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§ 27 Dnr 2023-000016 

Godkännande av dagordning 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna tillägg. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska godkänna dagordningen. 

Följande ärenden läggs till: 

Fullmäktigeberedningen för demokrati: Meddelande om ogiltigt beslut, val av 

Anders Gillgren (V) 

Carina Ohlson (C): Natura 2000 

Stig Eng (C): Vägbelysning 
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§ 28 Dnr 2023-000017 

Ordföranden informerar 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden:  

Hälsingerådet 

Vi har i januari haft ett Hälsingeråd, där vi gick igenom Hälsingerådets historik för 

att ge alla nya en introduktion i historiken samt även vad som ligger i 

verksamhetsplanen nu.  

Projektet med IT-Hälsingland ligger hos kommuncheferna att lösa. Den är nog 

avgörande för flera andra samverkansdelar. 

Den planerade Brysselresan skjuts fram i tiden, troligen till nästa år. 

Det lyftes frågan om att utvärdera Inköp Mitt för att kunna se hur den nya 

organisationen fungerar. 

Sundsvallsregionen 

Ett möte i början av februari. Med presentation av såväl deltagare som av 

organisationen. 

Vi har idag ett trainee-program med en grupp som startade i januari. Vår deltagare 

är Signe Fridell inom Folkhälsa. Nästa grupp kommer att starta i september. 

Torsboda Industrial Park, inget nytt i dagsläget men oroväckande att det sker något 

slags lobbyarbete mot den gröna omställningen och etableringar i norr.  

Näringsliv 

Vi har haft företagsbesök på: Kronans outlet inklusive Våfflerian, Himmelriket och 

ICA Harmånger. 

Näringslivsstrategin som skall beslutas framöver behöver förankras och jag vill 

påminna om mötet på tisdagskväll 7 februari 2023 kl. 17:30. 

Regional strategi för turism och besöksnäring. Vi kommer att få jobba igenom den i 

Bollnäs på torsdag efter att Hälsingerådet ställt sig kritisk till den som var på väg att 

beslutas. 

Övrigt 

Samråd för nya Ostkustbanan delen Stegskogen - Bäling onsdag 8 februari 2023 kl. 

17:00 i Harmånger. 
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§ 29 Dnr 2022-000033 

Kommunchefen informerar 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Just nu genomför cheferna utvecklingssamtal med sina medarbetare. 

Arbetet pågår med att sammanställa årsredovisningen för 2022. 

Verksamhetschefen för Tillväxt och Service kommer att sluta under våren. 

Rekrytering av en ny verksamhetschef pågår. Även en av enhetscheferna kommer 

att sluta. 

En ny organisation håller på att utarbetas för gemensam IT i Hälsingland. 

En arbetsmodell håller på att tas fram inför att kommunen kommer att bygga ett 

nytt särskilt boende. 

Work-shop för folkhälsa. Rörelse och lek, ska ge möjlighet för medborgare att röra 

på sig. 

Fortsätter besök i kommunens verksamheter med ca två besök i månaden. Denna 

gång var det dags för dagliga verksamheten på Storgatan i Bergsjö samt 

socialtjänsten Barn och unga. 

Kommunledningsgruppen har just nu fokus på  

• Ordning och reda utomhus och först ut är stationsområdet i Gnarp. 

• Arbetsgivarrollen för kommunstyrelsen - work-shop vid nästa sammanträde. 

• Folkhälsoplan, som kommer att möte det nya fullmäktigemålet om förbättrad 

folkhälsa. 

• Planerar för folkhälsodagarna 2023. 
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§ 30 Dnr 2023-000018 

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets och sociala myndighetsnämndens ordförande Stefan Nybom (S) 

informerar om följande aktuella ärenden: 

Under januari månad har nämnd och utskott inlett sitt arbete för denna 

mandatperiod.  

Många nya namn har klivit in i detta ansvarsfulla politiska arbete.  

Inte minst av den anledningen att vi är många nya som ska navigera i verksamheter 

som arbetar utifrån en mängd olika detaljrika lagar, så genomfördes, under ledning 

av Ulrika Ekebro, en grundläggande utbildningsdag kring lagar och regler den 24/1 

2023.  

Vid senaste sammanträdet kunde omsorgsutskottet ta del av den senaste 

medarbetarenkäten. Vi kan med glädje konstatera att vår personal på punkt efter 

punkt visar en positivare bild av sin arbetssituation än vad man gjort vid tidigare 

undersökningar. Det går ej att nog påpeka hur viktigt detta är i en situation där 

konkurrensen om duglig arbetskraft är större än någonsin. 

Till detta kan också läggas att vår verksamhet till skydd och trygghet för barn och 

unga i utsatta situationer fr.o.m. februari  i år kommer att vara fullbemannad, ett 

faktum som inte varit fallet på många år i vår kommun. Samma sak gäller 

bemanningen av sjuksköterskor, till skillnad mot våra grannkommuner har vi alla 

tjänster besatta. I de tuffa sammanhang vår personal ska arbeta är det a och o att vi 

lyckas rekrytera och behålla personal. 

I övrigt, och då mångt och mycket ligger i andras händer, känner vi fortsatt oro för 

att processerna kring särskilt boende, både vad beträffar temporära som slutgiltiga 

lösningar. Processerna tenderar att hacka och gång på gång utsättas för oförutsedda 

förseningar. I första hand för behövande äldre men också för oroliga skattebetalare, 

måste dessa frågor få högsta prioritet. 

Slutligen, om gemene man idag tror att COVID-epidemin är historia så gäller detta 

inte våra verksamheter. Vår bemanning, och våra kostnader, påverkas fortfarande 

av smittspridningen. 
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Forts. § 30 

 

Ledningsutskottets ordförande Lars Hed (M) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

• Stationsområdet i Gnarp har nu planerade åtgärder för att förbättra miljön runt 

tågstationen.  

• Förberedelser pågår inför upphandling av entreprenad för uppförande av ny 

idrottshall samt nytt särskilt boende. 

• Rekrytering av ny verksamhetschef för tillväxt och service pågår, 

ansökningsprocessen är påbörjad. 

• Kommunägda kraftverket i Milsbron är driftsatt. 

Ledamöterna fick även information om stämningsansökan från entreprenör som 

anlitades vid byggandet av ny förskola i Gnarp. Ärendet sköts nu av jurist anlitad av 

Nordanstigs kommun. 

Ledningsutskottet fick information från Enhetschef avfall och återvinning. Utökade 

lagkrav kommer att innebära att 2024 införs ett kommunalt insamlingsansvar. 

