motsvara årets avskrivningar gånger tre. 

 Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen. 

 Likviditeten ska vara lägst 100 procent, det vill säga 

omsättningstillgångarna ska vara högre än de kortfristiga skulderna. 

 Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel och/eller 

specifika bidrag. 

 Kommunen ska amortera låneskulden med minst sex procent per år. 

3. Utöver tilldelning till kommunstyrelsens verksamheter: 

1 100 tkr 2019, 1 500 tkr 2020 – 2022 till kommunstyrelsen att hantera 

såsom Projektbidrag och Visionsbidrag enligt beslutade fördelningsdirektiv. 

500 tkr budgeteras 2019 – 2022 till kommunstyrelsens förfogande. 

4. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 556 116 tkr i 

nettokostnader för år 2019. 

5. Kommunstyrelsen ger i uppdrag till verksamheterna att fortsätta uppdraget 

från Kf § 113/2014. En strukturell förändring framförallt avseende skola 

och omsorg 2015 – 2018 och framöver. Kommunstyrelsen beslutar att ha en 

mer långsiktig planering, politiskt prioritera långsiktighet och använda 

befintliga resurser förnuftigt. En budgetanpassning av verksamheternas 

kostnader behövs till och med 2019 med cirka 20 miljoner. 

6. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 558 974 tkr i 

nettokostnader för år 2020. 
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Forts. § 225 

 

7. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 570 474 tkr i 

nettokostnader för år 2021. 

8. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål samt resurstilldelning 580 088 tkr i 

nettokostnader för år 2022. 

9. I de fall olika mål som kommunfullmäktige uttalat skulle komma i konflikt 

med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till dess 

kommunfullmäktige fattar annat beslut. 

10. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2019 – 2022. 

*Kommunfullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål 

samt resurstilldelning. 

*Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål samt 

resurser på och mellan verksamheterna. 

*Kommunchef fördelar uppdrag och mål samt resurser på och mellan 

programpunkterna inom respektive verksamhet. 

*Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom respektive 

programpunkt. 

*Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet. 

11. Anta investeringsutrymme för 2019 – 2022 

2019 38 000 tkr 

2020 20 000 tkr 

2021  20 000 tkr 

2022 20 000 tkr. 

Resurser till investeringar inom verksamheten Renhållning kan tilldelas 

extern upplåning. Kräver dock ett särskilt beslut avseende upplåning av 

kommunfullmäktige. 

12. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att nästkommande sammanträde fördela 

2019 års investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, 

tidsplan och investeringskalkyl. 

13. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2019 – 2022. 

14. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att omgående påbörja mål- och 

budgetarbetet avseende 2020 – 2023. 
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Forts. § 225 

     

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt Mål och budget 2019 – 2022 utifrån 

kommunstyrelsens nuvarande majoritets direktiv. 

Sammanställningen har justerats utifrån den senaste skatteprognosen.    

Beslutsunderlag 

Verksamhetens förslag till beslut i tjänsteutlåtande 2018-11-16.  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens justerade förslag. 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till budgetförslaget från Samling för Nordanstig med 

justeringarna Social Omsorg 43,5 mnkr, Vård och Omsorg 162,5 mnkr, Staben 97,5 

mnkr och en beräkning av löneökning för 2019 till 18,8 mnkr. 

Solveig Wiberg (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till budget.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner Stig Engs yrkande antaget.  
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§ 226 Dnr 2018-000285  

VA-taxa 2019. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp 

för 2019. 

2. Godkänna en höjning av den rörliga avgiften med 2,90 kr att gälla inom vatten 

och avlopp för 2019. 

3. Godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 580,00 kr att gälla inom vatten 

och avlopp för 2019. 

4. Fastställa grunder och principer för VA-taxa 2019. 

5. Bevilja en förlusttäckningsgaranti för 2019 om maximalt 2,1 mnkr för 

Nordanstig Vatten AB. 

6. Bevilja en förlusttäckningsgaranti för 2020 om maximalt 0,8 mnkr för 

Nordanstig Vatten AB. 

7. Justera tidigare beslut enligt punkt 1, med en total budgeterad minskning av 

kostnader om -2,7 mnkr i stället för tidigare beslut -5,6 mnkr. 

Minskningen motsvarar 2,9 mnkr och finansieras genom följande: 

- 2019 senarelägga rekrytering av ny tjänst som chefsstöd inom verksamheten 

Vård och omsorg, totalt cirka 450 tkr. 

- 2019 minska budgeterat överskott med 1 650 tkr via eget kapital. 

- 2020 minska budgeterat överskott med 800 tkr via eget kapital.            

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av Nordanstigs kommuns balanskravsunderskott avseende 2017 års 

bokslut om totalt -6,9 mnkr, beslutade kommunfullmäktige 2018-07-02 §62 om 

följande åtgärder, för att senast år 2020 genomfört återtagandet i sin helhet. 

Beslut till återtagande var enligt följande: 

Borttagande av förlusttäckningsbidrag till Nordanstigs Vatten AB, totalt -5,6 mnkr. 

Minska Projekt och Visionsbidrag med totalt -0,8 mnkr. 

Borttagande av Ledarutvecklingsmedel om -0,2 mnkr. 

Kommunstyrelsen spontankassa är oförändrad. 

Kommunstyrelsens förfogandemedel är oförändrad. 

Bidrag avseende Ungdomsinitiativ är oförändrad. 

