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§ 157 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning  

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med ändringar och anmälan av 

extraärenden. 

Följande ärende utgår: 

Ärende 9, Köp av fastigheten Bergsjö-Kyrkby 19:1. 

Extraärenden: 

Justering av datum för rivning av gamla biblioteket i Gnarp, Säcken.  

Anmälan om ny partiföreträdare för Sverigedemokraterna.    
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§ 158 Dnr 2018-000027  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Skogsbränderna i Ljusdal 

Nordanstigs kommun har som övriga kommuner bistått med resurser till Ljusdals 

kommun. För vår del har det dels varit administrativ personal på plats på Camp 

Färila och även utlåning av ett tiotal bilar. Det har hållits samordningsmöten med 

representanter från myndigheter, kommuner och andra aktörer. Vår socialchef 

Kristina Berglund har varit ansvarig från kommun. 

Landshövdingen bjöd in till ett informationsmöte den 8/8 på Camp Färila. Jag och 

kommunchefen närvarade vid det mötet. Länsstyrelsen har i Stabsarbetet utgått från 

den så kallade Nato-modellen. Utvärdering av allt arbete ska göras. 

Vi fick också information från frivilligorganisationen som var på Färila Folkets Hus 

och även hur Posom arbetat.  

Nu börjar det svåra efterarbetet och ett samordningskansli har upprättats i Ljusdal 

där kommunen och Länsstyrelsen gemensamt ska finnas på plats. 

 

Hälsingerådet 2018-08-15 i Bollnäs. 

Skogsbränderna 

Ljusdals kommunchef ,Niklas Bremefors, redogjorde för deras insatser och hur de 

arbetat innan Länsstyrelsen tog över ansvaret. Krisledningen organiserades utifrån 

funktion. 

Polisen skötte evakueringarna bra enligt Niklas.200 personer evakuerades varav 50 

stycken valde kommunens erbjudande om boende, övriga bodde hos släktingar och 

vänner. 

Renhållningsregistret användes för att hitta fritidsboende. 

IT-samverkan 

Information om IT-samverkan i Hälsingland. Förslag på prioriteringsordning i ett 

fortsatt arbete 

1. Hårdvara - gemensamma inköp 

2. Licenser  - Microsoft gemensamt 

3. E-arkiv    - digitalisering av verksamhet. 

Lägesstatus redovisas i december-18. 
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Forts. § 158 

 

Trafikverket 

Hans Åström från Trafikverket information vilka prioriteringar som gäller. 

1.Kongsberget – Gnarp, ingår i nationella planen 2012-2023 

2.Trafiksäkerhetsbrister på övriga sträckor 

3. Kapacitetsbrist Gävle – Söderhamn, utredning beställd. 

Enligt Trafikverket Kongsberget-Gnarp 2+1 klarar kapaciteten 20 år framåt. 

HVB- hem 

Samverkan mellan kommunerna ang. HVB-hem diskuterades. Rådet gav 

kommuncheferna att se över frågan och återkomma till Hälsingerådet i oktober. 

Finsam(Samordningsförbundet) 

Finsam har i en skrivelse önskemål om mer medel från samtliga 

medlemskommuner. Söderhamn, Bollnäs och Ljusdal JA.  

Övriga kommuner inget klart. 

Varumärket Hälsingland 

Bollnäs, Ljusdal och Ovanåker JA. 

Söderhamn NEJ 

Hudiksvall ? 
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§ 159 Dnr 2018-000028  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C), verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd 

och verksamhetschef EvaLinda Grensman informerar om följande aktuella ärenden: 

Samhällsutveckling & kommunikation 

Morängsviken 

Vid försäljningsstart den 12 augusti lottades 7 tomter ut. 25 intressenter hade anmält 

att de ville vara med i utlottningen. De 7 tomterna är alla belägna närmast vattnet. 

Nu övergår försäljningen i ett vanligt mäklaruppdrag. 

Personal 

Två vakanta planarkitekttjänster. Beslut att en av dessa ska annonseras ut och 

tillsättas under hösten. En vakanshålls som besparing. 

Traineetjänsten är tillsatt och en arkitekt börjar den 3/9. 

