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§ 23 Dnr 2021-000021  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen. 

Följande extraärenden anmäls: 

Carina Ohlson (C): Ägardirektiv och antal ägardialoger per år 

Sandra Bjelkelöv (SD): Bergsjö skola 

 

Följande extraärenden är kvar från tidigare sammanträden: 

Vattnet i Gnarpsområdet - utgår, inte längre aktuellt 

Korttidsplatser - utgår, inte längre aktuellt 

Tackfilm till personal - utgår, inte längre aktuellt 

Vinkeln - utgår, inte längre aktuellt 

Fördjupad uppföljning av hemtjänsten - behandlas som eget ärende på 

dagordningen, Ärende 13 

 

Ärenden som utgår 

Ärende 11 utgår, Internkontrollrapport 2020 och Internkontrollplan 2021 
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§ 24 Dnr 2020-000037  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bolagspolicy 

Kommunchef Erik Hedlund tar med sig synpunkterna i sitt uppdrag att se över 

bolagens ägardirektiv och bolagspolicyn. 

2. Bergsjö skola 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Extraärenden 

Bolagspolicy 

Carina Ohlson (C) anser att antalet ägardialoger med kommunens bolag är för 

många och föreslår att det ska vara en till två per år istället för fyra per år. Detta 

anges i kommunens bolagspolicy. 

Ordföranden informerar om att ledningsutskottet har givit kommunchef Erik 

Hedlund uppdraget att se över bolagens ägardirektiv och bolagspolicyn. 

Bergsjö skola 

Sandra Bjelkelöv (SD) frågar hur den uppmärksammade förekomsten av droger 

bland eleverna på Bergsjö skola har hanterats och vilka åtgärder som har vidtagits. 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) svarar att lärare och rektorer 

har vidtagit åtgärder, händelsen har polisanmälts och information har gått ut till 

föräldrar. Åtgärderna har genomförts snabbt och på ett bra sätt. 
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§ 25 Dnr 2021-000016  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Våra digitala möten fortsätter, vi har igår måndag genomfört bokslut och budgetdag 

som fungerade väldigt bra. Vi fick även till tekniken med olika digitala rum 

dessutom.   

Ägardialoger har genomförts med Nordanstigs Bostäder AB, Nordanstigs 

Fjärrvärme AB och Nordanstig Vatten AB. 

Ett företagsbesök har genomförts digitalt hos MI rådgivning. 

Genom ett möte som organiserats genom Sundsvallsregionen så fick vi möjlighet att 

diskutera vikten av att Mittuniversitetet prioriteras med ministern för högre 

utbildning och forskning Matilda Ernkrans. 

Annars är det mycket fokus på budgetarbete just nu. 
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§ 26 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om det aktuella läget för kommunens 

verksamheter i coronapandemin. 

En tredje våg av smittspridning är på väg i länet och den Brittiska varianten sprids 

främst i delen Gävle-Sandvikenområdet. 

Sportlovet är snart här och södra delen av Sverige har redan sina sportlov. 

Vecka 11, veckan efter vårt sportlov kommer skolorna ha distansundervisning för 

årskurserna 7 och 8. Årskurs 9 kommer att ha undervisning på plats eftersom det är 

deras sista termin och slutbetyget är viktigt. 

I övrigt är läget ganska lugnt i kommunens verksamheter. Den största oron finns 

inom skola och förskola. 

Det är viktigt att alla fortsätter att hålla i rekommendationerna från 

Folkhälsomyndigheten då vi fortfarande har en allmän smittspridning i kommunen. 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 27 Dnr 2021-000024  

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Omsorgsutskottet och sociala myndighetsnämnden 

Verksamheterna fortsätter att jobba hårt och målmedvetet för att minska sina 

kostnader och samtidigt ha bra kvalitet på tjänsterna.  

Jag ser med stor oro framtiden som tuff inom myndighetsnämndens område, våld i 

nära relationer har ökat under pandemin, man blir instängd med sin förövare och det 

är om möjligt ännu svårare att lämna och få hjälp utifrån detta. 

Missbruket tenderar att öka under alla kriser, och denna kris har vi nu levt med i 

drygt ett år, det innebär att jag kan spå ökade kostnader för missbruksvården framåt. 

Sedan flera år tillbaka har politiken gett verksamheten uppdrag att satsa på 

öppenvård och familjecentralen, nu är det ännu viktigare. 

IFO har en resa framför sig utifrån utredningen som blev klar under hösten, där 

även vi från politiken ska ta till oss och förbättra de punkter som vi ansvarar för.  

Inom äldreomsorgen har alla boende på våra särskilda boenden fått sina 

vaccinationer, dock har det flyttat in nya omsorgstagare som inte i alla fallen är 

färdiga med vaccinationerna.  

Personalen som jobbar inom äldreomsorgen är under vaccination, hur det ser ut med 

dem som har hemtjänst är svårt att säga eftersom de ska beställa vaccination själva. 

De som har hemsjukvård är också vaccinerade nu. 

All personal har gjort och gör ett otroligt arbete under denna tid!  

På arbetsmarknadsenheten jobbar man på, det är tufft att hitta praktikplatser och att 

matcha mot utbildning nu när allt sker på distans. Men de är otroligt duktiga och 

jobbar på med projekten som löper över tid.  