Beslutet enligt ovan skulle ge en budgeterad besparing om -6,6 mnkr för åren 2019-

2020. Till detta tillkom kommunstyrelsens beslut KS § 85/2018 att minska Projekt 

och Visionsbidrag med -960 tkr avseende 2018 års budget. 
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Forts. § 226 

 

Total minskad neddragning enligt beslut ovan samt tidigare beslut var -7,6 mnkr. 

Styrelsen för Nordanstig Vatten AB har inkommit med förslag på ny taxa utifrån 

kommunfullmäktiges beslut, som visar att taxehöjningen motsvarar mellan 19-27%, 

och kommer gälla redan från år 2019. 

För att bättre möta en taxehöjning föreslår därför kommunstyrelsen att justera det 

budgeterade förlusttäckningsbidraget för år 2019 om maximalt 2,1 mnkr samt för 

2020 om maximalt 0,8 mnkr, totalt 2,9 mnkr. 

Enligt Vattentjänstlagen 30§ får avgifterna inte överskrida det som behövs för att 

täcka de kostnader som är nödvändiga för att ordna och driva va-anläggningen. 

Vidare framgår det i 31§ att avgifterna skall bestämmas så att kostnaderna fördelas 

på de avgiftsskyldiga enligt vad som är skäligt och rättvist. 

Vid utbyggnaden av anläggningen i Sörfjärden föreligger det en viss överkapacitet 

som motsvarar cirka 0,8 mnkr för år 2020. Av kommunens medborgare är det i 

dagsläget knappt hälften som är ansluten till kommunalt va.  

Förändringen av taxan skulle i förslaget motsvara en höjning mellan 9-13% för år 

2019 och total höjning till och med år 2020 skulle motsvara mellan 16-23%. 

Förändringen av förlusttäckningsbidraget föreslås finansieras genom:  

att 2019 senarelägga rekrytering av ny tjänst som chefsstöd inom verksamheten 

Vård och omsorg, totalt ca 450 tkr. 

att 2019 minska budgeterat överskott med 1 650 tkr via eget kapital. 

att 2020 minska budgeterat överskott med 800 tkr via eget kapital.      

Beslutsunderlag 

Fredrik Pahlbergs och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2018-11-19. 

 

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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§ 227 Dnr 2018-000349  

Justering av Avfallstaxa för Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Höja nuvarande avfallstaxa från och med 1 januari 2019 med 50 % för hantering av 

hushållsavfall och 15 % för hantering av slam. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Avfallsverksamhetens intäkter från avfallstaxan täcker inte verksamhetens 

kostnader. För att få budgeten i balans behöver taxan för hantering av hushållsavfall 

justeras upp med 50 % och taxan för hantering av slam med 15 %. 

Exempel på vad förslaget innebär (priser angivna inklusive moms) 

  Taxa 2018 Förslag 2019 

Grundavgift - permanentboende i villa per år 332  kr 499 kr 

Hämtning var 14:e dag - 140 l per år 861 kr 1 293 kr 

Hämtning slam (max 4 m3) - avvattningsbil 1 525 kr 1 754 kr 

 

Teknisk handläggare Helena Malmkvist föredrar ärendet.     

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar höja nuvarande avfallstaxa från 

och med 1 januari 2019 med 50 % för hantering av hushållsavfall och 15 % för 

hantering av slam (Pahlberg och Grensmans tjänsteutlåtande 2018-10-02). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar höja nuvarande avfallstaxa 

från och med 1 januari 2019 med 50 % för hantering av hushållsavfall och 15 

% för hantering av slam (ledningsutskottets protokoll §166/2018).  

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Håkan Larsson (M), yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 228 Dnr 2018-000350  

Ambitionssänkning konsumentvägledning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten att avveckla kommunens lokala konsumentvägledning.     

  

Sammanfattning av ärendet 

I Nordanstigs Kommun har konsumentvägledning sedan 1 januari 2015 utgjort ca 

20 % av en tjänst. Innan dess tillhörde kommunen Konsument Hälsingland och 50 

% av en tjänst köptes av Hudiksvalls kommun. Alla ärenden som inkommit till 

lokala konsumentvägledaren har registrerats i Konsumentverkets system 

KONSTAT. Konsumenter kan även idag kontakta Hallå konsument för upplysning 

och vägledning via webb, telefon eller chatt men hänvisas i första hand till 

kommunens vägledare. Den lokala vägledaren har utarbetat informationsfoldrar och 

mallar om konsumentens rättigheter. Detta finns på kommunens webbsida samt i 

kommunens reception. 

Det är inget lagkrav på att kommunerna ska ombesörja medborgarna med 

konsumentvägledning utan vägledningen har varit ett komplement till 

Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument. Avvecklingen av lokal 

konsumentvägledning har i syfte att frigöra resurser till i första hand lagstyrda 

uppdrag.    

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att kommunens lokala 

konsumentvägledning avvecklas (Pahlbergs och Widoffs tjänsteutlåtande 

2018-10-12). 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till verksamheten 

att avveckla kommunens lokala konsumentvägledning (ledningsutskottets protokoll 

§ 175/2018).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 230 Dnr 2018-000066  

Översyn av kommunala badplatser. 