Kommunerna blir då ansvariga för återvinningsstationerna. Samma år införs även 

krav på matavfallsinsamling. 2027 är senaste tidpunkt för att anordna fastighetsnära 

insamling av förpackningar från hushåll. 

Beslutspunkter som togs var bland annat att föreslå för fullmäktige att anta ny 

detaljplan för skolområde i Bergsjö, detaljplanen möjliggör uppförande av ny 

idrottshall intill befintlig hall samt justeringar för hela skolområdet som tidigare 

innehöll flera detaljplaner.  

Ledningsutskottet beslutade även att uppdra till verksamheten att beställa ny 

detaljplan för område runt Sörgården i Bergsjö. Detaljplanen syftar till att ge större 

möjligheter vid byggandet av ett nytt särskilt boende. 

 

Utbildningsutskottets ordförande Tor Tolander (M) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Första sammanträdet för året nästa vecka den 14 februari 2023. 

C-skolan i Bergsjö planerar för att hålla öppet hus torsdagen den 16 februari 2023. 

En samverkansdag har genomförts mellan skolan och socialtjänsten. 
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§ 31 Dnr 2023-000019 

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius presenterar ett preliminärt bokslut för 

verksamhetsåret 2022. 

Utfallet i verksamheterna beräknas bli följande: 

Staben  4 278 tkr 

Tillväxt och service  4 420 tkr 

Utbildning  2 460 tkr 

Vård och omsorg  -17 115 tkr 

Sociala myndighetsnämnden  2 141 tkr 

Totalt  -3 816 tkr 

Särskilda verksamheter beräknas till 16 836 tkr 

Skatteintäkter och finansiella intäkter och kostnader beräknas till 27 397 tkr. 

Prognosen på årsresultatet är 56 930 tkr mot budgeterat 16 513 tkr. 

Månadsrapport lämnas för kommunstyrelsen verksamheter per december 2022 där 

bland annat följande nyckeltal redovisas: 

• Antal årsarbetare var 733 och antalet anställda totalt 790 personer. 

• Sjukfrånvaron var 12,3 % vilket är högre än föregående år. 

• Vidare redovisas från Social omsorg antalet aktuella hushåll, nybesök och 

långvariga insatser för försörjningsstöd, olika insatstyper för vuxenstöd och 

funktionshinder samt insatstyper inom Barn och familj. 

• Antalet inskrivna i KAA, Kommunala aktivitetsansvaret, 16-20 år, är 36 

personer. 

• Antalet utförda hemtjänsttimmar totalt är 9 369. Vidare redovisas antalet 

vårddygn på korttidsverksamheten, effektiviteten inom hemtjänsten samt 

antalet beviljade men ej verkställda ansökningar om särskilt boende 13 stycken 

och åtta stycken är obehandlade vid tidpunkten. 
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§ 32 Dnr 2023-000043 

Överföring av 2022 års kvarvarande investeringsmedel 
till 2023 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Överföra 79 614 tkr från 2022 till 2023 års investeringsbudget för ej avslutade 

projekt. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna slutredovisningen av 2022 års investeringar. 

Under förutsättning av fullmäktiges beslut om överföring fördela summan på 

följande projekt: 

Projektering förskolor 174 tkr 

Ventilation Bergsjögården 1 580 tkr 

Ombyggnad kommunhus för säkerhet och kris 3 286 tkr 

Idrottshall i Bergsjö 37 371 tkr 

Carport 675 tkr 

Köksmaskiner och städmaskiner 72 tkr 

Laddstationer elbilar 147 tkr 

GC-vägar, säkra skolvägar 1 500 tkr 

Spontanidrottsplatser 25 tkr 

Möbler vård och omsorg 243 tkr 

Fortsatt utb.bredband 10 979 tkr 

Välfärdsteknologi VoO 120 tkr 

Fastighetsnära insamling 200 tkr 

Exploateringsområden 500 tkr 

Upprustning politiska beslut 1 855 tkr 

Utemiljö politiskt beslut 1 727 tkr 

Nytt SÄBO 10 000 tkr 

Bergsjö centrumplan expl 1 000 tkr 

Stocka hamn exploatering 1 500 tkr 

Exploatering Sörfjärden 1 1 000 tkr 

Industriområdet Knoget 4 196 tkr 

Vägbelysning 964 tkr 

Kustvägen 500 tkr 

Totalt 79 614 tkr 

  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(41) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 32 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt slutredovisningar av 2022 års investeringar samt 

verksamheternas önskemål om ombudgetering till 2023. 

Beslutsunderlag 

1. Erik Hedlunds och Kalle Olssons tjänsteutlåtande 2023-01-31, dok nr 134834. 

2. Slutredovisning investeringsbudget 2022, dok nr 134834. 

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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§ 33 Dnr 2023-000029 

Begäran om budgetförutsättningar 2024 Hälsinglands 
Utbildningsförbund 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna en uppräkningsfaktor på 4,0 %. 

2. Säga nej till att statsbidragen som går till kommunerna för planering etc. av 

gymnasial utbildning, implementering av ämnesbetyg i gymnasieskolan samt 

grundläggande behörighet för yrkesprogrammen ska tillfalla förbundet utifrån 

det belopp per invånare som utbetalas till medlemskommunerna. 

3. Hantera lösningar för budgetåret 2024 utifrån hur de ökade kostnaderna på 

grund av inflation hanteras i bokslutet 2023 men med en kravställning om 

effektivisering på 1 % av nuvarande budget. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands Utbildningsförbund har inkommit med en begäran om att inför 

budgetåret 2024 begära en uppräkningsfaktor på 4,0%, att statsbidrag som går till 

kommunerna ska tillfalla förbundet och att lösningar för budgetåret 2024 ska 

hanteras utifrån hur de ökade kostnaderna på grund av inflation hanteras i bokslutet 

2023. 

Utbildningsverksamhetens yttrande 

Det är rimligt att besluta om en uppräkningsfaktor på 4,0% utifrån de ökade 

kostnader utifrån de kostnadsökningar förbundet kan antas ha under 2024. Det är 

likaså rimligt att de ännu okända förändringar under 2023 som hanteras i bokslutet 

för detta år tillåts påverka förbundets budget 2024. 

Utbildningsverksamheten föreslår däremot att Kommunstyrelsen föreslår 

Kommunfullmäktige att säga nej till att statsbidrag som tillfaller kommunerna för 

planering etc. av gymnasial utbildning, implementering av ämnesbetyg i 

gymnasieskolan samt grundläggande behörighet för yrkesprogrammen ska tillfalla 

förbundet. De kostnader dessa statsbidrag ska täcka är inräknade i den avgift 

Nordanstigs kommun erlägger till utbildningsförbundet efter avräkning. 