Sjukskrivningarna minskar och nu är endast en person heltidssjukskriven. 

Bostadsbyggandet 

Antalet sökta bygglov och givna startbesked ökar. Dessa kommer öka ytterligare 

under hösten då de två pågående exploateringarna säljs i allt högre grad. 

Det kommer att sökas det statliga bidraget för ökat bostadsbyggande 

Företagsbesök 

Under försommaren har flera företagsbesök genomförts. De är uppskattade och 

informationsutbytet är bra. Många berättar om sin kompetensbrist.  

På tur att besöka är Iggesund Forest i Strömsbruk och Dark Passion i Gnarp. 

Övrigt 

Kommunen fortsätter förhandlingarna med Orsa Besparingsskog om att köpa 

kraftverket i Harmångersån. 

Visit Hälsingland Gästrikland AB - rekrytering och upphandling av administrativt 

stöd till bolaget pågår. 

Plyfa AB i Hassela har firat 90-års jubileum. 

Anställning av ny enhetschef vid Homons Återvinningscentral pågår och beräknas 

vara klart under hösten.  

                           

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(29) 

Sammanträdesdatum 

2018-08-21 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 160 Dnr 2018-000029  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

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

aktuella ärenden: 

Skolstart 20 augusti 2018 för höstterminen. 

Utifrån fullmäktiges beslut om att behålla årskurs 6 i Hassela så går nu åtta elever i 

årskurs 6 vid Arthur Engbergskolan. 

Två elever har valt att återvända till kommunens skolor efter att tidigare ha gått i 

skolor i annan kommun. 

Antalet behöriga lärare kommer att redovisas vid nästa sammanträde. 

Berit Öhrn som arbetar som utbildningsstrateg inom skolans verksamheter kommer 

att sluta vid årsskiftet 2018/2019.  
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§ 161 Dnr 2018-000030  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Verksamhetschef Kristina Berglund informerar om följande aktuella ärenden inom 

omsorgsutskottets verksamheter: 

Personalbemanningen under semesterperioden har flutit på bra inom omsorgens 

verksamheter. Värmen har varit svår för många brukare och bevakning på att alla 

fått i sig tillräckligt med vätska har prioriterats. 

Sex lägenheter är uthyrda vid E-huset i Hagängsgården. 

Inom social omsorg har sommaren varit relativt lugn. 

Inom individ- och familjeomsorgen avslutas den sista konsulten i början på oktober 

2018 och arbetet pågår med att utveckla verksamheten för att klara den med egen 

personal. 
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§ 162 Dnr 2018-000067  

Ekonomirapport. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna rapporten.  

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en ekonomirapport per juli 2018 för 

kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som helhet. 

Verksamheterna redovisar följande beräknade utfall på helår: 

Staben  450 tkr 

Samhällsutv. och kom.  2 265 tkr 

Teknik och Hållbarhet  1 063 tkr 

Utbildning  -1 730 tkr 

Vård och Omsorg  -9 698 tkr 

Social Omsorg  -8 809 tkr 

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

4 430 tkr mot ett budgeterat positivt resultat på 8 854 tkr. Efter avskrivningar 

beräknas årets återtagande bli -727 tkr.  
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§ 163 Dnr 2018-000036  

Verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal. Kommunchef Fredrik Pahlberg 

och tf ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Antal kommuninvånare var 9 533 det andra kvartalet 2018 vilket är en ökning med 

52 personer.  

Antalet årsarbetare per månad har minskat till 667. 

Vidare redovisas verksamheternas volymer enligt följande: 

Antalet beslut om ekonomiskt bistånd och antalet avslagsbeslut. 

Antalet inkomna bygglovsansökningar, givna startbesked samt nya tillsynsärenden. 
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§ 164 Dnr 2018-000080  

Redovisning av uppdrag i samband med 
årsredovisningen för 2017. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna planen för hur förstärkning av den interna kontrollen ska genomföras. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att årsredovisningen för 2017 redovisades i fullmäktige riktade 

revisionen en anmärkning mot kommunstyrelsen. Som en av flera åtgärder har 

Kommunfullmäktige 2018-05-14, § 41, beslutat att; kommunstyrelsen ska 

presentera en plan för att förstärka den interna kontrollen samt redovisa genomförda 

åtgärder. 

