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§ 179 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändringar och anmälan av 

extraärenden: 

Överklagat ärende Vade Kraftverk 

Gnarps förskola 

Lönnbergsskolan 

Vade Kraftverk 

Utomhusbad i Ilsbo 

Geografisk indelning av hemtjänsten 
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§ 180 Dnr 2018-000027  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

• Skolinspektionen 5/6 

Skolinspektionen intervjuade politiker och tjänstemän denna dag. 

• Träff med HUF 12/6 

Ett möte med HUF för att diskutera verksamheten och möjligheter framåt med 

olika utbildningar. 

• Träff med Hudik om samarbeten 13/6 

Ett diskussionsmöte om eventuella samarbetsmöjligheter. 

• Sundsvallsregionen13-14/6  

Sundsvallsregionen träffades i Härnösand. Det diskuterades bla om hur vi 

sprider varumärket Sundsvallsregionen. Föredragningar från skolminister Anna 

Ekström om skolfrågor, vad som är på gång osv. Trafikverket informerade om 

stängningar pga banarbeten. Rektorn på MIUN redovisade sin verksamhet. 

• Träff om Inköp Gävleborg 20/6 

En träff i Bollnäs där det det diskuterades hur Inköp Gävleborg skall 

avvecklas. 

• Besök på ön Gran 28/6 

Ett studiebesök på ön Gran anordnades. 

• Rekrytering av ny KC 

Rekryteringsprocessen har påbörjats och en tidplan kommer att göras inom 

kort. 

• Insatsen branden 9/8 

Nordanstig representerades av mig och Fredrik när Landshövdingen avslutar 

insatsen Kårböle Skans. 

• Kommande 

Hälsingerådet kommer att träffas i Mellanfjärden den 21/8 med ett 

styrelsemöte kvällen före. Fortfarande kretsar det mesta just nu om hur vi får 

ekonomin i balans.  

• Sommaren är avklarad och jag hoppas att alla haft en bra sommar med mycket 

vila.   
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§ 181 Dnr 2018-000028  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella ärende: 

Pågående utbyggnad av fiber i olika delar av kommunen. 
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§ 182 Dnr 2018-000029  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets Petter Bykvist (V) och verksamhetschef Eva Fors informerar 

om följande aktuella ärenden: 

• Lokalfrågan i Bergsjö 

Skyddsombud och lokalombudet på Lönnbergsskolan har påtalat brister när det 

gäller lokaler för Lönnbergsskolan. fortsatt dialog med dem torsdag 15 augusti 

2019. Lönnbergskyrkan hyrs tillfälligt. 

För idrottslektioner för högstadiet hyrs Bergsjö gym, ca 3 lektioner för 

högstadiet under det här läsåret. 

• Lokalfrågan i Hassela 

Annexet är rivet och 14 augusti 2019 träffar verksamheten representanter i 

Hassela. förhoppningen är att kunna göra en tids- och handlingsplan för 

samordningen av skola och förskola i Hassela. Ett politiskt beslut behöver 

fattas i ärendet. 

• Arbetsplatsintegrerad lärarutbildning 

Två studenter som arbetar 50 % och studerar 75 %, en placerad på Bergsjö 

skola och en på Gnarps skola. 

• Skolinspektionens beslut för grundskola efter tillsyn i Bergsjö Centralskola 

år 7-9. 
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§ 183 Dnr 2018-000030  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Sommaren har förflutit ganska bra. Det har varit lite olika ordförandebeslut inom 

IFO, och vi har haft två extra utskott, hemtjänsten har haft mycket att göra. På våra 

boenden har det varit varmt när vädret ute varit soligt, frågan är vad vi ska göra för 

att få ett bättre klimat under sommarhalvåret. Vi kommer att ha möte i augusti där 

vi ska titta på budgeten, vi ska även göra ett besök på Lotsen och Aktivitetscenter 

på Storgatan. I övrigt hoppas jag att all personal haft en bra sommar och känner sig 

utvilade efter semestern.  

Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om att det har varit en besvärlig 

semesterperiod personalmässigt. 

vidare har det upptäckts att det har förekommit stölder av medicin. stölderna är 

polisanmälda.  
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§ 184 Dnr 2019-000087  

Verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal per juni månad.  

Redovisningen innehåller redovisning av verksamheternas kostnader. Samtliga 

verksamheter beräknar klara verksamheten inom tilldelad budgetram förutom Vård 

och Omsorg som enligt prognosen på helår beräknar ett underskott mot budget. 

Vidare redovisas en rad nyckeltal för respektive verksamhet bl.a. antal årsarbetare 

per månad, sjukfrånvaron per månad, antal elever med anpassad studiegång, antal 

inskrivna barn i fritidshem, antal inskrivna barn i förskolan och grundskolan, antal 

beslut enligt LSS och SoL m.m.  
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§ 185 Dnr 2018-000067  

Ekonomirapport.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till respektive utskott att arbeta vidare med sina handlingsplaner. 

Kommunstyrelsen uppmanar till återhållsamhet. 

2. Utskotten ska lämna rapport om hur arbetet har utvecklats på 

kommunstyrelsens sammanträde i september 2019. 

3. I övrigt godkänna ekonomirapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius informerar om nuläget för verksamheterna per juli 

2019.  

Verksamheterna lämnar följande prognos per helår: 

Stab  - 303 tkr 

Samhällsutveckling o kommunikation  816 tkr 

Teknik o Hållbarhet  379 tkr 

Utbildning  - 703 tkr 

Vård och omsorgs  - 11 900 tkr 

Social Omsorgs  -2 442 tkr 

 

Inklusive övriga avvikelser visar prognosen på helår ett positivt resultat på 136 tkr. 

Vid förra sammanträdet beslutade kommunstyrelsen att uppdra till respektive 

utskott att arbeta vidare med sina handlingsplaner samt uppmanade till 

återhållsamhet. Utskotten skulle lämna rapport om hur arbetet har utvecklats på 

kommunstyrelsens sammanträde i augusti 2019.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till utskotten att lämna förslag till åtgärder för att 

få en budget i balans och redovisa dessa på kommunstyrelsens sammanträde i maj 

2019. I förslagen ska även möjligheten till ökade intäkter beaktas 

(kommunstyrelsens protokoll § 67/2019).  
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Forts. § 185 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C), yrkar att kommunstyrelsens uppdrag till respektive utskott att arbeta 

vidare med sina handlingsplaner förlängs till att redovisas på kommunstyrelsens 

sammanträde i september 2019.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 186 Dnr 2019-000334  

Geografisk indelning av hemtjänsten i Nordanstigs 
kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 

Indela kommunens hemtjänst enligt LOV i fyra geografiska hemtjänstområden 

under tiden 06.00 – 22.00, Hassela Bergsjö, Gnarp och Harmånger enligt nedan. 

Under nattetid mellan 22.00 och 06.00 är kommunen ett geografiskt 

hemtjänstområde.  

Indelning 

Harmånger 

Postort: Harmånger 

Postort: Strömsbruk 

Postort: Stocka 

Postort: Jättendal 

 

Gnarp 

Postort; Gnarp 

Postort: Njurunda 

 

Hassela 

Postort: Hassela  

Postort: Bergsjö (Ede) 

 

Bergsjö 

Postort: Bergsjö 

Postort: Ilsbo 

 

Sammanfattning av ärendet 

I nuvarande upphandling av hemtjänsten enligt LOV, är godkänd leverantör skyldig 

att anta de kunder som väljer dem, inom hela Nordanstigs kommuns område. Detta 

gör att kommunens tre leverantörer kan sitta och åka om varandra för att åka till 

samma område.  
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Forts. § 186 

 

För att minska restiderna och därmed effektivisera hemtjänsten bör kommunen att 

delas i områden under morgon dag och kväll.  