Man har utvecklat samarbetet med gymnasieskolorna där vi har elever så att man 

tidigt fångar upp dem som eventuellt tänker hoppa av, för utbildning är viktigt i 

dessa dagar. För dem som ändå kliver av eller inte påbörjar sin utbildning finns det 

Kommunala Aktivitets Ansvaret.  

Inom den dagliga verksamheten jobbar man utifrån de förutsättningar som 

pandemin ger, det är många inskränkningar som gör det svårt att fullt ut ha en 

fungerande daglig verksamhet.  
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Forts § 27 

 

  

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Eleverna i åk 7 och 8 kommer att ha distansundervisning veckan efter sportlovet, i 

enlighet med Folkhälsomyndighetens och Regionen Gävleborgs rekommendationer. 

Åk 9 blir kvar i närundervisning, då enbart 1/3 av eleverna är i lokalerna och dessa 

elever är i behov av närstudier för sina slutbetyg. 

Utbildningsförvaltningens underskott i bokslutet för 2020 består till största del av 

vikariekostnader, relaterade till Covid-19. Statsbidrag för dessa kostnader går till 

kommunens gemensamma påse. Därutöver kostade insatserna och omplaceringen 

av elever från Gnarps skola, ca en halv miljon. 

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Den 18 februari deltog jag i Kulturrådets möte och där fick vi ta del av förslaget till 

ny kulturstrategi 2021-2025. Kulturrådet beslöt att skicka ut förslaget på remiss till 

olika organisationer. 

Styrelsen för Ostkustbanan har vid sitt senaste sammanträde tagit del av Sweco-

utredningar som pekar på hur vi på ett pedagogiskt sätt kan påverka de politiska 

partierna att stödja Ostkustbanans utbyggnad i den kommande nationella 

infrastrukturplanen. 
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§ 28 Dnr 2021-000006  

Redovisning enligt Årsplan 2021 för 
utbildningsverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet lämnar följande redovisning till kommunstyrelsen enligt 

årsplan för 2021: 

Måluppfyllelse kommer att redovisas i april. 

Antalet åtgärdsprogram och extra anpassningar har ökat vilket betyder att det finns 

högre ambitioner att stötta eleverna än tidigare. 

Fortsätta arbeta med att göra tjänsterna på fritidshemmet mera attraktiva. 

Behörighet per februari 2021 

Enhet  Pedagog. tot Pedagog. beh % behörig/fsk-ped 

Bergsjö skola  34 25 74 

Lönnbergsskolan 12 12 100 

Ilsbo skola  6 5,2 87 

Gnarps skola  8,4 7 83 

Bringsta skola  13,2 11,7 89 

Hassela skola  4,3 4 93 

Lönnberg fritids 4,6 2,6 56 

Ilsbo fritids  2 0,2 10 

Gnarps fritids  6 2,1 54 

Bringsta fritids 2,4 0,75 31 

Hassela fritids  1,4 0 0 

Bergsjö fsk  20,75 8,75 42 

Ilsbo fsk  7,8 4,8 62 

Gnarp fsk  14,6 7,7 53 

Harmånger fsk 18,6 11,9 64 

Hassela fsk  5,8 3,5 60 
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Forts. § 28 

 

Åtgärdsprogram och extra anpassningar per februari 2021 

Enhet  Antal elever Antal ÅP Antal EA 

Bergsjö skola  376 54 152 

Lönnbergsskolan 141 24 44 

Ilsbo skola  69 5 12 

Gnarps skola  85 11 31 

Bringsta  143 5 32 

Arthur Engberg 61 4 10 

 

Annat modersmål 

Totalt omfattas 70 elever av modersmålsundervisning vårterminen 2021. De 

fördelar sig på följande sätt över språken och olika skolor: 

Språk Antal Skola antal 

Somaliska 37 Bergsjö, 37 

Arabiska 12 Bergsjö, 6 

Ilsbo,  2 

Harmånger  4 

Tigrinja 11 Bergsjö, 8 

Ilsbo,  3 

Thailändska 10 Bergsjö, 1 

Gnarp  1 

Ilsbo,  4 

Hassela  3 

Harmånger  1 

 

Trygghet och studiero 

Enheterna har vid läsårsstart analyserat och vidtagit åtgärder utifrån förra läsårets 

incidenter. Arbetet följdes upp i månadsskiftet november-december.  

Då arbetet med grundskolan gjordes mycket grundligt vid läsårsstarten har ingen 

ytterligare uppföljning gjorts av den. Analysen gäller förskolan, fritidshem och 

grundsär. 
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Forts. § 28 

 

Synpunkter och klagomål 

Det har inkommit 18 klagomål. Av dessa har fyra inkommit via webbsidans e-tjänst 

och 14 till kommunens Facebooksida. Merparten har handlat om hanteringen av 

Gnarps skola. 

 

Tillbud, olycksfall och incidentrapporter 

Antalet rapporterade incidenter i KIA 2020-01-01- 2020-12-31 är 91 stycken. Av 

dessa var 41 stycken från höstterminen. 

 

Trygghet och studiero 

I september och februari genomför varje enhet en trygghetsobservation och en enkät 

med de äldre barnen, som analyseras av rektor och all personal (vid behov: 

barnhälsan) det aggregerade materialet analyseras av rektor och huvudmannen i 

oktober och mars. 