Kommunstyrelsens beslut 

Återremittera ärendet för att se över om badplatserna kan vara kvar i kommunens 

regi samt för en ekonomisk redovisning av besparingarna utifrån verksamhetens 

förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Flera av kommunens badplatser är i behov av upprustning. Det kan t.ex. handla om 

att nya bryggor behöver köpas in för att ersätta bryggor som är i dåligt skick eller 

rusta upp nergångna utedass. Ett stort antal kommunala insjöbad minskar 

möjligheten att genomföra sådana satsningar eftersom avsatta medel fördelas över 

samtliga badplatser. För att förbättra möjligheten till nödvändiga satsningar på 

kommunens badplatser föreslår förvaltningen att antalet kommunala insjöbad 

minskas från tio till sju. Ett beslut enligt förslaget bör medföra att badplatserna vid 

Bjärtsjön i Ilsbo och Hasselasjön i Hassela inte längre ska nämnas i § 3 i 

kommunens allmänna ordningsföreskrifter.  

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att minska antalet 

kommunala insjöbad från tio till sju genom att besluta att badplatserna vid 

Bjärtsjön (Ilsbo), Hasselasjön (Hassela) och Vattlångssjön (Liabadet) upphör 

att vara kommunens ansvar. Ett beslut enligt förslaget bör följas av ett beslut 

att ändra tredje stycket i § 3 i allmänna ordningsföreskrifter (21FS 2011:12) för 

Nordanstigs kommun i enlighet med beslutet att minska antalet badplatser 

(Pahlbergs och Grensmans tjänsteutlåtande 2018-10-04). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar minska antalet kommunala 

insjöbad från tio till sju genom att besluta att badplatserna vid Bjärtsjön (Ilsbo), 

Hasselasjön (Hassela) och Vattlångssjön (Liabadet) upphör att vara 

kommunens ansvar. Ett beslut enligt förslaget bör följas av ett beslut att ändra 

tredje stycket i § 3 i allmänna ordningsföreskrifter (21FS 2011:12) för 

Nordanstigs kommun i enlighet med beslutet att minska antalet badplatser 

(ledningsutskottets protokoll § 171/2018).     

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Håkan Larsson (M), Eva Andersson (SD) och Yvonne 

Kardell (C), yrkar att ärendet återremitteras för att se över om badplatserna kan vara 

kvar i kommunens regi samt för en ekonomisk redovisning av besparingarna utifrån 

verksamhetens förslag. 

Sven-Erik Sjölund (S) yrkar avslag på ledningsutskottets förslag.   
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Forts. § 230    

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.  
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§ 231 Dnr 2018-000233  

Skolpeng 2019. 

Kommunstyrelsens beslut       

Fastställa skol- och barnomsorgspeng för 2019 enligt följande: 

Skolpeng – barnomsorgspeng till friskolor 2019 enligt följande: 

Grundskola     70 308 kr/år 

 

Förskola heltid (mer än 15 tim/vecka) 107 120 kr/år 

(om friförskolan debiterar föräldraavgiften) 

Förskola heltid (mer än 15 tim/vecka) 117 837 kr/år 

(om hemkommunen debiterar föräldraavgiften) 

Förskola t o m 15 tim/vecka    58 919 kr/år 

Fritidshem     34 864 kr/år 

(om friskolan debiterar föräldraavgiften) 

Fritidshem     39 695 kr/år 

(om hemkommunen debiterar föräldraavgiften) 

Förskoleklass     42 795 kr/år 

 

Skolpeng – barnomsorgspeng till andra kommuner 2019 enligt följande: 

Grundskola     66 328 kr/år 

Förskola heltid (mer än 15 tim/vecka) 100 450 kr/år 

(om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften) 

Förskola heltid (mer än 15 tim/vecka) 111 167 kr/år 

( om hemkommunen debiterar föräldraavgiften) 

Förskola t o m 15 tim/vecka    55 584 kr/år 

Fritidshem     32 617 kr/år 

(om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften) 

Fritidshem     37 448 kr/år 

(om hemkommunen debiterar föräldraavgiften) 

Förskoleklass     40 372 kr/år 
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Forts. § 231 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska årligen fastställa bidrag till fristående skolor och friförskolor och 

till andra kommuns skola och förskola.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut enligt förslagen skol- 

och barnomsorgspeng för 2019 (Eva Fors tjänsteutlåtande 2018-10-28). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen fattar beslut enligt förslagen 

skol- och barnomsorgspeng för 2019 (utbildningsutskottets protokoll § 

96/2018).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 232 Dnr 2018-000355  

Utökad budgetram 2019 för Hälsinglands 
utbildningsförbund. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Nordanstigs kommun avslår Hälsinglands utbildningsförbunds äskande om 

extra medel till kommunal vuxenutbildning. 

2. Uppdra till verksamheten att genomföra en utvärdering av kommunens 

deltagande i Hälsinglands utbildningsförbund samt bjuda in ledningen för 

förbundet till kommunstyrelsen för att informera om verksamheten. 

 

Sammanfattning av ärendet 

2017 utökades regeringens satsning på vuxenutbildningen genom att 519 miljoner 

tillfördes yrkesvux och lärlingsvux samt satsningen på allas rätt till KOMVUX , 

genom att 530 miljoner tillfördes kommunerna via det generella statsbidraget.  

Hälsinglands utbildningsförbund har med anledning av regeringens satsning ett 

önskemål om att få 52 kr per innevånare (9478 pers) i utökat bidrag till den 

kommunala vuxenutbildningen. Det blir en kostnad på 492 856 kr för Nordanstigs 

kommun.  

Nordanstigs kommunförvaltning har utrett hur samtliga egna verksamheter och de 

kommungemensamma verksamheternas budget svarar mot de referenskostnader 

alternativt jämförbara kommuner som är grunden för kommunens generella 

statsbidrag. Förvaltningen kan konstatera att Hälsinglands utbildningsförbund har 

en budget för 2018, som överstiger de statliga referenskostnaderna för 

gymnasieskolan med 1586 tkr. Hälsinglands utbildningsförbund är 1863 tkr dyrare 

än jämförbar kommun för Kommunal vuxenutbildning. 