Nattetid föreslås att kommunen är ett område, för att bäst kunna hantera resurserna i 

förhållande till arbetsbelastning. 

Kommunens fackliga organisationer har lämnat synpunkten på att förslaget ska ge 

färre och inte fler resor över E4, som delar kommunen. Synpunkten stärker 

förslaget om hemtjänstområdet Bergsjös indelning, som också innefattar Ilsbo.   

Beslutsunderlag 

Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar att indela kommunens hemtjänst 

enligt LOV i fyra geografiska hemtjänstområden under tiden 06.00 – 22.00, Hassela 

Bergsjö, Gnarp och Harmånger. Under nattetid mellan 22.00 och 06.00 är 

kommunen ett geografiskt hemtjänstområde (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 

2019-08-11).    

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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§ 187 Dnr 2019-000284  

Omfördelning investeringsbudget 2019 för 
beredskapslager av mat. 

Kommunstyrelsens beslut 

Återremittera ärendet för vidare beredning av finansieringen av beredskapslagret. 

Reservation 

Sven-Erik Sjölund (S) reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Beslut har tagits att kommunen ska investera i så kallade beredskapsmatlådor. 

Avsikten med beredskapsmatlådor är att kommunen vid en kris ska kunna tillaga 

mat för kommunens barn, unga och äldre, tre mål om dagen i sju dagar. För att 

finansiera behövs att investeringsmedel flyttas från Bredband till Beredskapslådor. 

Förslaget är att 400 tkr omfördelas från Bredband till Beredskapslådor.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar omfördela 

investeringsmedel för 2019 enligt följande: Från Bredband till Beredskapslådor 

400 tkr (Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 

2019_06_13). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar omfördela 

investeringsmedel för 2019 enligt följande: Från Bredband till Beredskapslådor 

400 tkr (ledningsutskottets protokoll § 110/2019).  

Yrkanden 

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

Stig Eng (C) yrkar att ärendet återremitteras för vidare beredning av finansieringen 

av beredskapslagret.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

eller återremitteras och finner att det ska återremitteras.  
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§ 188 Dnr 2019-000300  

Avstämning budget i balans Hälsinglands 
Utbildningsförbund. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisade ändringar för Nordanstigs kommun enligt Hälsinglands 

utbildningsförbunds dokument ”Sammanställning av ändringar för budget i 

balans – 2017-11-29” under rubriken ”kommunspecifika korrigeringar för en 

budget i balans”. 

2. Godkänna den genomförda justeringen av uppräkning enligt Hälsinglands 

Utbildningsförbunds dokument ” Sammanställning av ändringar för budget i 

balans – 2017-11-29” under rubriken ”Prisuppräkningar”.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid bildandet av förbundet beslutades att utreda om förbundet fått med sig en 

budget i balans. Medlemskommunerna har tillsammans med förbundet analyserat 

och diskuterat frågan, och Hälsinglands Utbildningsförbund har dokumenterat detta 

i ” Sammanställning av ändringar för budget i balans – 2017-11-29”. Under 2018 

var förbundsledningen och förvaltningen överens om justeringsposter, vilka även i 

praktiken genomförts och bokförts i 2017 och 2018 års bokslut. Justeringarna har 

hanterats inom ramen för kommunstyrelsens budget för Hälsinglands 

Utbildningsförbund. 

Nordanstigs kommun har godkänt både kommunens och utbildningsförbundets 

bokslut för 2017, KF §41, 44 2018-05-14, och 2018, KF §47 2019-04-01 samt 

2019-05-27. Då korrigeringarna låg inom ramen för tilldelad budget samt att 

avstämningar gjorts och godkänts i boksluten av båda parter ansåg förvaltningen att 

korrigeringarna för en budget i balans var konfirmerade. 

I den ursprungliga prisuppräkningen har av misstag genomsnittspriset för 2014 års 

nivå ej räknats upp till 2015 års prisnivå. Korrigering av detta misstag har av 

samtliga medlemskommuner godkänts på förvaltningsnivå, och även i praktiken 

godkänts i och med betalningarna av avgifterna. 