Det underlag som redovisades för utskottet: 

- Trygghet förskolan - huvudmannen 

- Trygghet och studiero fritidshemmet - huvudmannen 

- Trygghet och studiero grundsärskolan – huvudmannen 

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner informationen och 

analyser för årsplan februari 2021 (utbildningsutskottets protokoll § 6/2021, 

dok.nr. 124296). 
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§ 29 Dnr 2020-000038  

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna ekonomi- och verksamhetsrapporten per januari 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetsuppföljning 

Kommunstyrelsen får en verksamhetsuppföljning redovisad i månadsrapporten för 

januari 2021. I redovisningen ingår bl.a. Antal initierade ärenden av socialtjänsten, 

Antal inskrivna i kommunalt aktivitetsansvar, Bemanning inom SÄBO inkl. LSS, 

Lotsen och korttids, Antal beviljade hemtjänsttimmar, Vårddygn inom korttids, 

Trafik på hemsidan upplevnordanstig.se samt Antal företagsbesök. 

Ekonomisk redovisning lämnas för respektive verksamhet. 

Beslutsunderlag 

Månadsrapport januari 2021 dok.nr. 124473 
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§ 30 Dnr 2021-000053  

Avveckling Nordanstigs Fastighets AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Avveckla Nordanstigs Fastighets Aktiebolag genom likvidation. 

2. Uppdra till styrelsen för Nordanstigs Fastighets Aktiebolag att skyndsamt 

påbörja avvecklingen. 

3. De medel som finns kvar i bolaget ska användas till största möjliga 

samhällsnytta i Nordanstigs kommun. 

Reservationer 

Sven-Erik Sjölund (S) reserverar sig till förmån för Stig Engs tilläggsyrkande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs Fastighets Aktiebolag är ett helägt (100%) bolag till Nordanstigs 

kommun. Bolaget har sedan 2015 varit vilande och ingen verksamhet har bedrivits. 

Bolagets tillgångar består av banktillgångar om cirka 2,3 mnkr. 

Då bolaget inte inom närmaste framtid planerar att bedriva någon verksamhet, 

föreslår därför kommunstyrelsen att bolaget avvecklas, detta genom likvidation. 

Överskott efter kostnader för avveckling överförs till ägaren, Nordanstigs kommun.      

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att avveckla Nordanstigs 

Fastighets Aktiebolag genom likvidation, samt, att uppdra till styrelsen för 

Nordanstigs Fastighets Aktiebolag att skyndsamt påbörja avvecklingen (Erik 

Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2021-02-03, dok.nr. 124156). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att bolaget avvecklas genom 

likvidation (ledningsutskottets protokoll § 29/2021, dok.nr. 124482).   

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med bifall av Sven-Erik Sjölund (S) yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag med tillägget: Verksamheten får i uppdrag att återkomma 

med ett förslag till kommunstyrelsen i augusti hur bolagets tillgångar kan nyttjas för 

bästa utveckling och samhällsnytta i bygden. 

Tor Tolander (M) med bifall av Johan Norrby (SD), Petra Modée (V) och Sandra 

Bjelkelöv (SD) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag med tillägget: De medel 

som finns kvar i bolaget ska användas till största möjliga samhällsnytta i 

Nordanstigs kommun. 
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Forts. § 30 

 

Stig Eng (C) yrkar bifall till Ola Wiggs yrkande med tillägget: De medel som finns i 

bolaget ska avsättas till Ilsbobygdens främjande.    

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag punkt 1 och 2 och 

finner dem antagna. 

Ordföranden ställer därefter proposition på sittyrkande med Stig Engs 

tilläggsyrkanden mot Tor Tolanders, med fleras yrkanden och finner sitt och 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 för Stig Engs yrkande mot sju Nej-röster för Tor Tolanders 

yrkande antar kommunstyrelsen Tor Tolanders yrkande. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Anette Nybom (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X 

Kent Hammarström (S) X 

Stig Eng (C)  X 

Carina Ohlson (C) X 

Andreas Högdahl (NOP)  X 

Tor Tolander (M)  X 

Petra Modée (V)  X 

Patric Jonsson (KD)  X   

Peter Åström (L)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X 

Johan Norrby (SD)  X 

Summa  6 7  

 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 31 Dnr 2020-000199  

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Flera rekryteringar av tjänster pågår och flera intervjuer har genomförts. De nya 

tjänstepersonerna kommer att börja under våren. Rekryteringen av en 

näringslivschef har påbörjats och förhoppningen är att den medarbetaren kan vara 

på plats till hösten. 

Kommunens ägardialoger med de helägda bolagen har genomförts. Det kan vara 

mycket för några bolag att ha ägardialoger fyra gånger per år medans det kan 

behövas för andra. 

Just nu pågår ett intensivt arbete med både bokslut för 2020 och budget inför 2022. 

Ett projekt pågår för att ta fram informationshanteringsplaner och styrdokument har 

inventerats. Detta arbete är en del i processen inför att digitalisering och 

långtidsarkivering. 

En plan har tagits fram för arbetet med att utveckla organisationen för 

socialtjänsten. 

Koalan är ny verksamhet, ett korttidsboende för barn- och unga. 

Personalchef Maritta Rudh informerar om det hälsingegemensamma samarbetet 

kring gemensam lönehantering. Förändringen ska vara genomfört senast under 2022 

och innebär bland annat att alla kommunerna i Hälsingland får ett gemensamt 

lönesystem. 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 32 Dnr 2021-000007  

Inköp Gävleborg - godkännande av budgetunderskott 
p.g.a. synnerliga skäl 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna budget för 2021 för Inköp Gävleborg. 