Det finns ingen grund att höja ersättning till Hälsinglands utbildningsförbund med 

hänvisning till skrivningar från staten vad avser kommunens generella statsbidrag. 

Totalt är Utbildningsförbundet 3 449 tkr dyrare än vad staten avser att denna 

verksamhet totalt ska kosta Nordanstigs kommun.     

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att Nordanstigs kommun avslår Hälsinglands 

utbildningsförbunds äskande om extra medel till kommunal vuxenutbildning 

(Pahlbergs tjänsteutlåtande 2018-10-25). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Nordanstigs 

kommun avslår Hälsinglands utbildningsförbunds äskande om extra medel till 

kommunal vuxenutbildning (ledningsutskottets protokoll §177/2018). 
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Forts. § 232  

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Per-Ola Wadin (L), med bifall av Håkan Larsson (M), yrkar att en utvärdering ska 

genomföras av kommunens deltagande i Hälsinglands utbildningsförbund samt att 

ledningen för förbundet bjuds in till kommunstyrelsen för att informera om 

verksamheten.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Per-Ola Wadins yrkanden och 

finner dem antagna.  
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§ 233 Dnr 2018-000351  

Reglemente för intern kontroll. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till reviderat Reglemente för intern kontroll inklusive 

tillämpningsanvisning.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade i § 70/2018-09-17 att förstärka den interna 

kontrollen. Verksamhetens förslag till en revidering av Reglementet för 

internkontroll är en förutsättning för detta. 

Förutom revidering av reglemente för intern kontroll har även 

tillämpningsanvisningarna reviderats.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar revidera Reglementet för intern 

kontroll inklusive tillämpningsanvisning (Pahlbergs och Widoffs 

tjänsteutlåtande 2018-10-21). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till reviderat 

Reglemente för intern kontroll inklusive tillämpningsanvisning 

(ledningsutskottets protokoll § 174/2018).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 234 Dnr 2018-000380  

Reviderade bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL 18). 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut, anta 

reviderade bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda 

(OPF-KL 18) med tillhörande bilaga att gälla från och med 2019-01-01. 

2. Uppdra till förvaltningen att återkomma med förslag till reviderade 

tillämpningsanvisningar för OFP-KL. 

 

Sammanfattning av ärendet 

2014 antog Nordanstigs Kommun bestämmelser om omställningsstöd och pension 

för förtroendevalda (OPF-KL 14) September 2018 antog Sveriges Kommuner och 

Landstings styrelse förslag till reviderade bestämmelser om omställningsstöd och 

pension till förtroendevalda (OPF-KL 18). För att äga giltighet i Nordanstigs 

Kommun krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

I OPF-KL 14 har delar om familjeskydd, samt till viss del möjlighet till aktiva 

omställningsinsatser saknats. 

OPF-KL 18 är indelat i fyra kapitel, inledande bestämmelser, bestämmelser om 

omställningsstöd, pensionsbestämmelser samt familjeskydd. 

Juni 2018 antog kommunstyrelsen tillämpningsanvisningar för OPF-KL 14. 

OPF-KL 18 kan innebära att tillämpningsanvisningarna kan behöva justeras till 

någon del.    

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att i enlighet med Sveriges 

Kommuner och Landstings styrelses beslut, anta reviderade bestämmelser om 

omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL 18) med tillhörande 

bilaga att gälla från och med 2019-01-01 samt att uppdra till förvaltningen att 

återkomma med förslag till reviderade tillämpningsanvisningar för OFP-KL 

(Pahlbergs och Rudhs tjänsteutlåtande 2018-11-06).    

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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§ 235 Dnr 2018-000307  

Kommunalt driftbidrag för trygghetsboende. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Nordanstigs kommun inför ett driftbidrag för aktörer som uppför 

trygghetsbostäder. 

2. Bidraget betalas ut årligen med ¼-del av prisbasbelopp per bostad. 

3. Kravet för att få bidraget är att man uppfyller Boverkets kriterier för 

investeringsbidrag. 

4. 2018 och 2019 års bidrag finansieras ur budgetpost benämnd 

omställningskostnader. 

5. Efterföljande år finansieras i kommande mål och budget som ett bestående 

bidrag.   

  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens kostnad för särskilt boende för äldre (SÄBO) ökar. Kostnaden 

kommer att öka när behovet kulminerar vid åren 2030-2032. Kostnaden kommer att 

öka mer än förväntade skatteintäkter vilket medför att denna bör begränsas. Ett bra 

alternativ istället för SÄBO är att de äldre bor i tillgängliga bostäder i form av 

trygghetsbostäder. Dessa bostäder kommer att minska behovet av SÄBO, vilket 

innebär en kostnadsbegränsning för kommunen samtidigt som boendekvaliteten för 

de äldre ökar.  

Därför föreslås ett driftsbidrag som en drivmotor till att aktörer uppför 

trygghetsboenden i Nordanstigs kommun.   

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.   