Statsbidragen ska täcka kommunens kostnader för detta och måste därför stanna hos 

kommunen, annars skulle kommunen ha betalat två gånger för samma sak. 

Ekonomisk påverkan 

Kostnaden för förbundet finns avsatt i budgeten för 2024. Nordanstigs kommun har 

avtalat att avräkning görs mot faktiskt kostnad avseende gymnasieverksamheten. 

Effekten av detta beslut kan därför inte exakt bestämmas innan 2024 har avräknats. 
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Forts. § 33 

 

Beslutsunderlag 

1. Hälsinglands Utbildningsförbund, budgetförutsättningar 2024, dok nr 134238. 

2. Erik Hedlunds och Thomas Larssons tjänsteutlåtande 2023-01-31, dok nr 

134835. 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar tillägga under tredje punkten "men med en kravställning 

om effektivisering på 1 % av nuvarande budget". 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag och Tor Tolanders 

tilläggsyrkande och finner dem antagna. 
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§ 34 Dnr 2023-000030 

Projektbidrag 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja projektbidrag till följande föreningar: 

Bergsjö Hembygdsförening Renovering av tak 360 000 kr 

 Östigården 

Bergsjö Rid & Körsällskap Hinderbod/förrådsbod 40 000 kr  

Gnarps Hembygds- och Digitalisering och  25 000 kr 

fornminnesförening bild/audioguidning 

Gnarps Ridklubb Energieffektivisering,  44 000 kr 

 byte av belysning 

Harmångers IF Fotbollsmål 58 000 kr 

Ilsbo SK Avbytarbås 80 000 kr 

Logen 2274 Dalens Ros Energieffektivisering 30 000 kr 

Stocka Folkets Hus Energieffektivisering 55 000 kr 

Stocka Hamnförening Solcellsanläggning 30 000 kr 

Streetsports Nordanstig Digital passersystem 40 000 kr 

 och nya dörrar 

Sågtäktens Bygdegårds- Ombyggnation av el 50 000 kr 

förening och ny brokvist 

Bergsjö Hembygdsförening Scanning och bevarande 25 000 kr 

 av fotosamling  

2. Överskjutande pott om 123 000 kronor flyttas till potten för Projektbidrag 

2024. 

 

Jäv 

Petter Bykvist (V) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

I den nya bidragsmodellen framtogs tre prioriteringsområden som gäller generellt 

för samtliga bidrag i bidragsmodellen. Det är barn & unga, folkhälsa och miljö. Till 

ansökningar för Projektbidrag 2023 beslutade kommunstyrelsen att kultur skulle 

läggas till som ett prioriterat område. Årets ansökningar till Projektbidrag har därför 

kategoriserats utifrån dessa fyra områden där det varit relevant.  
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Bidragshandläggare förberedde ansökningar och underlag till urvalsgrupp. 

Urvalsgruppen, som består av kommunstyrelsens ordförande, ledningsutskottets 

ordförande, oppositionsråd, fritidsutvecklare, bidragshandläggare samt 

verksamhetschef för Tillväxt och Service, träffades två gånger. 

Projektbidrag 2023 fick in 12 ansökningar, varav en återtogs av ansökande 

förening.  

Projektbidrag 2023 har en pott på 960 000 kronor att fördela mellan de 11 inkomna 

ansökningarna.  

Handläggare Helena Havela föredrar urvalsgruppens förslag till fördelning av 

projektbidrag. 

Beslutsunderlag 

1. Urvalsgruppen föreslår kommunstyrelsen beslutar att projektbidrag 2023 

utdelas med 837 000 kronor, att fördelningen av bidraget sker enligt 

fördelningslista som delas ut vid mötet den 7 februari 2023 samt att 

överskjutande pott flyttas till potten för Projektbidrag 2024 (Erik Hedlunds och 

Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2023-01-10, dok nr 134564. 

2. Sammanställning av alla ansökningar dok nr 134556. 

Yrkanden 

Lars Hed (M) med stöd av Andreas Högdahl (NoP), Ulrika Sandberg (V) och Eva 

Andersson (SD), yrkar bifall till urvalsgruppens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lars Heds yrkande och finner det antaget. 
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§ 35 Dnr 2022-000332 

Ansökan om checkkredit 2023 för Nordanstig  
Vatten AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Bevilja Nordanstig Vatten AB en checkkredit på totalt 15 mnkr under 2023 inom 

Nordanstigs kommuns koncernkonto. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstig Vatten AB ansöker om en fortsatt checkkredit inom Nordanstigs 

kommuns koncernkonto på 15 mnkr. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår kommunfullmäktige bevilja Nordanstig Vatten AB en 

checkkredit på totalt 15 mnkr under 2023 inom Nordanstigs kommuns 

koncernkonto (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-11-15, dok 

nr 133775). 

Nordanstig Vatten AB:s ansökan om checkkredit (Ewa Thoréns skrivelse 2022-11-

14 med bilagt protokollsutdrag, NVAB 2022-10-28 § 35, dok nr 133734). 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja Nordanstig Vatten AB 

en checkkredit på totalt 15 mnkr under 2023 inom Nordanstigs kommuns 

koncernkonto (ledningsutskottets protokoll § 4/2023, dok nr 134770). 

Yrkanden 

Lars Hed (M) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lars Heds yrkande och finner det antaget. 
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§ 36 Dnr 2022-000047 

Nya lokala ordningsföreskrifter 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta förslag till allmänna lokala ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun. 

I och med detta ersätts nuvarande Allmänna ordningsföreskrifter för 

Nordanstigs kommun, 

2. De nya föreskrifterna ska börja gälla från och med 1 juli 2022. 

3. Beslutet ska anmälas till Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Teknik och hållbarhet har under 2021 tagit fram ett förslag till nya lokala 

ordningsföreskrifter (se bilaga 1). Nu gällande ordningsföreskrifter antogs av 

kommunfullmäktige 2010 (§ 11) och justerades 2011 (§ 40). Förslaget har bland 

annat tagits fram eftersom gällande föreskrifter till viss del uppfattats som otydliga 

och svårtolkade. Förslaget innebär utökad reglering på vissa områden (se bilaga 2), 

men ger även kommunstyrelsen möjlighet att lämna dispens från föreskrifterna. 

Förslaget har varit ute på remiss och remissvaret (se bilaga 3) från Norrhälsinglands 

miljö- och räddningsnämnd har föranlett förvaltningen att anpassa förslaget till nya 

föreskrifter vad gäller en paragraf. 