2. Godkänna förbundet att under avvecklingen få driva verksamheten med 

befintliga medel i det egna kapitalet. 

3. Godkänna ett underskott i bokslutet samt budget under avvecklingen. 

4. Åberopa synnerliga skäl för att inte återställa underskottet med hänvisning till 

att förbundet är under avveckling. 

Sammanfattning av ärendet 

I februari 2020 beslutade direktionen för Inköp Gävleborg att revidera den tidigare 

antagna budgeten för 2020 då helt nya förutsättningar förelåg. 

Det nya beslutet innebar bl a att inga medlemsavgifter skulle tas ut av 

medlemmarna utan att kostnaderna skulle täckas från det egna kapitalet. 

I och med att inga medlemsavgifter skulle tas ut så uppkommer ett negativt resultat 

för förbundet 2020. 

Antagen budget för 2021 visar också ett underskott för förbundet. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse och protokoll från Inköp Gävleborg om de ekonomiska 

förutsättningarna för Inköp Gävleborg dok.nr. 123733. 

2. Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2021-01-08, 

dok.nr. 123814. 

3. Budget 2021 samt underskott förkommunalförbundet Inköp Gävleborg 

dok.nr. 124199. 

4. Ledningsutskottet beslutar återremittera ärendet för komplettering av 

underlaget (ledningsutskottets protokoll § 6/2020, dok.nr. 124073). 

5. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna budget för 

2021, godkänna att förbundet att under avvecklingen få driva verksamheten 

med befintliga medel i det egna kapitalet, godkänna ett underskott i bokslutet 

samt budget under avvecklingen samt åberopa synnerliga skäl för att inte 

återställa underskottet med hänvisning till att förbundet är under avveckling 

(ledningsutskottets protokoll § 24/2021, dok.nr. 124477). 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 32 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 33 Dnr 2019-000332  

Finansiering av bredband, Bergsjö och Jättendal 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

1. Under förutsättning att anslutningsgraden uppfylls, bygga och driftsätta ett 

accessnät i området mellan Bergsjö och Jättendal. 

2. Den totala investeringskostnaden får maximalt uppgå till 15 500 000 kronor. 

3. Finansieringen sker inom den avsatta investeringsram om 38 000 000 kronor 

som beslutats i kommunfullmäktige, KF 2018 § 5. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun kommer att under 2021 bygga ett transportnät mellan Bergsjö 

och Jättendal. Detta transportnät möjliggör för ett accessnät i samma område. Den 

fiberleverantör som har haft området i sin ”portfölj” har valt att inte bygga detta 

område, vilket innebär att ca 230 fastigheter inte får möjlighet till fiberanslutning.  

Därför beslutade styrgruppen för bredband i november att ansöka om bidrag för att 

genomföra detta område. Bidragsansökan beviljades 2020-12-21 med ett 

investeringsstöd om 7 509 242 kr. Kravet är att 61 procent av fastigheter med 

folkbokförda personer ska ansluta sig för att bidraget ska betalas ut. Styrgruppen 

har beslutat att anslutningsgraden ska uppgå till 80 procent för att projektet ska 

genomföras i kommunal regi. 

Investeringen är bedömd till ca 15 500 000 kr varav bidraget uppgår till 

7 509 242 kr. Det innebär att nettokostnaden för kommunen uppgår till 

ca 8 000 000 kr. 

Kommunens styrgrupp för bredband föreslår att ett accessområde, alltså ett område 

med fiberanslutning, genomförs för ca 230 fastigheter i området mellan Bergsjö och 

Jättendal. Den totala investeringskostnaden får maximalt uppgå till 15 500 000 kr. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att under förutsättning att anslutningsgraden 

uppfylls, bygga och driftsätta ett accessnät i området mellan Bergsjö och 

Jättendal, att den totala investeringskostnaden maximalt får uppgå till   

15 500 000 kr samt att finansieringen sker inom den avsatta investeringsram 

om 38 000 000 kr som beslutats i kommunfullmäktige, KF 2018 § 5 (Erik 

Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-02-03, 

dok.nr. 24164). 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 33 

 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar under förutsättning att 

anslutningsgraden uppfylls, bygga och driftsätta ett accessnät i området mellan 

Bergsjö och Jättendal, den totala investeringskostnaden maximalt får uppgå till  

15 500 000 kr, samt finansieringen sker inom den avsatta investeringsram om 

38 000 000 kr som beslutats i kommunfullmäktige, KF 2018 § 5 

(ledningsutskottets protokoll § 30/2020, dok.nr. 124483).   

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Tor Tolander (M) yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag. 

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 34 Dnr 2021-000062  

Taxa för matkostnad på Korttidsboendet Koalan 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Fastställa matkostnad för Korttidsboendet Koalan till 120 kronor per dygn och 

60 kronor för halvt dygn.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har startat en ny verksamhet, korttidsboendet Koalan. 

Verksamheten erbjuder avlastning med en till flera dygn per månad till familjer 

med barn eller ungdom med ett funktionshinder.  

På boendet kommer man att servera alla dagens måltider. 

Förslaget är att ett helt dygn innefattande frukost, lunch, middag och mellanmål ska 

kosta 120 kr samt att ett halvt dygn innefattande en måltid och mellanmål ska 

kosta 60 kr.  