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att Nordanstigs 

kommun inför ett driftbidrag för aktörer som uppför trygghetsbostäder, att 

bidraget betalas ut årligen med ¼-del av prisbasbelopp per bostad, att kravet 

för att få bidraget är att man uppfyller Boverkets kriterier för 

investeringsbidrag, att 2018 och 2019 års bidrag finansieras ur budgetpost 

benämnd omställningskostnader samt att efterföljande år finansieras i 

kommande mål och budget som ett bestående bidrag (Pahlbergs och Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2018-10-23). 
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Forts. § 235 

 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att Nordanstigs kommun 

inför ett driftbidrag för aktörer som uppför trygghetsbostäder. Bidraget betalas 

ut årligen med ¼-del av prisbasbelopp per bostad. Kravet för att få bidraget är 

att man uppfyller Boverkets kriterier för investeringsbidrag. 2018 och 2019 års 

bidrag finansieras ur budgetpost benämnd omställningskostnader. Efterföljande 

år finansieras i kommande mål och budget som ett bestående bidrag 

(ledningsutskottets protokoll § 170/2018).    

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar avslag på ledningsutskottets förslag. 

Stig Eng (C) yrkar bifall.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Tor Tolanders yrkanden och 

finner Stig Engs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med sex Ja-röster mot fem Nej-röster antar kommunstyrelsen Stig Engs yrkande. 

Två ledamöter avstod från att rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Monica Olsson (S) ordf X 

Sven-Erik Sjölund (S) X 

Sigbritt Persson (S) X 

Ulf Lövgren (S)   X 

Stig Eng (C)  X 

Per-Åke Kardell (C) X 

Yvonne Kardell (C) X 

Håkan Larsson (M)  X 

Tor Tolander (M)  X 

Per-Ola Wadin (L)  X 

Patric Jonsson (KD)  X 

Solveig Wiberg (SD)   X 

Eva Andersson (SD)  X 

Summa  6 5 2 
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§ 237 Dnr 2018-000058  

Verksamhetsuppföljning: Anders Wimo 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Anders Wimo, läkare och adjungerad professor, besöker kommunstyrelsen och 

informerar om studier och resultat utifrån SNAC-projektet, Swedish National Study 

on Aging and Care  där Nordanstig har varit en av deltagarna sedan projektets start 

år 2001. SNAC är en långsiktig nationell studie av åldrandet samt vården och 

omsorgen för de äldre. SNAC-studien kombinerar ett befolkningsperspektiv inriktat 

på att beskriva åldrandet och de äldres livssituation med ett vårdsystemperspektiv 

som beskriver och analyserar vård- och omsorgssystemets funktion i förhållande till 

de äldres behov. 

Anders Wimo informerar om demografin i Nordanstigs kommun jämfört med 

resten av länet och även jämfört med landet i övrigt. 

I jämförelse är fler i Nordanstig över 65 år, antalet personer i arbetsför ålder är lägre 

och Nordanstig har en ökad dödlighet än andra kommuner. 

Anders Wimo och kommunstyrelsen för en diskussion utifrån punkterna 

 Trygghetsboende 

 Dödlighetsutveckling 

 Demensprevalens 

 Ekonomi 
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§ 238 Dnr 2018-000339  

Antal platser på korttids. 

Kommunstyrelsens beslut 

Antalet korttidsplatser i kommunen ska vara 18 stycken.    

  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har sedan 2016 bedrivit korttidsvårdsverksamhet med 18-22 

platser. Budgeterat har för 2016 och 2017 varit 18. Detta innebär i praktiken att när 

antalet brukare varit fler än 18 har det ej funnits budgeterade medel för den personal 

som krävs för att kunna utföra den hjälp som brukarna har behov av. 

Korttidsvårdens bemanning har de åren varit beräknade på 0,8 åa/plats vilket 

motsvarat 14,4 åa. Inför budget 2018 budgeterades med 0,64 åa/plats på 20 platser 

vilket motsvarar 12,8 åa. Korttidsverksamheten har stort in och utflöde av patienter 

då man enbart vistas där kortare perioder. Detta ställer helt andra krav på 

verksamheten än på ett särskilt boende. Inför 2019 planerar därmed verksamheten 

att grundbemanningen för korttidsvården ska vara 0,71 åa per plats vilket motsvarar 

12,78 åa. I rambudgeten för 2019 finns det budgeterat för 12.8 åa.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att antal korttidsplatser i 

kommunen ska vara 18 (Pahlbergs och Ruthströms tjänsteutlåtande 

2018-09-26). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att antal korttidsplatser 

i kommunen ska vara 18 (omsorgsutskottets protokoll § 90/2018).  
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§ 236 Dnr 2018-000322  

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av 
delårsrapport per 2018-06-30. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta verksamhetens förslag till svar på revisionens rapport Översiktlig granskning 

av delårsrapport per 2018-06-30.    

  

Sammanfattning av ärendet 

Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av delårsrapporten, Översiktlig 

granskning av delårsrapport per 2018-06-30. 

Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de rekommendationer 

och förslag som lyfts fram i rapporten senast 21 december 2018. 

Ekonomienheten har tagit del av revisionens rapport med rekommendationer och 

kommentarer. Enheten tar till sig revisionens rekommendationer och kommentarer 

och arbetar efter dessa rent generellt.    

Beslutsunderlag 

1. Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna svaret på 

revisionens rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 2018-06-30 

(Pahlbergs och Hylenius tjänsteutlåtande 2018-10-22). 

2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att bereda om 

delårsredovisningen ska ändras till tertialintervaller (ledningsutskottets 

protokoll § 168/2018). 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna förslag till 

svar på revisionens rapport Översiktlig granskning av delårsrapport per 

2018-06-30 (ledningsutskottets protokoll § 168/2018).     

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 239 Dnr 2018-000347  

Tillämpningsanvisningar för färdtjänst i Gävleborgs 
län. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta de nya tillämpningsreglerna.    