Planen för hur den förstärkta intern kontrollen ska genomföras syftar till att stärka 

glappet mellan strategisk styrning, verksamhetsplanering och uppföljning och 

säkerställa att styrdokument, verksamhetsplanering och uppföljningsprocess stödjer 

varandra. 

Hittills genomförda åtgärder är att förvaltningen under våren har implementerat en 

ny struktur för kommunens Mål- och resultatstyrning enligt kommunstyrelsens 

beslut, KS protokoll 2017-10-10, § 214. 

Processledare Carina Nilsson föredrar ärendet och presenterar planen för att 

förbättra den interna kontrollen.  

Beslutsunderlag 

1. Fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2017 för Nordanstigs 

kommun. 

Rikta en erinran mot kommunstyrelsen för bristande styrning och 

uppföljning samt intern kontroll över ekonomin för år 2017. Fullmäktige 

anser att en bidragande orsak till underskottet är att beslut om besparingar 

inte har verkställts i tillräcklig omfattning. Kommunstyrelsen behöver ha en 

mer långsiktig planering, politiskt prioritera långsiktighet och använda 

befintliga resurser förnuftigt. 

Uppdra till kommunstyrelsen att vid fullmäktiges sammanträde i september 

2018 redovisa en handlingsplan för att anpassa verksamheternas kostnader 

enligt beslut i fullmäktige om budget 2018-2021 (Kf § 75/2017-10-02). 

Vidare ska kommunstyrelsen presentera en plan för att förstärka den  

interna kontrollen samt redovisa genomförda åtgärder (fullmäktiges 

protokoll § 41/2018).  
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Forts. § 164 

 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige godkänner planen för hur 

förstärkning av den interna kontrollen ska genomföras (Fredrik Pahlberg 

och Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2018-06-18). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna planen för hur 

förstärkning av den interna kontrollen ska genomföras (ledningsutskottets 

protokoll § 104/2018).         

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 165 Dnr 2018-000237  

Omfördelning av medel till Ungdomsfullmäktige. 

Kommunstyrelsens beslut 

Omfördela 25 000 kronor från kommunstyrelsens Ungdomsinitiativ till 

Ungdomsfullmäktige för deras verksamhet under hösten 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige har fattat beslut om att införa ett ungdomsfullmäktige för ungdomar 

boende i kommunen i åldrarna 13-25 år.  

En arbetsordning har antagits som anger att ungdomsfullmäktige ska sammanträda 

ca 4 gånger per år. 

Ungdomsfullmäktige kommer att hantera de förslag (motioner) som alla ungdomar i 

Nordanstigs kommun kan lämna in  och förhoppningen är att vi ska kunna 

genomföra två sammanträden under hösten 2018. 

I samband med att förslaget arbetades fram så föreslogs att ungdomsfullmäktige 

skulle tilldelas en pott pengar som de kan använda för att finansiera olika motioner 

som de beslutar genomföra.     

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar omfördela 25 000 kronor 

från kommunstyrelsens Ungdomsinitiativ till Ungdomsfullmäktige för deras 

verksamhet under hösten 2018 (ledningsutskottets protokoll §102/2018).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 166 Dnr 2018-000194  

Arvodesreglemente för förtroendevalda i Nordanstigs 
kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till justerade arvoden till förtroendevalda.    

Reservationer 

Håkan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet.     

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeberedningen för demokrati har under 2017 och 2018 arbetat med den 

politiska organisationen och arvodet för förtroendevalda inför nästa mandatperiod. 

Ett förslag har lämnats för beslut i fullmäktige. 

Fullmäktige beslutade återremittera ärendet vid sitt sammanträde i juni 2018 med 

uppdraget att en generell översyn skulle göras av arvodenas storlek. 

De största justeringarna i det första förslaget var arvodet för ordföranden i 

kommunstyrelsens utskott som alla föreslogs bli arvoderade motsvarande 40 % av 

en tjänst. Vidare tillkom arvode för en 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen, för 

vice ordföranden i byggnadsnämnden och en höjning av arvodet för 

oppositionsföreträdaren, fullmäktiges presidium och ordföranden i revisionen. 