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att fastställa matkostnad för 

Korttidsboendet Koalan till 120 kronor per dygn och 60 kronor för halvt dygn 

(Sigrun Mårtensson och Karin Henningssons tjänsteutlåtande daterat 

2021-02-02, Kostnadsförslag matpeng, dok. nr 124146). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att fastställa matkostnad för 

Korttidsboendet Koalan till 120 kronor per dygn och 60 kronor för halvt dygn 

(omsorgsutskottets protokoll § 25/2021, dok.nr. 124347). 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 35 Dnr 2021-000065  

Svar om uppföljning av LOV-avtal 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Reservationer 

Petra Modée (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Då omsorgsutskottet fått till sig från ett av de politiska partierna i kommunen att ett 

av de privata företag som utför hemtjänst enligt LOV har brutit mot avtalet har 

frågan behandlats i omsorgsutskottet 8 februari 2021. 

Omsorgsutskottet lämnar följande information till kommunstyrelsen:  

Omsorgsutskottet har gått igenom gällande avtal avseende kundval enligt LOV för 

de privata utförare av hemtjänst som kommunen har avtal med och även utförarnas 

upprättade verksamhetsplaner för 2021.   

Omsorgsutskottet har också gått igenom det kvalitetsuppföljningsarbete som görs 

med de privata utförarna. Avtalet följs upp årligen. Uppföljningen genomförs av 

kommunens utsedda kvalitetsuppföljare av LOV/hemtjänst. Uppföljningen utgår 

från förfrågningsunderlaget och de specifika krav som ställs för godkännande av 

LOV-företag. Underlag för uppföljningen tas också i Socialstyrelsens allmänna råd 

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9). Åtgärder som 

beskrivs i rapporten ska åtgärdas snarast. 

Vidare har man utförarträffar sex gånger per år. Deltar gör då representanter från 

alla utförare, både de privata och den kommunala hemtjänsten, verksamhetschef för 

vård och omsorg, kommunens MAS (medicinskt ansvarig sjuksköterska), 

systemadministratörerna, HSL enheten, biståndsenheten, uppföljningsansvarig samt 

servicegruppen.  

Alla fallrapporter och avvikelser registreras hos kommunen, alla trygghetsringar 

mm följs kontinuerligt upp på omsorgsutskottet.    

Beslutsunderlag 

1. Vänsterpartiets protokollsanteckning i kommunstyrelsens protokoll § 22/2021, 

dok.nr. 124312. 

2. Omsorgsutskottet beslutar att protokollsutdraget skickas till Kommunstyrelsen. 

Dokumenten gå med som bilaga (omsorgsutskottets protokoll § 26/2021, 

dok.nr. 124348). 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 35 

 

Yrkanden 

Petra Modée (V) yrkar att kommunen gör en fördjupad uppföljning av ärendet. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petra Modées yrkande och omsorgsutskottets 

förslag och finner omsorgsutskottets förslag antaget. 

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 36 Dnr 2020-000040  

Redovisning av pågående fastighetsprojekt. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschef Thomaz Nordh har sammanställt en rapport om de pågående 

fastighetsprojekten. 

EPC-projektet 

Projektet pågår enligt tidsplanen. Ventilationsarbeten Gnarps skola påbörjas under 

påsklovet. Jättendals räddningsstation, projektering pågår och åtgärderna kommer 

att utföras under 2021. Belysningsåtgärder i lilla gymnastiksalen har tidigarelagts. 

Ventilationsarbetet är upphandlat till Jättendals räddningsstation. 

Arthur Engbergskolan 

Förskolan har flyttat in i lokalerna från 1 mars 2021. 

Nya entrén till f-6 är klar och har tagits i bruk. Återstår ca 20 fönsterbyten, övriga 

fönster är bytta på hela skolan. Gnarps nya förskola 

Hållfasthetsberäkningar till grunden finns, marken håller utan pålning. Markarbeten 

pågår, sista lagret bärlager beräknas vara klart 1 februari 2021 men kan komma att 

försenas på grund av den djupa tjälen. Därför kan även monteringen av moduler 

försenas.  

Förskolan i Gnarp 

Förskolan i Gnarp blir den första Koljerngrunden som tillverkas i den nya fabriken i 

Varberg. Grunden är gjord av återvunnet glas. Markarbetena återupptogs 

25 februari 2021 och kontroll av tjäle har utförts. Samtliga grundelement är 

levererade och montering av grunden kommer att påbörjas vecka 11 och förväntas 

vara klar 19 mars. Montering av huset är planerat till mitten av april 2021. 

Beslutsunderlag 

Redovisning fastighetsinvesteringar dok.nr. 124597. 

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-02 
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§ 37 Dnr 2019-000165  

Information Rådslaget Hälsingegårdar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Anette Eriksson informerar om projektet Samverkan kring Hälsingegårdar. 

Omkring tusen av Hälsinglands gårdar är klassade som kulturarv. Sju av gårdarna 

utgör världsarvet Hälsingegårdar. 

Rådslaget bildades 2019 och följer efter projektet Samverkansbryggan som 

avslutats och det istället beslutades om en samverkansorganisation. 

Nordanstigs kommun har valt att inte delta i projektet medans övriga fem 

hälsingekommuner deltar. 
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Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(38) 
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2021-03-02 
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§ 38 Dnr 2020-000224  

Redovisning av rapport: Översyn Social omsorg. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen vill ha en uppföljning av arbetet utifrån rapporten på 

sammanträdet i april 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Hösten 2020 lät kommunchef Erik Hedlund göra en översyn av Social omsorg. 