  

Sammanfattning av ärendet 

Samrådsgruppen, Region Gävleborg har tagit fram ett förslag till länsgemensamma 

tillämpningsanvisningar för riksfärdtjänst samt gjort en revidering av befintliga 

tillämpningsanvisningar för färdtjänst. 

Förslagen är nu ute på remiss till SRF Gävleborg, Funktionsrätt Gävleborg, 

Regionens pensionärsråd och länets partiorganisationer. Remisstiden är fram t o m 

2018-11-20. Därefter kommer samrådsgruppen 2018-11-22 att gå igenom inkomna 

remissvar och se om det är några förändringar eller tillägg som behöver ske.  

Förslagen kommer tillsammans med en missivskrivelse med förslag till beslut att 

skickas till de kommuner som själva skall ta beslut. Det är de kommuner som inte 

har överlämnat sina uppgifter om färdtjänst och riksfärdtjänst till regionen. 

För de kommuner som har överlämnat sina uppgifter är det regionen som fattar 

beslut. Innan beslut tas ska samråd ha skett med dessa kommuner. Regionen vill ha 

en formell skrivelse eller ett protokollsutdrag från kommunen om man tillstyrker 

förslagen.    

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta de nya 

tillämpningsreglerna (omsorgsutskottets protokoll § 92/2018).  
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§ 240 Dnr 2018-000336  

Avtal om samverkan i gemensam nämnd, 
Överförmyndarnämnden Mitt. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta förslag till avtal om samverkan i gemensam nämnd, 

Överförmyndarnämnden Mitt. 

2. Beslutet gäller under förutsättning att övriga kommuner fattar motsvarande 

beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Överförmyndarverksamheterna i Sundsvall, Timrå, Ånge och Nordanstigs 

kommuner samverkar sedan 2011 i en gemensam överförmyndarnämnd. 

Överförmyndarnämnden Mitt har genomfört en översyn av samverkansavtalet som 

finns mellan medlemskommunerna.  

Beslut finns från 2017 att nuvarande avtal om samverkan i gemensam nämnd sägs 

upp och därmed upphör att gälla 2018-12-31. Nu har ett nytt förslag till 

samverkansavtal utarbetats som ska antas i varje kommuns fullmäktige.    

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna förslag till nytt avtal 

(omsorgsutskottets protokoll § 93/2018).  
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§ 244 Dnr 2018-000357  

Sammanträdesdatum 2019. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta följande sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 2019: 

8 januari 

5 februari 

12 mars 

9 april 

7 maj 

4 juni 

13 augusti 

10 september 

8 oktober 

5 november 

3 december 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta följande sammanträdesdatum för kommunfullmäktige 2019: 

25 februari 

1 april 

27 maj 

24 juni 

30 september 

28 oktober 

25 november 

16 december 

Sammanfattning av ärendet 

Sammanträdesdatumen för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för 2019 

behöver antas. 

Verksamheten har lämnat förslag till datum.                             
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§ 248 Dnr 2018-000402  

Samverkansavtal och reglemente för Gemensam 
nämnd för hjälpmedelsverksamheten och FoU Välfärd. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta nytt samverkansavtal och nytt reglemente för Gemensam nämnd för 

hjälpmedelsverksamheten och  FoU-välfärd. 

2. Godkänna att Nordanstigs kommun genom avtal driver HelGe och Regnet 

tillsammans med Gävleborgs läns övriga kommuner.  

Sammanfattning av ärendet 

HelGe är ett bibliotekssamarbete mellan länets kommuner och Regnet är en 

reserverad bandbredd i fibernätet som kopplar primärkommunernas verksamheter 

för resfria möten genom videolänk.  

Gemensamma nämnden med region Gävleborg vill renodla sin verksamhet till att 

omfatta FoU välfärd och hjälpmedel. 

HelGe och Regnet överförs från Region Gävleborg till primärkommunerna. Då 

verksamheten är ett samarbete mellan länets primärkommuner och saknar koppling 

till den gemensamma nämndens ordinarie verksamhet.  

Verksamheten inom Helge och Regnet administreras av Gävle Kommun genom 

avtal med länets övriga kommuner.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar anta nytt samverkansavtal och nytt 

reglemente för gemensam nämnd för FoU välfärd och hjälpmedel samt att 

Nordanstigs kommun genom avtal driva HelGe och Regnet tillsammans med 

Gävleborgs läns kommuner(Pahlbergs tjänsteutlåtande 2018-11-20).  

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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§ 241 Dnr 2014-000521  

Motion om köp av fastigheten Röde 2:15 i Gnarp. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Avsluta motionen i avvaktan på besked om dragning av ny E4 och Ny 

ostkustbana genom Gnarps samhälle samt invänta nya detaljplaner för 

området. 

2. Motionen är därmed besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Åke Bertils (S) och Anders Engström (S) har lämnat en motion där de föreslår att 

kommunen löser in fastigheten Röde 2:15 i Gnarp för att göra den tillgänglig för 

framtida tomt- och bostadsprojekteringar. Fastigheten kan tillsvidare omvandlas till 

grönområde. 

Verksamhetens yttrande över motionen 

En ny dragning av E4 genom Gnarp är planerad liksom ny dragning av 

ostkustbanan. Dessa stora projekt kommer att ha påverkan på Gnarp som samhälle. 

Samtidigt planeras för möjlighet till både industriområden och bostadsområden i 

Gnarp genom nya detaljplaner. I detta arbete kan motionens intentioner beaktas. I 

avvaktan på dessa stora projekt inom Gnarps samhälle föreslår staben att motionen 

avslutas.    