Beslutsunderlag 

Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-03-30, Nya lokala 

ordningsföreskrifter, med bilagor, dokumentnr 130512. 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till allmänna lokala 

ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun. I och med detta ersätts nuvarande 

Allmänna ordningsföreskrifter för Nordanstigs kommun. De nya föreskrifterna ska 

börja gälla från och med 1 juli 2022, samt att beslutet ska anmälas till Länsstyrelsen 

i Gävleborgs län (ledningsutskottets protokoll § 76/2022, dok nr 131029. 

Byggnadsnämndens protokoll § 87/2022, dok nr 131751. 

Sociala myndighetsnämndens protokoll § 124/2022, dok nr 133927. 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget. 
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§ 37 Dnr 2023-000047 

Styrelsearvoden i kommunens helägda bolag 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Lämna följande rekommendationer till kommunens helägda bolag: 

2. Arvodena i kommunens helägda bolag ska beräknas utifrån samma 

beräkningsgrund som kommunens Arvodesbestämmelser för förtroendevalda. 

3. Arvodena gäller för styrelserna i Nordanstigs Bostäder AB, Nordanstigs 

Fjärrvärme AB och Nordanstig Vatten AB. Inget arvode utgår för styrelsen i 

Nordanstigs Kommunfastigheter AB. 

4. Nordanstigs kommuns ledamöter och ersättare i Fiberstaden AB och 

MittSverige Vatten & Avlopp AB arvoderas lika som värdkommunens 

ledamöter och ersättare. 

5. Beräkningsgrunden för de politiska uppdragen utgår från riksdagsledamotens 

grundarvode. Varje uppdrag med årsarvoden arvoderas på helår med angiven 

procent av en riksdagsledamots årslön, vilket utbetalas månadsvis med en 

tolftedel. Riksdagsledamotens månadsarvode är 71 500 kronor från 

2022-01-01. 

6. Anta beräkningsgrund för fasta årsarvoden och sammanträdesarvoden enligt 

följande: 

 

Uppdrag Del av 

riksdagsledamots 

årsarvode 

Kronor per år 

(enl 2022-01-01) 

Nordanstigs Bostäder 
Ordförande 

7,5 % 64 350 

Nordanstigs Bostäder 
Vice ordförande 

2 % 17 160 

Nordanstig Vatten 
Ordförande 

5 % 42 900 

Nordanstigs Fjärrvärme 
Ordförande 

4 % 34 320 

Övriga ledamöter 0,92 % 7 894 
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Uppdrag Del av 

riksdagsledamots 

månadsarvode 

Kronor 

(enl 2022-01-01) 

Sammanträdesarvode 
första timmen 

0,44 % 

 

315 

Sammanträdesarvode 
andra timmen 

0,22 % 

 

157 

 

Reservationer 

Andreas Högdahl (NoP) och Petter Bykvist (V) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har under hösten 2022 reviderat arvodesbestämmelserna för 

förtroendevalda i fullmäktige, nämnder och kommunstyrelsen. 

Kvar är att se över arvodena för kommunens förtroendevalda i de helägda bolagens 

styrelser. 

Fullmäktige ska rekommendera arvodena för bolagens styrelser och sedan är det 

bolagens årsstämma som beslutar. 

Beslutsunderlag 

Fullmäktigeberedningen för demokratis protokoll § 2/2022, dok nr 134886. 

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) med stöd av Andreas Högdahl (NoP) yrkar att ordföranden i 

Nordanstigs Bostäder AB ska arvoderas med 6,5 % av riksdagsledamots årsarvode. 

Lars Hed (M) med stöd av Eva Andersson (SD) yrkar bifall till 

demokratiberedningens förslag som helhet och där ordföranden i Nordanstigs 

Bostäder AB föreslår arvoderas med 7,5 % av riksdagsledamots årsarvode. 

Propositionsordning 

Arvode ordförande Nordanstigs Bostäder AB 

Ordföranden ställer proposition på om ordföranden i Nordanstigs Bostäder AB ska 

arvoderas med 6,5 % eller 7,5 % av en riksdagsledamots årsarvode och finner att 

7,5 % är antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Lars Heds yrkande om 7,5 % röstar Ja. 

Den som stöder Petter Bykvists yrkande om 6,5 % röstar Nej. 
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Omröstningsresultat 

Med elva Ja-röster för 7,5 % mot två Nej-röster för 6,5 % antar kommunstyrelsen 

Lars Heds yrkande. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Stefan Nybom (S) X 

Sigbritt Persson (S) X 

Sandra Jonsson (S) X 

Lars Hed (M)  X 

Michael Wallin (M) X 

Tor Tolander (M) X 

Anderas Högdahl (NoP)  X 

Stig Eng (C)  X 

Carina Ohlson (C) X 

Petter Bykvist (V)  X 

Monika Brykner (SD) X 

Eva Andersson (SD) X 

Summa  11 2  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på fullmäktigeberedningen för demokratis 

förslag i övrigt och finner det antaget. 
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§ 38 Dnr 2022-000173 

Detaljplan för Bergsjö Kyrkby 12:31 m.fl. i Bergsjö, 
idrottshall 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta detaljplan för Bergsjö Kyrkby 12:31 m.fl. i Bergsjö, Nordanstigs kommun 

enligt bilagt förslag. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen planerar att bygga en idrottshall i anslutning till centralskolan i Bergsjö. 

Kommunen har ansökt om planbesked hos byggnadsnämnden för upprättande av ny 

detaljplan för del fastigheterna Bergsjö Kyrkby 12:31 med flera. Ansökan syftade 

till att möjliggöra en ny idrottshall i anslutning till befintlig simhall inom 

fastigheten Bergsjö Kyrkby 12:31.  

Planområdet är beläget i centrala Bergsjö, i direkt anslutning till Bergsjöskolan och 

den befintliga simhallen. Aktuellt område är beläget på en höjd och sluttar i 

södergående riktning ner mot Bållebergsvägen. Söder om Lönnbergsvägen finns 

Bållebergets förskola, Lönnbergskyrkan och Lönnbergskolan. Norr om området 

finns villabebyggelse längs Skolvägen. 

Samhällsbyggnadsenheten fick 2021-10-28 genom beslut i byggnadsnämndens 

§ 113 i uppdrag att påbörja detaljplanearbetet. För uppdraget tillämpas ett utökat 

förfarande i enlighet med 5 kap. 7 § plan-och bygglagen (2010:900), då 

planförslagets bedöms vara av betydande intresse för allmänheten. 