Förbundsledningen och delar av direktionen i Hälsinglands Utbildningsförbund 

önskar dock ett direkt politiskt ställningstagande av dessa justeringar. Förslag till 

beslut är att kommunstyrelsen godkänner ändringar för Nordanstigs kommun enligt 

Hälsinglands Utbildningsförbunds dokument ”Sammanställning av ändringar för en 

budget i balans – 2017-11-29” under rubriken ”kommunspecifika korrigeringar för 

en budget i balans” samt ”Prisuppräkningar”. Liknande beslut har tagits av Bollnäs 

kommun samt Söderhamns kommun. 

Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser. 
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Forts. § 188  

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godkänna ändringar 

för Nordanstigs kommun enligt Hälsinglands Utbildningsförbunds dokument 

”Sammanställning av ändringar för budget i balans – 2017-11-29” under 

rubriken ”kommunspecifika korrigeringar för en budget i balans”, att godkänna 

den genomförda justeringen av uppräkning enligt Hälsinglands 

Utbildningsförbunds dokument ” Sammanställning av ändringar för budget i 

balans – 2017-11-29” under rubriken ”Prisuppräkningar” (Fredrik Pahlbergs 

och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2019-06-10).  

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisade 

ändringar för Nordanstigs kommun enligt Hälsinglands utbildningsförbunds 

dokument ”Sammanställning av ändringar för budget i balans – 2017-11-29” 

under rubriken ”kommunspecifika korrigeringar för en budget i balans” samt 

godkänna den genomförda justeringen av uppräkning enligt Hälsinglands 

Utbildningsförbunds dokument ” Sammanställning av ändringar för budget i 

balans – 2017-11-29” under rubriken ”Prisuppräkningar” (ledningsutskottets 

protokoll § 113/2019).    

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Carina Ohlson (C), yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 189 Dnr 2019-000143  

Ung i Nordanstig och Ung i Gävleborg 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till verksamheten att säga upp avtalet mellan Region Gävleborg, X-

Trafik AB och Nordanstigs kommun angående fria resor för ungdomar, 

omförhandla avtalet om fria resor för ungdomar så att det omfattar elever som 

går på gymnasiet oavsett ålder samt att elever som har inackorderingsbidrag 

inte ska omfattas av kortet. 

2. Uppdra till verksamheten att utreda fritidskort till elever i åldrarna 13-16 år.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har sedan 2018 varit i kontakt med X-trafik för att få till en 

förändring utan att få gehör. Föreslagna förändringar har varit att endast de som går 

på ett gymnasium tilldelas kort, eller att ungdomen får ansöka om ett kort och att de 

som har inackorderingsbidrag inte tilldelas ett kort. X-trafik hänvisar till att ett avtal 

är ingånget och att det är baserat på att alla i åldern 16-19 år har rätt till Ung i 

Gävleborg. X-trafik har inte heller varit tillmötesgående när det gäller överåriga 

gymnasieelever och att de också skulle få tillgång till Ung i Gävleborg.   

Beslutsunderlag 

1. Utbildningsutskottet beslutar uppdra till Eva Fors, utbildningschef att 

komplettera tjänsteutlåtandet för Ung i Nordanstig och Ung i Gävleborg 

(utbildningsutskottets protokoll § 80/2019). 

2. Verksamhetschef Eva Fors föreslår att kommunstyrelsen beslutar säga upp 

Avtal mellan Region Gävleborg, X-trafik och Nordanstigs kommun angående 

fria resor för ungdomar, att omförhandla avtal om fria resor för ungdomar så 

att det omfattar elever som går på gymnasiet oavsett ålder samt att elever som 

har inackorderingsbidrag inte omfattas av kortet (Eva Fors tjänsteutlåtande 

2019-06-26).   