Beslutsunderlag 

1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar avsluta motionen i avvaktan på besked 

om dragning av ny E4 och ny ostkustbana genom Gnarps samhälle samt 

invänta nya detaljplaner för området. Motionen är därmed besvarad (Pahlbergs 

och Engströms tjänsteutlåtande (2018-07-06). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avsluta motionen i avvaktan 

på besked om dragning av ny E4 och Ny ostkustbana genom Gnarps samhälle 

samt invänta nya detaljplaner för området. Motionen är därmed besvarad 

(ledningsutskottets protokoll §180/2018).    

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 242 Dnr 2018-000082  

Motion om industriområdet Knoget i Harmånger. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Verksamheten arbetar med att utveckla och färdigställa industriområdet 

Knoget i Harmånger. Bl.a. är en exploatering av området under upphandling. 

2. Motionen kan därmed anses besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Carina Olsson (C) har lämnat in en motion där hon föreslår att kommunen i 

samarbete med Nordanstigs Bostäder AB planerar och färdigställer ett 

industriområde i Harmånger. Området hon pekar ut är det så kallade Knoget, där det 

redan idag finns förutsättningar för ett bra område både för tillverkningsindustri och 

för andra typer av verksamheter. Detta ska prioriteras och färdigställas inom ett år. 

Remissinstans bör vara företagarföreningen i Nordanstig. 

Verksamhetens yttrande över motionen 

Arbetet med att färdigställa industriområdet Knoget pågår. En upphandling kommer 

att genomföras för att exploatera området. Planen är att arbetet ska komma igång 

under hösten 2018.  

Tanken är att företagslokaler ska byggas via tex kommunens fastighetsbolag eller 

bostadsbolag. Tidsplanen för denna utveckling av industriområdet är att det ska 

finnas tillgängliga lokaler inom de närmaste två åren. 

Då arbetet med att färdigställa industriområdet pågår, föreslår verksamheten att 

motionen kan anses beviljad.    

Beslutsunderlag 

1. Staben föreslår att fullmäktige kan besvara motionen enligt följande: 

Verksamheten arbetar med att utveckla och färdigställa industriområdet 

Knoget i Harmånger. Bl.a. är en exploatering av området under upphandling. 

Motionen kan därmed anses beviljad (Pahlbergs och Engströms 

tjänsteutlåtande 2018-10-09). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige s beslutar verksamheten arbetar med 

att utveckla och färdigställa industriområdet Knoget i Harmånger. Bl.a. är en 

exploatering av området under upphandling. Motionen kan därmed anses 

besvarad (ledningsutskottets protokoll § 179/2018).    
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§ 243 Dnr 2016-000364  

Motion om gratis läxhjälp. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Uppdra till kommunstyrelsen/utbildningsutskottet att arbeta fram en plan på 

hur medlen för läxhjälp på bästa sätt ska kunna användas för att kommunens 

elever ska få bättre förutsättningar att nå målen i skolan och öka skolresultatet. 

2. Motionen är därmed besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Jonsäll (V) och Petra Modée (V) har lämnat en motion där de föreslår att 

utbildningsutskottet får i uppdrag att omgående arbeta fram en plan för att på 

samtliga kommunala skolor i någon form erbjuda läxhjälp till elever inom ramen 

för eller i direkt anslutning till skoldagen under ledning av utbildade pedagoger. 

Verksamhetens kommentarer: 

Det är bra att elever erbjuds läxhjälp på skolan. Samtidigt måste skolorna fundera 

över hur de arbetar med läxor. Det är viktigt att elever som riskerar att inte nå målen 

får stöd i den ordinarie undervisningen. Läxhjälp ska anordnas vid sidan av den 

ordinarie undervisningen och vara frivillig. 

Tidigare i år omfattades både yngre och äldre elever av statsbidraget för läxhjälp. 

Det betydde att kommuner och fristående huvudmän kunde söka bidrag för elever 

inom hela grundskolan eller motsvarande skolformer. Från 1 juli 2018 har staten 

reglerat läxhjälpen så att det endast gäller årskurs 8 och 9 samt att bidraget utgår till 

kommunerna generellt.  

Beslutsunderlag 

1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till 

kommunstyrelsen/utbildningsutskottet att arbeta fram en plan på hur medlen 

för läxhjälp på bästa sätt ska kunna användas för att kommunens elever ska få 

bättre förutsättningar att nå målen i skolan och öka skolresultatet. Motionen är 

därmed besvarad (Pahlbergs och Engströms tjänsteutlåtande 2018-10-05). 

2. Utbildningsutskottet beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att fatta beslut i 

ärendet. I det fall gratis läxhjälp införs kommer stora ökade kostnader av extra 

timmar för personal och extra skolskjuts att tillkomma (utbildningsutskottets 

protokoll § 98/2018). 
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Forts. § 243 

 

Yrkanden 

Ulrika Jonsäll (V) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Ulrikas yrkande och verksamhetens förslag till 

yttrande och finner verksamhetens förslag till yttrande antaget.  
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§ 245 Dnr 2018-000033  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.    

  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Ordförandebeslut tjänsteköp på Hospice. 

Omprövning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel, framflyttning av slutdatum 

för projektet Bidrag till investering av ny hiss, Föreningen Hasselagården. 

Fullmakt att föra kommunens talan i mark- och miljödomstolen angående ansökan 

om tillstånd till utrivning av vattenanläggningar i Gnarpsån och Lunnsjöbäcken. 

Lotteritillstånd nr 5/2018. 