Partistödet per mandat föreslogs att höjas med 2 tkr. 

Vid beredningen av fullmäktiges återremiss föreslås att alla förslag till höjningar tas 

bort förutom förslaget att utskottsordföranden som har myndighetsutövning 

arvoderas motsvarande 40 % av en tjänst samt höjningen för ordföranden i 

revisionen. Utöver det har arvoderingen vid social myndighetsjour för vice 

ordföranden och annan utsedd ledamot förtydligats. 

Kostnadsökningen beräknas då till följande: 

Uppdrag Ökat arvode Faktisk ökn. Nytt  

KS 2:vice ordf 13,0 tkr 

Kf ordf 16,3 tkr 

Kf 1:e vice ordf 6,5 tkr 

Kf 2:e vice ordf 6,5 tkr 

Oppositionsföreträdare 77,2 tkr 

Byggnadsnämnd ordf 16,3 tkr 

Byggnadsn. vice ordf 19,6 tkr 

Ordf utskott 193,6 tkr 83 tkr 

Ordf utskott myndighet 193,6 tkr 83 tkr 83 tkr 

Revision ordf 10,5 tkr  10,5 tkr 

Summa 553,1 tkr 337,7 tkr 93,5 tkr 
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Forts. § 166 

Ökat partistöd 62,0 tkr 

(2 tkr x 31 mandat) 

Summa 615,1 tkr 399,7 tkr 93,5 tkr       

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till justerade arvoden 

till förtroendevalda (ledningsutskottets § 125/2018).  

Yrkanden 

Sven-Erik Sjölund (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Tor Tolander (M) yrkar bifall till demokratiberedningens föreslag i stort men med 

ledningsutskottets förslag till ersättning för uppdrag med myndighetsutövning. 

Stig Eng (C) yrkar att ärendet återremitteras. 

Håkan Larsson (M) yrkar att närvarande ersättare som inte tjänstgör inte ska få 

något arvode samt att ersättare som tjänstgör del av sammanträde ska få ersättning 

endast för del tid de tjänstgör.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  

Den som stöder att ärendet avgörs idag röstar Ja. 

Den som stöder att ärendet återremitteras röstar Nej.  

Omröstningsresultat 

Med elva Ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot två Nej-röster för återremiss 

beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras idag. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Monica Olsson (S) ordf X 

Sven-Erik Sjölund (S) X 

Sigbritt Persson (S) X 

Ulf Lövgren (S) X 

Stig Eng (C)   X 

Yvonne Kardell (C) X 

Håkan Larsson (M)  X 

Tor Tolander (M) X 

Per-Ola Wadin (L) X 

Patric Jonsson (KD) X 
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Forts. § 166 

Eva Andersson (SD) X 

Åke Bertils (S) X 

Sandra Bjelkelöv (SD) X 

Summa  11 2  

Propositionsordning 

Ordföranden ställe proposition på Sven-Erik Sjölunds (S) och Tor Tolanders (M) 

yrkanden och finner Sven-Erik Sjölunds yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  

Den som stöder Sven-Erik Sjölunds yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Nej.  

Omröstningsresultat 

Med sju Ja-röster för Sven-Erik Sjölunds yrkande mot sex Nej-röster för Tor 

Tolanders yrkande antar kommunstyrelsen Sven-Erik Sjölunds yrkande. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Monica Olsson (S) ordf X 

Sven-Erik Sjölund (S) X 

Sigbritt Persson (S) X 

Ulf Lövgren (S) X 

Stig Eng (C)  X 

Yvonne Kardell (C) X 

Håkan Larsson (M)  X 

Tor Tolander (M)  X 

Per-Ola Wadin (L)  X 

Patric Jonsson (KD)  X 

Eva Andersson (SD)  X 

Åke Bertils (S) X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X 

Summa  7 6  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds yrkande mot Håkan 

Larssons yrkande och finner Sven-Erik Sjölunds yrkande antaget.   
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§ 167 Dnr 2018-000090  

Ansökan om bidrag från Gällsta IK från KS 
förfogandemedel. 

Kommunstyrelsens beslut 

Återremittera ärendet för att anpassa beslutsunderlaget till föreningens nuvarande 

läge.  