Ekebro utveckling fick uppdraget att genomföra översynen. Rapporten har 

redovisats i Sociala myndighetsnämnden och vid kommunstyrelsens förra 

sammanträde beslutades att den även skulle föredras för kommunstyrelsen. 

Ulrika Ekebro föredrar rapporten. Översynen har genomförts genom enkäter till 

medarbetare inom socialtjänsten och även intervjuer med medarbetare, teamledare 

och chefer. 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(38) 
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2021-03-02 
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§ 39 Dnr 2020-000307  

Motion för effektivisering i hanteringen av inkomna 
motioner 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Bevilja motionen. 

2. Uppdra till Fullmäktigeberedningen för demokrati att utarbeta ett förslag till 

riktlinjer för motioner och motionssvar.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) m.fl. har lämnat en motion där de föreslår att förvaltningen får i 

uppdrag att ta fram en policy för motionshantering i enlighet med motionens 

argumentation samt att motionen behandlas skyndsamt.       

Beslutsunderlag 

1. Motion för effektivisering i hanteringen av inkomna motioner, dokumentnr 

122799.  

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen samt uppdra 

till Fullmäktigeberedningen för demokrati att utarbeta ett förslag till riktlinjer 

för motioner och motionssvar (Erik Hedlunds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2021-01-04, dok.nr. 123761). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen. Uppdra 

till Fullmäktigeberedningen för demokrati att utarbeta ett förslag till riktlinjer 

för motioner och motionssvar (ledningsutskottets protokoll § 18/2021, dok.nr. 

124085). 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 40 Dnr 2020-000266  

Motion om att göra motioner tillgängliga på 
kommunens hemsida. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. En tidigare inlämnad motion, med ett i stort sett lika förslag som i denna 

motion, har under 2020 beslutats i kommunfullmäktige och därefter hanterats 

av Fullmäktigeberedningen för demokrati. Utfallet av den hanteringen är att 

samtliga motioner som idag är öppna, så snart som möjligt, kommer att läggas 

ut på kommunens webbplats och motionernas behandling och status ska kunna 

följas. 

2. Motionen anses därmed besvarad.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD), Tor Tolander (M), Per-Ola Wadin (L), Patric Jonsson (KD) 

och Andreas Högdahl (NoP) har lämnat en motion där de föreslår att inkomna 

motioner, motioner som är under handling och besvarade motioner görs 

lättillgängliga för medborgarna på Nordanstigs kommuns webbplats samt att 

motionerna görs tillgängliga för nedladdning.       

Beslutsunderlag 

1. Motion om att göra motioner tillgängliga på kommunens hemsida., 

dokumentnr 121987. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar: En tidigare inlämnad motion, 

med ett i stort sett lika förslag som i denna motion, har under 2020 beslutats i 

kommunfullmäktige och därefter hanterats av Fullmäktigeberedningen för 

demokrati. Utfallet av den hanteringen är att samtliga motioner som idag är 

öppna, så snart som möjligt, kommer att läggas ut på kommunens webbplats 

och motionernas behandling och status ska kunna följas. Motionen kan därmed 

anses besvarad (Erik Hedlunds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2021-01-

04, dok.nr. 123746). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: En tidigare inlämnad 

motion, med ett i stort sett lika förslag som i denna motion, har under 2020 

beslutats i kommunfullmäktige och därefter hanterats av Fullmäktige-

beredningen för demokrati. Utfallet av den hanteringen är att samtliga 

motioner som idag är öppna, så snart som möjligt, kommer att läggas ut på 

kommunens webbplats och motionernas behandling och status ska kunna 

följas. Motionen kan därmed anses besvarad (ledningsutskottets protokoll 

§ 19/2021, dok.nr. 124086).          
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(38) 
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Forts. § 40 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(38) 
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§ 41 Dnr 2019-000298  

Motion minnesgåva inom daglig verksamhet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Bevilja motionen med justeringen att uppvaktning sker efter 10 år med en 

konstcheck värd 1 500 kronor och efter 15 år med konstcheck värd 

2 500 kronor. 

2. Kostnaden ska belasta verksamhet 1110 Kommunfullmäktige, som även står 

kostnaden för uppvaktningar av anställda och förtroendevalda. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Petter Bykvist (V) har inkommit med en motion om minnesgåva inom daglig 

verksamhet där han föreslår att alla som deltagit inom daglig verksamhet i 

Nordanstigs kommun ska erbjudas en minnesgåva efter 25 år, på liknande villkor 

som kommunens anställda.      

Beslutsunderlag 

1. Motion om minnesgåva inom daglig verksamhet dok.nr. 113985. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja motionen med 

justeringen att uppvaktning sker efter 15 år med konstcheck värd 2 500 kronor, 

alternativt efter 10 år med en konstcheck värd 1 500 kronor. Kostnaden kan 

belasta verksamhet 1110 Kommunfullmäktige, som även står kostnaden för 

uppvaktningar av anställda och förtroendevalda (Erik Hedlunds och Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2021-01-05, dok.nr. 123770). 

3. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen med 

justeringen att uppvaktning sker efter 15 år med konstcheck värd 2 500 kronor, 

alternativt efter 10 år med en konstcheck värd 1 500 kronor. 