Kommunstyrelsen beslutade därefter, 2022-04-13 KS § 82, att låta planförslaget gå 

ut på samråd med myndigheter och berörda. Samrådet pågick under tiden 22 april 

till 13 maj 2022. Under samrådet hölls ett Öppet hus vid Bergsjö simhall den 3 maj, 

då tjänstepersoner från samhällsbyggnadsenheten fanns på plats för att informera 

om planförslaget och svara på frågor. Under samrådet hölls även ett riktat 

dialogarbete med förskolebarn och elever inom skolområdet, ett arbete som 

resulterat i den Barnkonsekvensanalys (BKA) som upprättats till aktuellt 

planförslag, se bilaga Barnkonsekvensanalys. Under samrådet inkom elva 

yttranden. En sammanfattning av yttrandena och samhällsbyggnadsenhetens 

bemötande av dessa redovisas i upprättad samrådsredogörelse.  

Efter samrådet reviderades planförslaget i vissa delar utefter inkomna synpunkter. 

Bland annat skedde kompletteringar i tillhörande utredningar för trafik och 

dagvatten. Planbeskrivningen förtydligades i delar som rörde förslagets 

fastighetskonsekvenser. I plankartan togs användningen bostad (B) bort vid 

Lönnbergskyrkan och den triangulära platsbildningen vid bussrundan som i 

samrådet reglerats som parkering fick i stället användningen parkmark (PARK). För 

en mer detaljerad redogörelse över revideringar gjorda efter samrådet, se upprättad 

Samrådsredogörelse.  
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Kommunstyrelsen beslutade 2022-06-23 KS § 145 att låta det reviderade förslaget 

gå ut på granskning med myndigheter och berörda. Granskningen pågick under 

tiden 29 juni till 20 juli 2022. Under granskningen inkom åtta yttranden, som 

föranledde mindre revideringsarbeten kopplat till bland annat dagvatten, friytor, 

egenskapsgränser samt fastighetsrättsliga konsekvenser. För en mer detaljerad 

redogörelse över revideringar gjorda efter granskningen, se upprättat 

Granskningsutlåtande.  Där sammanfattas samtliga yttranden och 

samhällsbyggnadsenhetens bemötande av dessa.  

Efter granskningen arbetades antagandhandlingar för planförslaget fram. Parallellt 

med detta, skedde förändringar gällande den tilltänkta idrottshallens utformning och 

storlek, vilket medförde att mindre revideringar av planhandlingarna krävdes för att 

undvika framtida planstridigheter. Kommunstyrelsen beslutade därför, 2022-09-06 

KS § 155, att återremittera planförslaget innan ett antagande, så att planförslaget 

kunde anpassas till den tilltänkta idrottshallens utformning och därefter gå ut på en 

ny granskningsrunda.  

Samhällsbyggnadsenheten har nu genomfört de revideringar som krävts för att 

anpassa plankarta, planbeskrivning och tillhörande utredningar, så att dessa 

överensstämmer med det senaste skissunderlaget för den nya idrottshallen.  

Samhällsbyggnadsenheten gör bedömningen att de revideringar som skett, inte är 

sådana väsentliga ändringar som föranleder att en ny granskning behöver ske i 

enlighet med 5 kap. 25 § plan-och bygglagen (2010:900). Ett reviderat 

granskningsutlåtande har upprättats, daterad 2022-11-28, av vilket det framgår vilka 

ändringar som genomförts, kopplat till idrottshallens förändrade utformning.  

Den slutliga bedömningen är att planförslaget nu kan antas av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för Bergsjö 

Kyrkby 12:31 m.fl. i Bergsjö, Nordanstigs kommun enligt bilagt förslag (Erik 

Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2022-12-23, dok nr 

134098). 

2. Plankarta, 2022-11-28 (dok nr 134442). 

3. Planbeskrivning, 2022-11-28 (dok nr 134442). 

4. Illustration, 2022-11-28 (dok nr 134442). 

5. PM, Trafikutredning, 2022-06-29 (dok nr 132674). 

6. PM, Kulturmiljöanalys, 2022-03-26 (dok nr 132672). 

7. PM, Geoteknisk undersökning, 2021-05-31 (dok nr 132671). 

8. Dagvattenutredning, 2022-11-28 (dok nr 134442). 

9. Barnkonsekvensanalys, 2022-11-28 (dok nr 134442). 

10. Granskningsutlåtande, 2022-08-29 (dok nr 132668). 
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11. Granskningsutlåtande, rev. 2022-11-28, inkl. underrättelse (dok nr 134404). 

12. Samrådsredogörelse, 2022-06-21 (dok nr 132673). 

13. Undersökning om betydande miljöpåverkan, 2020-11-10 (dok nr 134603). 

14. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta detaljplan för Bergsjö 

Kyrkby 12:31 m.fl. i Bergsjö, Nordanstigs kommun enligt bilagt förslag 

(ledningsutskottets protokoll § 13/2023, dok nr 134779). 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C), med stöd av Petter Bykvist (V), Michael Wallin (M) och Eva 

Andersson (SD), yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 39 Dnr 2022-000379 

Ändring av kommunstyrelsens arbets- och 
delegationsordning 2023 

Kommunstyrelsens beslut 

Ändra Delegations- och arbetsordning för Kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun 

enligt förslag i tjänsteutlåtande med bilaga daterad 19 december 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har beslutat att ändra ansvarsfördelningen mellan 

kommunstyrelsen (KS) och sociala myndighetsnämnden (SMN). Från och med 

1 januari 2023 ansvarar SMN för all myndighetsutövning inom socialtjänstens 

område. Fram till och med årsskiftet ansvarade KS för en del avgiftshandläggning 

enligt 8 kap. socialtjänstlagen. Den avgiftshandläggningen har nu flyttats över till 

SMN, eftersom det är myndighetsutövning. KS har tidigare delegerat 

avgiftshandläggningen. KS föreslås stryka dessa bestämmelser ur 

delegationsordningen eftersom de inte längre kan tillämpas.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen ändrar Delegations- och 

arbetsordning för Kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun enligt förslag i 

tjänsteutlåtande med bilaga daterad 19 december 2022 (Erik Hedlunds och 

Eva-Lisa Järvinens tjänsteutlåtande med bilaga 2022-12-19, dok nr 134281). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ändra Delegations- 

och arbetsordning för Kommunstyrelsen i Nordanstigs kommun enligt förslag i 

tjänsteutlåtande med bilaga daterad 19 december 2022 (ledningsutskottets 

protokoll § 5/2023, dok nr 134771). 