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar tillägga att verksamheten får i uppdrag att utreda fritidskort 

till elever i åldrarna 13-16 år.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  
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§ 190 Dnr 2019-000294  

Hyrestillägg för boende på Lotsen 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

1. Göra ett hyrestillägg för hyresgäster på Lotsen med 60 kr/månad och lägenhet 

för tillgång till internet via fiberuppkoppling.  

2. Tillägget börjar gälla från och med 2019-10-01. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I fastigheten där verksamheten är belägen (Alvägen 12) finns fiberoptik indraget till 

personalrum. Detta på grund av att medarbetarna ska kunna komma åt de 

dokumentationssystem som hör till arbetet. I fastigheten finns sex lägenheter för 

uthyrning och de brukare som bor där har ett gynnande beslut om bostad med 

särskild service enligt Socialtjänstlagen. 

I samråd med kommunens fastighetsstrateg har verksamheten undersökt 

möjligheten till att dra in fiberoptik till alla sex lägenheterna. Detta är fullt möjligt 

och kommer att generera en ökad hyreskostnad för vård- och omsorg under ett antal 

år.  

Som enskild brukare ska han/hon själv stå för exempelvis; telefon, försäkring, 

internet. Utifrån detta är verksamhetens förslag att varje lägenhet får ett hyrestillägg 

om 60 kr/månad för att kunna nyttja internet via fiberuppkoppling.   

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att göra ett hyrestillägg för 

hyresgäster på Lotsen med 60 kr/månad och lägenhet samt att tillägget börjar gälla 

från och med 2019-10-01 (omsorgsutskottets protokoll § 79/2019).   

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  
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§ 191 Dnr 2019-000004  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Nya tillsvidareanställda juni-juli 2019. 

Delegation av beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVU 6 §. 

Delegation av beslut om omedelbart omhändertagande enligt LVM. 

Tjänsteförrättande kommunchef under semesterperioden. 

Kommunalt driftbidrag till trygghetsboende. 

Överklagan dom Vade kraftverk. 

Sociala myndighetsutskottet beslut juni-juli 2019. 

Delegationsbeslut inom IFO juni-juli 2019. 

Ledningsutskottets beslut juni 2019. 

Utbildningsutskottets beslut juni 2019. 

Omsorgsutskottets beslut juni 2019. 
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§ 192 Dnr 2019-000005  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Reservationer 

Andreas Högdahl (NoP), Per-Ola Wadin (L) och Johan Norrby (SD) reserverar sig 

mot skrivningarna i Ola Wiggs svar till Nordanstigs kommungrupp för LRF och 

Nordanstigs företagarförening.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Skrivelse om Nordanstigs fiskevårdsprojekt, Nordanstigs kommungrupp för LRF. 

Ola Wiggs svar till LRF ang fiskevårdsprojektet. 

Vade kraftverk - öppet brev till kommunstyrelsen, Stefan Åkerlund. 

Skrivelse om kommunens överklagan över dom för Vade kraftverk, Nordanstigs 

företagarförening. 

Ola Wiggs svar till Nordanstigs företagarförening om kommunens överklagan över 

dom för Vade kraftverk.  
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§ 193 Dnr 2018-000333  

Överklagat ärende, Vade kraftverk. 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet behandlas vid kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

Reservationer 

Andreas Högdahl (NoP) och Sven-Erik Sjölund (S) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Mark- och miljödomstolen har beslutat i en dom om tillstånd för Vade kraftverk att 

bedriva vattenkraftverksamhet under förutsättning att en komplettering sker med ett 

omlöp för fisken i anslutning till kraftverket. 

Nordanstigs kommunen har överklagat domen. Skälen för överklagan ska lämnas i 

slutet av augusti.  

Andreas Högdahl (NoP) yrkar att kommunen drar tillbaka överklagan samt att att 

detta extraärende avgörs vid dagens sammanträde.           

Yrkanden 

Andreas Högdahl (NoP), med stöd av Sven-Erik Sjölund (S) yrkar att kommunen 

drar tillbaka överklagan samt att ärendet avgörs vid dagens sammanträde. 