Utbildningsutskottets protokoll §§ 87-101/2018. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 158-183/2018. 

Omsorgsutskottets protokoll §§ 81-96/2018.  
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§ 246 Dnr 2018-000034  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna.     

  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll  

Nordanstig Vatten AB 2018-09-20. 

Hälsingerådet 2018-10-17. 

Övrigt 

Tillsyn av vården och omsorgen vid Sörgårdens äldreboende i Nordanstigs 

kommun.  
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§ 247 Dnr 2018-000035  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Myndighetsutskott under kommunstyrelsen 

Den sociala myndighetsutövningen ska från och med 2019 läggs i ett utskott 

som består av tre ledamöter från utbildningsutskottet och tre ledamöter från 

omsorgsutskottet. 

Uppdra till verksamheten att bereda de olika utskottens uppdrag under den nya 

mandatperioden samt om en förlängning av den politiska socialjouren kan 

göras en bit in i januari 2019. 

2. Oberoende uppföljning av kommunchefens uppdrag 

Avslå Håkan Larssons yrkande om oberoende uppföljning av kommunchefens 

sätt att leda verksamheten. 

3. Utredning av Personalchefens placering i nuvarande chefshierarki 

Uppdra till personalutskottet att bereda ärendet. 

4. Språkval och mikrofonanvändning i fullmäktige 

Kommunstyrelsens presidium tar med sig synpunkterna till 

fullmäktigeberedningen. 

Reservationer 

Håkan Larsson (M) reserverar sig skriftligt mot beslutet i punkt 2: 

”Vid kommunstyrelsen sammanträde 20181120 restes följande yrkande ”att Ks 

beslutar uppdra åt personalutskottet att via oberoende och extern utredare 

genomföra verksamhetsuppföljning av KC:s sätt att leda verksamheten under 

nuvarande förordnandeperiod. Detta för att bereda tillträdande Ks ett bra underlag 

inför beslut om ev. förlängning/uppsägning. Uppföljningen skall rapporteras till Ks 

senast mars 2019, för möjlighet till beslut i Ks senast april 2019. 

Yrkandet ställdes under proposition och befanns av ordf. Monica Olsson (S) 

avstyrkt. Votering begärdes, med godkändes ej av ordf. 

Detta avstyrkta yrkande och ordf. handhavande av ärendet föranleder mig att lämna 

denna reservation. 

Håkan Larsson (M)”  

Ordförandens kommentar 

Ordförandens uppfattning är att voteringen begärdes efter att klubban hade fallit.  
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Forts. § 247       

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Extraärenden 

Myndighetsutskott under kommunstyrelsen 

Den Sociala myndighetsnämnden upphör 31 december 2018 och verksamheten 

återförs till kommunstyrelsens ansvar. Fullmäktige har tidigare fattat beslut om 

detta. Olika förslag till uppdrag och former för utskott har diskuterats av 

Fullmäktigeberedningen för Demokrati där ett förslag har varit att den sociala 

myndighetsutövningen skulle fördelas på utbildningsutskottet och på 

omsorgsutskottet. Efter diskussioner har nu ett förslag lämnats om att ett socialt 

myndighetsutskott istället ska inrättas. Stig Eng (C) yrkar att kommunstyrelsen 

beslutar att den sociala myndighetsutövningen från och med 2019 läggs i ett utskott 

som består av tre ledamöter från utbildningsutskottet och tre ledamöter från 

omsorgsutskottet. 

Oberoende uppföljning av kommunchefens uppdrag 

Håkan Larsson (M), med stöd av Solveig Wiberg (SD), yrkar att personalutskottet 

får i uppdrag att via oberoende och extern utredare genomföra 

verksamhetsuppföljning av kommunchefens sätt att leda verksamheten under 

nuvarande förordnandeperiod. Detta för att bereda tillträdande kommunstyrelse ett 

bra underlag inför beslut om eventuell förlängning/uppsägning. Uppföljningen skall 

rapporteras till kommunstyrelsen senast mars 2019, för möjlighet till beslut i 

kommunstyrelsen senast april 2019. 

Ordföranden Monica Olsson (S) påtalar att en uppföljning kommer att genomföras 

senast sex månader innan chefsavtalet går ut och att detta är reglerat i 

kommunchefens anställningsavtal. 

Utredning av Personalchefens placering i nuvarande chefshierarki 

Håkan Larsson (M), med bifall av Sigbritt Persson (S), yrkar att personalutskottet 

får i uppdrag att utreda nuvarande chefslinje i kommunen då personalchefens 

placering i nuvarande chefshierarki verkar kunna vara hämmande för genomförande 

av antagen strategi för god personalvård. 

Språkval och mikrofonanvändning i fullmäktige 

Håkan Larsson (M) påtalar att det är viktigt hur ledamöterna i fullmäktige talar i 

förhållande till mikrofonen för att det ska höras bra i webbsändningen. Det är vägen 

viktigt att ledamöterna använder ett vårdat språk och inte använder svordomar. 

Grundvattennivån 

Eva Andersson (SD) frågar hur det står till med grundvattennivån. 

Ordföranden hänvisar henne till informationen på webben smhi.se (Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut) och sgu.se(Sveriges geologiska institut).                   
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Forts. § 247 

 

Propositionsordning 

Myndighetsutskott under kommunstyrelsen 

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

Oberoende uppföljning av kommunchefens uppdrag 

Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner det ej 

antaget. 

Utredning av Personalchefens placering i nuvarande chefshierarki 

Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner det antaget.  

 

 