Sammanfattning av ärendet 

Gällsta IK sökte projektstöd från Landsbygdsprogrammet med medfinansiering från 

Nordanstigs kommun genom 150 000 kr i visionsbidrag 2017 (2017-000160). 

Ansökan avslogs oväntat p.g.a. att den behövde kompletteras med några uppgifter. 

De kontaktades inte för komplettering före beslutet. Tidigare indikationer hade varit 

positiva i ärendet från Länsstyrelsen som handläggande myndighet till 

Näringslivskontoret. Takduken beställdes och betalades innan en ny ansökan om 

projektstöd lämnats in. Följden blev då att Gällsta IK diskvalificerades från 

Länsstyrelsens stöd, trots att de i ansökan uppnått de poäng som krävdes.     

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar bevilja Gällsta IK ett 

bidrag på 250 000 kr från KS förfogandemedel till verksamheten, för takbyte 

(ledningsutskottets protokoll § 126/2018).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) med bifall av Åke Bertils (S), yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag. 

Yvonne Kardell (C) yrkar att ärendet återremitteras för att anpassa 

beslutsunderlaget efter föreningens nuvarande läge.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde 

eller återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.  
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§ 168 Dnr 2018-000058  

Verksamhetsbesök förskola, skola i Gnarp.         

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen genomför besök i kommunstyrelsens verksamheter några gånger 

per år. 

Vid dagens sammanträde besöker kommunstyrelsen Gnarps skola samt förskolorna 

Villervallan och Törnrosen i Gnarp. 
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§ 169 Dnr 2018-000278  

Ny delägare i Visit Hälsingland Gästrikland AB. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna Visit Hälsingland Gästriklands ABs begäran om nyemission med 

50 aktier a 1 000 kr till totalt 200 aktier. 

2. Fastställa att Söderhamn kommun går in som delägare på lika villkor i bolaget 

Visit Hälsingland Gästrikland AB genom att köpa 50 aktier a 1 000 kr i 

bolaget. 

3. Uppdra åt kommunens firmatecknare att underteckna ett reviderat 

aktieägaravtal. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Visit Gästrikland Hälsingland AB är ett bolag som idag ägs av Nordanstigs 

kommun, Gävle kommun och Visit Glada Hudik AB. 

Bolagets verksamhet är att bedriva försäljning och marknadsföring av det turistiska 

utbudet inom Hälsingland och Gästrikland. Bolaget ska dessutom utveckla turism- 

och besöksnäringen inom regionen samt därmed förenlig verksamhet.  

Samtliga kommuner i Gävleborgs län har rätt att vara delägare i bolaget och nu har 

Söderhamns kommun lämnat in en ansökan om att få gå in som delägare i bolaget.  

Beslutsunderlag 

Staben föreslår att fullmäktige beslutar godkänna Visit Hälsingland Gästriklands 

ABs begäran om nyemission med 50 aktier a 1000 kr till totalt 200 aktier. Fastställa 

att Söderhamn kommun går in som delägare på lika villkor i bolaget Visit 

Hälsingland Gästrikland AB genom att köpa 50 aktier a 1000 kr i bolaget. Uppdra 

åt kommunens firmatecknare att underteckna ett reviderat aktieägaravtal (Fredrik 

Pahlbergs tjänsteutlåtande 2018-08-21). 

Styrelsen för Visit Hälsingland Gästrikland AB hemställer om delägarnas beslut om 

nyemission av aktier till Söderhamns kommun enligt följande villkor: Bolaget 

aktiekapital ökas med 50 st aktier á 1 000 kronor, totalt 50 000 kronor (styrelsens 

skrivelse 2018-08-20).  

Yrkanden 

Monica Olsson (S) yrkar bifall till Stabens förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.  
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§ 170 Dnr 2018-000221  

Revisionsrapport "Kommunstyrelsens uppsiktsplikt" 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta förslag till yttrande över revisionens granskningsrapport.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen delar uppfattningen att uppsiktsplikten behöver regleras i ett 

rutindokument. 

Kommunstyrelsen delar också uppfattningen att styrningen av kommunens helägda 

bolag bör ske efter samma principer som för kommun förvaltningen.  