Ola Wigg (S), yrkar avslag på Andreas Högdahls yrkande. 

Carina Ohlson (S), med stöd av Johan Norrby (SD) yrkar att ärendet behandlas på 

kommunstyrelsens nästa sammanträde och att ärendet då kompletteras med 

konsultutredningen, beslutsunderlag samt resultatet av förhandlingarna med 

markägaren.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

eller nästa och finner att ärendet ska avgöras vid kommunstyrelsens nästa 

sammanträde.  

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder att ärendet inte ska avgöras idag röstar Ja. 

Den som stöder att ärendet ska avgöras idag röstar Nej.        

Omröstningsresultat 

Med 11 Ja-röster mot två Nej-röster avslår kommunstyrelse att ärendet ska avgöras 

vid dagens sammanträde. 
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Forts. § 193 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Sigbritt Persson (S) X 

Daniel Gunsth (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)  X 

Stig Eng (C)  X 

Carina Ohlson (C) X 

Andreas Högdahl (NOP)  X 

Tor Tolander (M) X 

Michael Wallin (M) X 

Patric Jonsson (KD) X 

Per-Ola Wadin (L) X 

Sandra Bjelkelöv (SD) X 

Johan Norrby (SD) X 

Summa  11 2  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget. 
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§ 194 Dnr 2019-000323  

Faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § första stycket FB. 

Kommunstyrelsens beslut 

Med stöd av 2 kap 7 § första stycket FB lägga ner påbörjad faderskapsutredning 

avseende NN ÅÅMMDD-XXXX.  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har genomfört en faderskapsutredning för NN. 

Utredaren ser i dagsläget ingen möjlighet att fastställa faderskapet för NN.  

Om information om fadern skulle framkomma kan faderskapsutredningen 

återupptas men i dagsläget bör utredningen läggas ner då de inte ser någon 

möjlighet att hitta fadern. 

Socialchef Kristina Berglund föredrar ärendet. 

Endast tjänstgörande ledamöter, socialchef och kommunsekreterare är närvarande 

under denna paragraf.   

Beslutsunderlag 

Sociala myndighetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att med stöd av 

2 kap 7 § första stycket FB lägga ner påbörjad faderskapsutredning avseende NN 

ÅÅMMDD-XXXX (sociala myndighetsutskottets protokoll § 54/2019).  
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§ 195 Dnr 2019-000006  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationerna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Frågor och informationer 

Vade kraftverk 

Johan Norrby (SD) frågar om det är lämpligt att de som sitter i fiskevårdsgruppen 

även fattar beslut som berör Vade kraftverk. 

Gnarps förskola 

Tor Tolander (M) frågar vilka beslut som har fattats kring Gnarps förskola. 

Stig Eng (C) svarar att kommunstyrelsen i juni 2019 beslutade att projekteringen av 

en ny förskola i Gnarp ska påbörjas och att ledningsutskottet kommer att följa 

ärendets utveckling. 

Lönnbergsskolan och situationen på Centralskolan 

Sandra Bjelkelöv (SD) föreslår att utbildningsutskottet får i uppdrag att redovisa hur 

arbetet går med lokalfrågan på Lönnbergsskolan samt åtgärder utifrån 

Skolinspektionens rapport om situationen på centralskolan. 

Stefan Bergh (NoP) svarar att dessa ärenden kommer att behandlas på 

utbildningsutskottets sammanträde i september. 

Badplats i Ilsbo 

Sven-Erik Sjölund (S) frågar varför inte bryggan vid det kommunala badet i 

Bjärtsjön i Ilsbo har lagts i denna sommar. 

Ola Wigg (S) svarar att kommunen inte lägger i badbryggor utan brukar avtala med 

föreningslivet om att sköta detta. Vid Bjärtsjön har föreningen avböjt från att ta på 

sig detta uppdrag.  

      

      

      

 

 