Yrkanden 

Lars Hed (M) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Lars Heds yrkande och finner det antaget. 
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§ 40 Dnr 2022-000377 

Mål och riktlinjer för nationella minoriteter och 
minoritetsspråk 2023-2024 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa Mål och riktlinjer för nationella minoriteter och minoritetsspråk 2023–

2024 enligt förslag i bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk (minoritetslagen) har 

gällt i Sverige sedan januari 2010. Sveriges minoriteter består av judar, romer, 

samer, sverigefinnar och tornedalingar. De nationella minoritetsspråken anges i 

språklagen som finska, jiddisch, meänkieli, chib och samiska. Den 1 januari 2019 

stärktes lagen ytterligare för kommuner. Bland annat med skyldigheten att kunna 

visa upp hur man aktivt arbetar med lagen i sina verksamheter. 

Enligt lagen ska varje kommun ta fram mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska 

arbete. Kommunstyrelsen föreslås fastställa de mål och riktlinjer som verksamheten 

arbetat fram. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten förslår att kommunstyrelsen fastställer Mål och riktlinjer för 

nationella minoriteter och minoritetsspråk 2023–2024 enligt förslag i bilaga 

(Erik Hedlunds och Eva-Lisa Järvinens tjänsteutlåtande med bilaga, 

2022-12-16, dok nr 134259). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa Mål och 

riktlinjer för nationella minoriteter och minoritetsspråk 2023–2024 enligt 

förslag i bilaga (ledningsutskottets protokoll § 9/2023, dnr nr 134775). 

Yrkanden 

Michael Wallin (M) med stöd av Carina Ohlson (C), Stig Eng (C) och Eva 

Andersson (SD), yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Michael Wallins yrkande och finner det antaget. 
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§ 41 Dnr 2022-000012 

Handlingsplan för jämställdhetsintegrering utifrån 
CEMR:s deklaration 2023-2024 

Kommunstyrelsens förslag 

Kommunfullmäktige beslutar 

1. Anta Handlingsplan för jämställdhetsintegrering utifrån CEMR:s deklaration 

2022–2024. 

2. Kommunstyrelsen får besluta om justeringar av handlingsplanen som inte 

påverkar dess övergripande målsättningar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun ska fastställa en handlingsplan för sitt jämställdhetsarbete. 

Handlingsplanen fokuserar på ett urval av artiklarna i den europeiska deklarationen 

för jämställdhet mellan kvinnor och män på lokal och regional nivå (CEMR). 

Artiklarna rör specifika områden som ses som särskilt viktiga utifrån Nordanstigs 

kommuns nuläge och prioriterade målområden, bland annat att hälsoklyftorna i 

samhället ska minska. Ett systematiskt arbete med målen hjälper till att säkerställa 

jämställdhet, en god hälsa och ett gott liv för samtliga medborgare i Nordanstigs 

kommun. 

Ett tidigare förslag till strategi för jämställdhet behandlades i kommunfullmäktige i 

februari 2017. Förslaget återremitterades för omarbetning samt remiss till 

civilsamhället och politiska instanser. Samråd har nu skett med kommunstyrelsens 

ledningsutskott och flera av kommunstyrelsens råd. 

Kommunfullmäktige föreslås fastställa handlingsplanen som gäller till och med 

2024. Därefter ska planen följas upp och uppdateras. 

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet med uppdraget att planen omarbetas 

med lokala mål samt förtydligas vad gäller prioriteringar, åtgärder och resurser 

samt att innan planen går upp för beslut ska förslaget gå ut på samråd till 

kommunens olika politiska instanser, föreningslivet samt till allmänheten för 

synpunkter (fullmäktiges protokoll § 4/2017, dok nr 98634). 

2. Verksamheten föreslår att kommunfullmäktige antar Handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering utifrån CEMR:s deklaration 2022–2024 samt att 

kommunstyrelsen får besluta om justeringar av handlingsplanen som inte 

påverkar dess övergripande målsättningar (Erik Hedlunds och Anna Maria 

Landewall Norfalls tjänsteutlåtande med bilaga 2022-12-21, dok nr 134330). 
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Forts. § 41 

 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att anta Handlingsplan för 

jämställdhetsintegrering utifrån CEMR:s deklaration 2022–2024. 

Kommunstyrelsen får besluta om justeringar av handlingsplanen som inte 

påverkar dess övergripande målsättningar (ledningsutskottets protokoll 

§ 10/2023, dok nr 134776). 

 

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) med stöd av Carina Ohlson (C), yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvists yrkande och finner det antaget. 
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§ 42 Dnr 2022-000381 

Våld i nära relationer - preventiva arbetsmetoden 
Huskurage 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Nordanstigs kommun ställer sig bakom den våldspreventiva metoden 

Huskurage. 

2. Nordanstigs kommun samarbetar med Nordanstigsbostäder vid spridandet av 

uppmaningen om den våldspreventiva metoden Huskurage. 

3. Varje person ansvarar själv för sin egen säkerhet och att utifrån detta avgöra 

hur man kan hjälpa till. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Huskurage innebär egentligen civilkurage – att våga agera om du misstänker att 

någon granne far illa. Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig 

orolig, kan du rädda liv och förhindra våld. I konceptet finns en policy som 

tydliggör hur boende i ett område kan agera med enkla åtgärder för att förebygga 

och stoppa våld i nära relation. 

Kommunfullmäktige beslutade i maj 2022 att uppdra till kommunstyrelsen att 

utarbeta och anta en handlingsplan för att motverka våld i nära relationer samt att 

implementera den i kommunens verksamheter. Den våldspreventiva metoden 

Huskurage är första del av en sådan handlingsplan. 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att ställa sig bakom den våldspreventiva metoden 

samt samarbeta med Nordanstigsbostäder i spridandet av information om 

Huskurage. 

Beslutsunderlag 

1. Protokollsutdrag KF 2022-05-23 § 57 (dok nr 131655). 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Nordanstigs kommun 

ställer sig bakom den våldspreventiva metoden Huskurage och att Nordanstigs 

kommun samarbetar med Nordanstigs Bostäder vid spridandet av 

uppmaningen om den våldspreventiva metoden Huskurage Erik Hedlunds och 

Anna Maria Landewall Norfalls tjänsteutlåtande med bilaga 2022-12-21, dok 

nr 134378). 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Nordanstigs 

kommun ställer sig bakom den våldspreventiva metoden Huskurage. 

Nordanstigs kommun samarbetar med Nordanstigsbostäder vid spridandet av 

uppmaningen om den våldspreventiva metoden Huskurage (ledningsutskottets 

protokoll § 11/2023, dok nr 134777). 
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Forts. § 42 

 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C), med stöd av Michael Wallin (M), Stig Eng (C) och Petter 

Bykvist (V), yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Carina Ohlson (C), med stöd av Eva Andersson (SD) och Monika Brykner (SD), 

yrkar även tillägga att varje person ansvarar själv för sin egen säkerhet och att 

utifrån detta avgöra hur man kan hjälpa till. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Carina Ohlsons 

tilläggsyrkande och finner dem antagna. 
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§ 43 Dnr 2022-000320 

Inkallelseordning för ersättare i kommunens nämnder 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna föreslagen ordning för ersättares tjänstgöring i styrelser och nämnder 

under mandatperioden 2023-2026 enligt följande: 

Liberalerna 

I första hand är Moderaterna och därefter Socialdemokraterna, Centerpartiet, 

Vänsterpartiet, Kristdemokraterna, nordanstigspartiet.se och Sverigedemokraterna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige ska besluta om ersättarnas inkallelseordning i styrelser och nämnder. 