Kommunstyrelsen delar uppfattningen att en inventering om vilka styrdokument 

som ska tillämpas av bolagen bör göras och att man bättre bör följa upp hur bolagen 

efterlever styrande dokument. 

För de delägda bolagen, kommungemensamma verksamheterna och FINSAM 

Gävleborg förslår kommunstyrelsen att organisationerna träffar Kommunstyrelsen 

på särskilda uppsiktsdagar, som sker årligen.    

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta svaret till revisionen 

(ledningsutskottets protokoll § 103/2018).  
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§ 171 Dnr 2018-000192  

Redovisning av öppna ärenden i kommunstyrelsen och 
fullmäktige. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna redovisningen. 

2. Godkänna avskrivningen enligt förslag i sammanställningarna.    

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna redovisningen. 

2. Godkänna avskrivningen enligt förslag i sammanställningarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Staben har sammanställt de ärenden som beslutats i kommunstyrelsen och i 

kommunfullmäktige och som inte är avslutade. 

Sammanställningen innehåller de beslut som fattats från denna mandatperiods 

början till och med 2017-12-31.  

Ärendet återremitterades i kommunstyrelsen med uppdraget att lämna förslag på om 

några av punkterna kan avskrivas. 

Kommunstyrelsens presidium har gått igenom punkterna och har sammanställt 

förslag till att vissa ärenden avförs.    

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen. 

Godkänna avskrivningen enligt förslag i sammanställningarna. Ledningsutskottet 

föreslår att kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen. Godkänna 

avskrivningen enligt förslag i sammanställningarna (ledningsutskottets protokoll 

§ 122/2018).    
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§ 172 Dnr 2018-000170  

Avsägelse från politiska uppdrag. Helena Andersson (-) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Välja Michael Wallin (M) som ny ledamot i utbildningsutskottet. 

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Helena Andersson (-) har tidigare avsagt sig sitt politiska uppdrag som ledamot i 

utbildningsutskottet. Kommunstyrelsen har godkänt hennes avsägelse och som 

hennes efterträdare valdes Elin Ringberg (M). 

Då Elin Ringbert inte är skriven i kommunen så är hon inte valbar som 

förtroendevald i Nordanstigs kommun. Därmed faller beslutet.         

Yrkanden 

Tor Tolander (M) föreslår Michael Wallin (M) som ny ledamot i 

utbildningsutskottet.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders förslag och finner det antaget.  
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§ 173 Dnr 2018-000277  

Teckningsrätt för bank- och plusgiro 

Kommunstyrelsens beslut 

Ge följande personer teckningsrätt för bank- och plusgiro att gälla två i förening: 

Monica Olsson (S), Margareta Tamm-Persson, Yvonne Nilsson, Marianne Unborg, 

Björn Hylenius, Irina Alexeeva,  Stina Lindgren, Maria Pedersen och Lisa 

Sundberg.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska utse de personer som får teckningsrätt för bank- och plusgiro 

för Nordanstigs kommun att gälla från 1 september 2018. 

På grund av personalförändringar behöver tidigare beslut revideras.    

Beslutsunderlag 

Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar ge följande personer 

teckningsrätt för bank- och plusgiro att gälla två i förening: Monica Olsson (S), 

Margareta Tamm-Persson, Yvonne Nilsson, Marianne Unborg, Björn Hylenius, 

Irina Alexeeva,  Stina Lindgren, Maria Pedersen och Lisa Sundberg (Pahlberg och 

Hylenius tjänstutlåtande 2018-08-09).  
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§ 174 Dnr 2018-000033  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Nya tillsvidareanställda per juli 2018. 

Gåva till Plyfa AB på bolagets 90-års jubileum. 

Tjänstgörande kommunchef under Fredrik Pahlbergs semester. 

Delredovisning av beviljade bidrag till ledarutbildning 2018. 

Omsorgsutskottets protokoll §§ 53-57/2018. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 99-130/2018.  

      

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att redovisningen godkänns.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 175 Dnr 2018-000034  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll från MittSverige Vatten & Avfall 2018-05-17. 

Resultat- och balansrapport per 30 juni 2018 för Inköp Gävleborg. 