4. Kostnaden kan belasta verksamhet 1110 Kommunfullmäktige, som även står 

kostnaden för uppvaktningar av anställda och förtroendevalda 

(omsorgsutskottets protokoll § 14, dok.nr. 124120).   

  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C), med bifall av Petter Bykvist (V) och Andreas Högdahl (NoP) 

yrkar att både förslaget om gåva efter 10 ska beviljas och även efter 15 år. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.    
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§ 42 Dnr 2020-000306  

Motion om ökade resurser till skolan 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Verksamheten bedömer att det i nuläget inte krävs fler fysiskt närvarande 

personal för att förbättra arbetsmiljösituationen vid Gnarps skola. Det är i 

stället viktigare att arbeta för att höja den befintliga personalens kompetens, 

arbeta med strukturer och stärka ledarskapet i klassrummet.  

En tillförordnad rektor vid Gnarps skola är redan tillsatt.  

Utbildningschefen har redan mandat att söka statliga stöd. 

2. Motionen anses därmed besvarad. 

Reservationer 

Stig Eng (C) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) med flera har lämnat en motion där de föreslår skolan initialt får 

en riktad miljon kronor i ett år för fysiskt närvarande resurser i skolan, att 

skolchefen ges möjlighet att på egen begäran i första hand efterfråga statliga 

personella resurser och/eller i andra hand snarast också tillsätta en tillförordnad 

rektor i Gnarp samt att motionen behandlas skyndsamt. 

Beslutsunderlag 

1. Motion om ökade resurser till skolan dok.nr. 122798. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar: Verksamheten bedömer att det 

i nuläget inte krävs fler fysiskt närvarande personal för att förbättra 

arbetsmiljösituationen vid Gnarps skola. Det är i stället viktigare att arbeta för 

att höja den befintliga personalens kompetens, arbeta med strukturer och stärka 

ledarskapet i klassrummet. En tillförordnad rektor vid Gnarps skola är redan 

tillsatt. Utbildningschefen har redan mandat att söka statliga stöd. Motionen 

kan därmed anses besvarad (Erik Hedlunds och Thomas Larssons 

tjänsteutlåtande 2021-01-08, dok.nr. 123800). 

3. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Verksamheten bedömer 

att det i nuläget inte krävs fler fysiskt närvarande personal för att förbättra 

arbetsmiljösituationen vid Gnarps skola. Det är i stället viktigare att arbeta för 

att höja den befintliga personalens kompetens, arbeta med strukturer och stärka 

ledarskapet i klassrummet. En tillförordnad rektor vid Gnarps skola är redan 

tillsatt. Utbildningschefen har redan mandat att söka statliga stöd. Motionen 

kan därmed anses besvarad (utbildningsutskottets protokoll § 13/2021, 

dok.nr. 124399). 
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Forts. § 42 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Carina Ohlson (C) yrkar bifall till motivering men att 

motionen därmed kan avslås. 

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

utbildningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och utbildningsutskottets förslag och 

finner Stig Engs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder utbildningsutskottets förslag röstar Ja. 

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med åtta Ja-röster för utbildningsutskottets förslag mot fem Nej-röster för Stig Engs 

yrkande antar kommunstyrelsen utbildningsutskottets förslag. 

 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Anette Nybom (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)  X 

Stig Eng (C)   X 

Carina Ohlson (C)  X 

Andreas Högdahl (NOP)  X 

Tor Tolander (M) X 

Petter Bykvist (V) X 

Patric Jonsson (KD) X   

Per-Ola Wadin (L) X 

Eva Andersson (SD) X 

Johan Norrby (SD) X 

Sigbritt Persson  X 

Summa  8 5  
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§ 43 Dnr 2019-000457  

Motion om möjlighet att låna konst på bibliotek. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Kommunens biblioteksverksamhet har i dagsläget inte resurser för att driva 

igenom ett projekt för utlåning av konst.  

2. Därmed avslås motionen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

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

ska erbjuda allmänheten möjlighet att låna konst på biblioteket. 

Kommunens biblioteksverksamhet har idag inte resurser för att driva igenom ett 

projekt för utlåning av konst. Därför anser verksamheten att motionen bör avslås.  

Idén är i grunden bra. Kanske de lokala konstföreningarna skulle kunna genomföra 

ett sådant projekt och erbjuda olika konstverk för utlåning till det allmänna.   

Beslutsunderlag 

1. Motion från Vänsterpartiet om att låna konst på bibliotek dok.nr. 116061. 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att kommunens 

biblioteksverksamhet har i dagsläget inte resurser för att driva igenom ett 

projekt för utlåning av konst. Motionen bör därmed avslås (Erik Hedlunds och 

Thomas Larssons tjänsteutlåtande 2021-01-11, dok.nr. 121942). 

3. Utbildningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Kommunens 

biblioteksverksamhet har i dagsläget inte resurser för att driva igenom ett 

projekt för utlåning av konst. Motionen bör därmed avslås 

(utbildningsutskottets protokoll § 14/2020, dok.nr. 124400). 
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§ 44 Dnr 2021-000051  

Information: Hyreskostnad för Bergsjö Hassela Alpina 
avs. säsong 2018/2019 samt 2019/2020 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Redan 2018 fick kommunen en förfrågan om att medfinansiera utbyggnad av 

liftarna på Hassela Ski:s anläggning. Verksamheten meddelade då Hassela Ski att 

kommunen inte kunde medfinansiera liftarna. Hassela Ski ville senare att 

kommunen skulle ge Hassela Ski ett ekonomiskt stöd. Verksamheten informerade 

då att detta inte var möjligt utan att kommunen endast kan ge föreningar stöd tex för 

hyra, att kommunen har ett bidragssystem där föreningar kan söka bidrag.  