Detta gäller inte om ersättarna har valts proportionellt. 

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna har tidigare meddelat 

sin inkallelseordning.  

Vid dagens sammanträde meddelar Moderaterna, Centerpartiet och 

Nordanstigspartiet.se sina inkallelseordningar. 

Per-Ola Wadin (L) meddelar att inkallelseordningen för Liberalerna i första hand är 

Moderaterna och därefter Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, 

Kristdemokraterna, nordanstigspartiet.se och Sverigedemokraterna. 

Patric Jonsson (KD) har tidigare meddelat att Kristdemokraterna avstår från att 

meddela inkallelseordning då de inte har några ledamotplatser. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokoll § 3/2023, dok nr 134490. 
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§ 44 Dnr 2022-000291 

Anmälan av partiföreträdare 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna anmälan av Patric Jonsson (KD) som partiföreträdare för 

Kristdemokraterna. 

Sammanfattning av ärendet 

Samtliga partier som är representerade i fullmäktige ska anmäla sin partiföreträdare. 

Den person som är vald som kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd eller 

ordförande i kommunstyrelsens utskott blir tillika partiföreträdare. 

Vid kommunstyrelsens förra sammanträde anmäldes partiföreträdare för flera 

partier. Kvar är anmälan för Kristdemokraterna.  

Patric Jonsson (KD) har meddelat att han kvarstår som partiföreträdare även denna 

mandatperiod. 
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§ 45 Dnr 2023-000069 

Val till Världsarvsrådet 2023-2026 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Carin Walldin (S) som ledamot och Stig Eng (C) som ersättare i 

Världsarvsrådet. 

2. Valet avser mandatperioden 2023-2026. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska välja en ledamot och en ersättare till Världsarvsrådet. 

Valet avser mandatperioden 2023-2026. 

Beslutsunderlag 

Valberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att välja Carin Walldin (S) 

som ledamot och Vakant (oppositionen) som ersättare till Världsarvsrådet. Valet 

avser mandatperioden 2023-2026 (valberedningens protokoll § 9/2023, dok nr 

134934). 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) föreslår Stig Eng (C) som ersättare. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons förslag och finner det antaget. 
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§ 46 Dnr 2023-000070 

Information: Ansökan om bidrag Föreningen 
Hasselagården 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna informationen. 

2. Uppdra till verksamheten att återkomma i ärendet före sommaren 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen Hasselagården har lämnat en skrivelse där de informerar om 

föreningens kostnader för gården och behov av förbättringar av lokalen. De har 

möjlighet att söka bidrag från Boverket men behöver i så fall medfinansiering av 

kommunen. 

Handläggare har tilldelats ärendet och håller på att utreda vilka möjligheter det 

finns för föreningen. 
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§ 47 Dnr 2022-000056 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL  
och LSS 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 3/2022 till IVO gällande icke verkställda beslut enligt 

16 kap. § 6 f-h Socialtjänstlagen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

skyldig att rapportera till fullmäktige när gynnande beslut enligt SoL och LSS inte 

är verkställda inom tre månader. Med gynnande beslut avses ett beslut om en 

beviljad insats. 

Denna rapport avser ej verkställda beslut i enheterna Barn och Familj och vuxen-

delen i enheten Vuxenstöd och Funktionshinder.  

Denna rapport avser endast beslut enligt SoL, beslut enligt LSS handläggs av andra 

delar i Social omsorg. 

Social- och omsorgsnämnden är enligt lag skyldig att rapportera till Inspektionen 

för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL och 

insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, inte har 

verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats 

avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Beslut som tidigare 

rapporterats som ej verkställt eller med avbrott ska rapporteras som verkställt när 

detta blir aktuellt. 

Rapporteringsskyldigheten avser gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 

9 § LSS i alla verksamheter (omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- 

och familjeomsorg). Typ av bistånd, tidpunkt för beslut eller avbrott och kortfattat 

om skäl för dröjsmål ska anges.  

Rapportering ska ske kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 

16 kap. 6 f-g §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS). Rapportering ska också ske till kommunfullmäktige 

och kommunens revisorer.  

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan IVO ansöka om 

utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.  

De skäl för dröjsmål som redovisas i denna rapport är de skäl som framgår av IVO:s 

underlag för rapportering. Dröjsmål beräknas från besluts-/avbrottsdatum till 

verkställighet/avslut alternativt till datum för rapport till IVO. 
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Forts. § 47 

 

Rapportering av följande beslut och insatser har gjorts till IVO för kvartal 3 2022 

Barn och Familj 

Kontaktfamilj: 1 avbrott i verkställighet, 210720 

Kontaktperson: 2 stycken gynnande beslut 220607   

Familjehem: 1 gynnande beslut 220411  

Vuxenstöd och Funktionshinder 

Kontaktperson: 1 st. gynnande beslut: 210719  

Kommentar 

Gällande ej verkställt beslut vuxen pågår kompletterande insats från den egna 

verksamheten.  

Gällande avbrott i verkställighet kontaktfamilj till barn och unga har kommunen i 

samma ärende dömts betala sanktionsavgift, februari 2022, utifrån att beslutet inte 

kunnat verkställas. Det har sen verkställts men nu med avbrott i verkställighet. 

Möjliga uppdragstagare har tackat nej till uppdrag. 

Beslutsunderlag 

1. Sammanställning ej verkställda beslut till IVO Q3 2022 dokument nr 133647. 

2. Sociala myndighetsnämnden föreslår att godkänna kvartalsrapport 3/2022 om 

ej verkställda beslut enligt 16 kap. § 6 f-h Socialtjänstlagen (sociala 

myndighetsnämndens protokoll § 126/2022, dok nr 133926). 
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§ 48 Dnr 2023-000020 

Redovisning av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska beslut som är fattade på delegation återrapporteras till 

kommunstyrelsen på nästkommande sammanträde. 

Vid dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 

Nya tillsvidareanställda december 2022, dok nr 134561 och januari 2023, dok nr 

134837. 