Rapport angående färdtjänst och riksfärdtjänstens utveckling perioden januari-juni 

2018. 

Protokoll från Ostkustbanan 2015 AB 2018-05-18. 

Protokoll från Samordningsförbundet Gävleborg 2018-06-01.  
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§ 176 Dnr 2018-000035  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Ny partiföreträdare för Sverigedemokraterna 

Godkänna Sverigedemokraternas anmälan om Sandra Bjelkelöv (SD) som ny 

partiföreträdare.  

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Extraärenden 

Ny partiföreträdare för Sverigedemokraterna 

Eva Andersson (SD) anmäler att Sverigedemokraterna har Sandra Bjelkelöv (SD) 

som ny partiföreträdare.  
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§ 177 Dnr 2018-000279  

Remiss - regional handlingsplan för grön infrastruktur i 
Gävleborgs län 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna verksamhetens förslag till yttrande över remissen Regional 

handlingsplan för grön infrastruktur i Gävleborgs län.    

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till regional handlingsplan för grön 

infrastruktur. Grön infrastruktur kan förenklat sammanfattas som ett ”nätverk av 

natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors 

välbefinnande”. Handlingsplanen är ett kunskaps- och planeringsunderlag för lokalt 

och regionalt arbete och medför inga juridiska förändringar eller tillägg till befintlig 

lagstiftning. Tanken är att detta underlag t.ex. ska användas vid fysisk planering, 

vid infrastrukturplanering, vid prövningar enligt miljöbalken samt vid prioritering 

av markanvändning och vid utformning av ekonomiska styrmedel och 

ersättningssystem. Kommunen kan t.ex. synliggöra den gröna infrastrukturen i 

översiktsplanens markanvändningskarta för att ge denna en ökad tyngd vid 

efterföljande markanvändningsbeslut. 

Nordanstigs kommun har möjlighet att yttra sig över remissen senast 31 augusti 

2018.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att uppdra till Infrastruktur och 

miljöutveckling att sända in ett yttrande enligt bifogat förslag (se bilaga 1) senast 

den 31 augusti med anledning av den remiss (se bilaga 2) kommunen mottog den 

5 juli från Länsstyrelsen Gävleborg (Pahlberg och Grensmans tjänsteutlåtande 

2018-07-23).  
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§ 178 Dnr 2018-000231  

Redovisning av uppdrag, rivning av gamla biblioteket i 
Gnarp, Säcken. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna att rivningen av gamla biblioteket i Gnarp, Säcken, genomförs senast 

31 juli 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Gnarps återbruksverksamhet bedrivs säsongsvis april till augusti samt september till 

mars. Lokalen töms i samband med säsongsbyte och de står just nu inför en väldigt 

knepig situation då de avslutar sommarsäsongen samt att de börjar ta in för ny 

inlämning enligt planering i början av september. Arbetet med att tömma lokalen 

samt packa upp allt som lämnas in två gånger per år är det mest betungande arbetet 

i dess verksamhet och utförs i stort sett endast av styrelsens medlemmar (5 

personer). Driften av butiken under dess öppethållande utförs av cirka 40 ideella 

medarbetare. Utan löfte om att de får stanna säsongen september-mars ut kommer 

de inte att kunna bedriva verksamheten vidare.  

Enligt det protokoll som finns från 20070221 från utbildnings och kulturnämnden 

har Gnarps återbruksförening beviljats att vara i delar av gamla biblioteket i Gnarp 

från november-november. Det innebär att de har tillåtelse att vara i lokalen till 

november 2018. 

Beslutet om rivning av denna fastighet togs 2/7 2018 och då med tillägget att det 

skulle rivas innan den 31/12 2018. Detta medför komplikationer för 

återbruksföreningen då de inte har möjlighet att kunna flytta och bygga upp 

verksamheten i nya lokaler på så kort tid.  

Med tanke på vad föreningen bidrar till kommunens barn och ungdomar föreslår 

förvaltningen att rivningsdatumet flyttas fram till 31/7 2019.    

Beslutsunderlag 

Teknik och Hållbarhet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna att 

rivningen av gamla biblioteket i Gnarp, Säcken, genomförs senast 31 juli 2019 

(EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande 2018-08-21).  

      

      

 

 