2020-12-22 meddelades kommunen av Bergsjö Hassela Alpina att de inte längre 

fick vara i backarna om inte föreningen tecknade ett avtal.  

2020-12-23 hade ärendet handlagts och var i behov av ett ordförandebeslut då inget 

sammanträde var inplanerat i närtid.  

Årets säsong har hanterats. Två gamla fakturor för två förutvarande säsonger, 

2018/2019 och 2019/2020 ska fortfarande behandlas. Avtal mellan föreningen 

Bergsjö Hassela Alpina och Hassela Ski fanns inte tidigare. Avtal har upprättats för 

nuvarande säsong. Föreningen har skickat en skrivelse till kommunstyrelsen där de 

förklarar situationen som uppkommit.   

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Bergsjö Hassela Alpina 2020-10-29 dok.nr. 122775. 

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(38) 

Sammanträdesdatum 

2021-03-02 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 45 Dnr 2020-000094  

Delrapport: Bidragsnormer och bestämmelser för 
kommunens föreningsbidrag 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna delrapporten. 

Sammanfattning av ärendet 

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. 

I samband med att ett förslag till nya bestämmelser gick till kommunstyrelsen så 

beslutades att en tillfällig KS-beredning skulle tillsättas bestående av fem 

ledamöter. Beredningens uppdrag är att se över förslaget till ändrade bestämmelser 

för kommunens föreningsbidrag och idrottsstipendium, dialog ska föras med 

föreningslivet och förslaget ska kunna antas i kommunstyrelsen i god tid för att 

gälla från och med 2022. 

KS-beredningen fick i uppdrag agg lämna en delrapport på kommunstyrelsens 

sammanträde 2 februari 2021. 

Rapport 

Stig Eng (C), Sven-Erik Sjölund (S) och Andreas Högdahl (NoP) informerar. 

Arbetsgruppen har utarbetat ett förslag till justeringar och det är skickat till 

föreningslivet på remiss under mars och april. Avsikten är att ett förslag ska vara 

klart för beslut i kommunstyrelsen i september 2021.   

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens protokoll § 183/2020, dok.nr. 122984. 

2. Upprättad remiss om förändring i föreningsbidragen dok.nr. 122748. 
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§ 46 Dnr 2020-000185  

Sammanställning av ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är 

verksamheten skyldiga att rapportera till kommunfullmäktige när gynnande beslut 

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

avses ett beslut om en beviljad insats. 

Sociala myndighetsnämnden kvartal 3/2020: 

Tre gynnande beslut om kontaktfamilj för barn som inte verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum. För samtliga beror detta på resursbrist, dvs att lämplig 

uppdragstagare saknas. 

Två gynnande beslut annat bistånd för barn som inte verkställts inom tre månader 

från beslutsdatum. För samtliga beror detta på resursbrist, dvs att barngrupperna 

varit fyllda och barnen står i kö. 

 

Omsorgsutskottet kvartal 4/2020 

Ett gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum finns 

gällande SoL ÄO, äldreomsorg. 

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

från datum för avbrott? Svar: Nej.  

 

Beslutsunderlag 

1. Sociala myndighetsnämndens protokoll § 123/2020, dok.nr. 123285. 

2. Omsorgsutskottets protokoll § 22/2021, dok.nr. 124344. 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till redovisningarna. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget. 
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§ 47 Dnr 2021-000022  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Påtala för Nordanstigs Bostäder AB och Nordanstigs Fjärrvärme AB att de bör 

delge kommunstyrelsen sina protokoll. 

2. I övrigt godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska delegationsbeslut redovisas på nästkommande 

sammanträde. 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Nya tillsvidareanställda per februari 2021. 

Omprövning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel Reparation av lekplats. 

Beslut om anställning av enhetschef och rektor för Gnarps skola. 

Vägbidrag En krona per meter 2020 och Vägbidrag investeringar 2020. 

Beslut att årskurs 4, 5 och 6 från Gnarps skola blir kvar på sina nuvarande skolor 

fram till påsk. 
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§ 48 Dnr 2021-000023  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Nordanstig Vatten AB 2020-12-18 

Samordningsförbundet Gävleborg 2020-11-27 och 2021-01-29 

Ägardialog med Nordanstigs Bostäder AB 2021-02-12 

Ägardialog med Nordanstigs Fjärrvärme AB 2021-02-12 

 

Övrigt 

Sveriges Kommuner och Regioner: 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner om 

Välfärdsteknik med de äldre i fokus 2021. 

Överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Regioner inom 

området psykisk hälsa och suicidprevention 2021-2022. 

Svenska Ridsportförbundet: Skärpta restriktioner hot mot hätstvälfärd. 

Aktiebok Ostkustbanan 2015 AB. 

Revisionsrapport delårsbokslut Inköp Gävleborg 

Överförmyndarnämnden Mitt Verksamhetsplan 2021 

Analys och åtgärdsförslag från Nationella vårdförsörjningen i hälso- och sjukvården 

efter pandemivåren 2020. 

Beslut i ärende om ansökan om tillstånd för vindkraft på Månberget, Jättendal. 

 

      

      

      

 

 