Lotteritillstånd IFK Vattrång, dok nr 134608 

Lotteritillstånd Veteranmopedklubben 50cc, dok nr 134740 

Tilläggsbeslut turistiska vägar, Sörfjärdens vägförening, dok nr 134517 

Bostadsanpassningsbidrag september-december 2022, dok nr 134585 

Verksamhetsstöd, beviljade ansökningar kvartal 4/2022, dok nr 134573 

Fullmakt att föra kommunens talan i mål nr T 3080-22, dok nr 134731 

Framflytt av slutdatum projektbidrag för Dvästa IP Aktivitetsplats och Dvästa IP 

Fas 2, dok nr 134515 
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§ 49 Dnr 2023-000021 

Delgivningar 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Nordanstigs Fjärrvärme AB, 2022-12-14 

Samordningsförbund Gävleborg, 2022-11-25, 2023-01-13 

Ostkustbanan 2015 AB, 2022-11-18 

Inköp Gävleborg, 2022-12-09 

Nordanstig Vatten AB, 2022-10-28, Internkontrollplan och Affärsplan 

Fiberstaden AB, 2022-12-09 

Övrigt 

Hälsinglands Utbildningsförbund: Direktion och presidium 2023-2026 

Hälsinglands Utbildningsförbund: Utökning av programutbud i Söderhamn 

Bilda Mitts verksamhetsplan 

Överförmyndarnämnden Mitt, Länsstyrelsens tillsyn och beslut 2021 

Länsstyrelsen Västernorrland; Tillsyn av Överförmyndarnämnden Mitt 

Överförmyndarnämnden Mitt, Budget 2023 

Sveriges kommuner och regioner: Överenskommelse om insatser inom området 

psykisk hälsa och suicidprevention 
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§ 50 Dnr 2023-000075 

Meddelande om ogiltigt beslut, val av  
Anders Gillgren (V) 

Kommunstyrelsens beslut 

Notera att kommunstyrelsens beslut § 6 från sammanträdet 2023-01-03, avseende 

val av Anders Gillgren (V) som ersättare i utbildningsutskottet var ogiltigt. Platsen 

som ersättare i utbildningsutskottet är därmed vakant. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 28 november 2022 att välja Anders 

Gillgren (V) som ersättare i kommunstyrelsen (KF § 112/2022) och som ersättare i 

fullmäktigeberedningen för demokrati (KF § 120/2023).  

Vidare beslutade kommunstyrelsen vid sitt sammanträde 3 januari 2023 att välja 

Anders Gillgren (V) som ersättare i utbildningsutskottet (KS § 6/2023). 

Valen avsåg mandatperioden 2023-2026. 

I kommunallagens 4 kap 3-5 §§ markeras revisorernas oberoende genom särskilda 

valbarhetsregler. Den som är revisor får inte samtidigt vara ledamot eller ersättare i 

fullmäktige, styrelse, nämnd, beredning eller kommunalt företag. 

Då Anders Gillgren är vald som revisor för mandatperioden 2019-2023, som 

sträcker sig fram tills revideringen av verksamhetsåret 2022 är klar, var han inte 

valbar och fullmäktiges beslut §§ 112 och 120, samt kommunstyrelsens beslut § 6 

är därmed ogiltiga. 

Beslutsunderlag 

Valberedningens protokoll § 10/2023, dok nr 134935. 
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§ 51 Dnr 2022-000038 

Information och övriga ärenden 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Natura 2000 

Uppdra till ledningsutskottet att bereda förslaget om att vägbelysning i 

Vattrång ska projekteras. 

2. Vägbelysning 

Överlämna ärendet om projektering av vägbelysning i Vattrång och övrig 

beredning av belysningsstraten till ledningsutskottet för beredning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Extraärenden 

Natura 2000 

Carina Ohlson (C) frågar vad kommunen har gjort för att motverka förslaget till nytt 

Natura 2000-område vid Nordanstigskusten från ön Gran i norr till Bergön i söder. 

Ledningsutskottets ordförande Lars Hed (M) informerar om att utskottet kommer 

att följa upp ärendet. 

Vägbelysning  

Stig Eng (C) med stöd av Eva Andersson (SD) yrkar att kommunstyrelsen uppdrar 

till verksamheten att projektera för ny vägbelysning i Vattrångsområdet. 

Ola Wigg (S) med stöd av Stefan Nybom (S) yrkar att belysning i Vattrång ska 

beredas i ledningsutskottet för eventuell projektering. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Stig Engs yrkanden och frågar om de 

kan skickas till ledningsutskottet för beredning och finner det antaget. 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(41) 

Sammanträdesdatum 

2023-02-07 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 52 Dnr 2023-000022 

Redovisning av pågående fastighetsprojekt 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen får en redovisning av pågående fastighetsprojekt i kommunens 

regi. 

Enhetschef Thomaz Nordh presenterar aktuellt läge för de olika projekten. 

Gnarps nya förskola 

Redovisning av den totala kostnaden. Ärendet har gått in stämningsprocess. 

Ny idrottshall i Bergsjö 

Programhandling klar 2023-01-24 

Projektering pågår 

Upphandling av entreprenör i maj 2023 

Planeras att vara färdigställt 2024-09-01 

Moduler Sörgården 

Fler moduler än första förslaget, sammantaget 16 lägenheter 

Nytt bygglov är sökt, behandlas på byggnadsnämnden 2023-02-23 

Modulerna levereras 2023-03-21 

Inflyttning beräknas vara möjligt 2023-05-08 

Stallet i Strömsbruk 

En skiss håller på att tas fram 

Hela bottenplan planeras till förskola med tre avdelningar 

Två avdelningar byggs nu och en senare 

Tidplan för skiss är 2023-03-01 

Ny kalkyl 2023-03-15 

EPC-projektet 

Projektet har under uppföljningsår 1 hittills sparat 315,2 tkr 

Projektet är nu inne i fas 3 
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§ 53 Dnr 2020-000094 

Uppföljning av kommunens föreningsbidrag  

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Handläggare Helena Havela föredrar en uppföljning av föreningsbidragen som de 

var utformade tidigare i jämförelse med de nuvarande som trädde i kraft för ett år 

sedan samt utfallet för de föreningar som sökt och blivit beviljade föreningsbidrag. 

Fritidsutvecklare Andreas Mossnelid föredrar en utvärdering av det nya 

bidragssystemet. 

Dragningen gäller bidragsformerna Lokaltaktivitetsstöd, Driftbidrag, 

Verksamhetsstöd, Projektbidrag, Bidrag till samlingslokaler, Bidrag till 

bygglovsavgift, Aktivitetsstöd till studieförbund samt Kultur- och 

föreningsledarstipendium. 

 

 


