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§ 71 

Godkännande av dagordning. 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande förändringar 
och anmälan av extra ärenden: 

Extraärenden  
Investeringsmedel för toaletter Bållebo särskilt boende. 

Nominering till styrelsen för Coompanion Gävleborg. 

Information om skrivelse från Varpsand AB. 

Medfinansiering av Filmprojekt. 

Återtagande av anmälan om behov av särskilt förordnad 
vårdnadshavare. 

Kommunstyrelsens dagordning. 

Ärenden utgår  
Ärende 8 
Redovisning av utredning om särskilt boende (SÄBO). 

Ärende 15 
Redovisning av Projekt- och Visionsbidrag. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna dagordningen med ovanstående ändringar. 
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§ 72 

Riktlinjer för bostads- och lokalförsörjningen i Nordanstigs 
kommun. 
Bostadsförsörjningslagen som trädde i kraft den 1 januari 2014 säger 
att alla kommuner måste ha en aktualiserad plan när det gäller riktlinjer 
för bostadsförsörjning. Dessa ska antas av kommunfullmäktige varje 
mandatperiod. 

Planen ska samrådas med Länsstyrelsen och våra grannkommuner i 
Hudiksvall och Sundsvall. 

WSP har på uppdrag av Nordanstigs kommun sammanhållit arbetet 
med att utarbeta en lokal- och bostadsförsörjningsplan. Arbetet har 
bedrivits tillsammans med en arbetsgrupp bestående av representanter 
från samtliga verksamheter och Nordanstigs bostäder. Arbetsmöten 
har också hållits med politikerna. 

Tf stadsarkitekt Ola Tollin föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att anta förslaget till 

riktlinjer för bostads- och lokalförsörjning i Nordanstigs kommun 
(Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2017-02-24). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till 
verksamheten att samråda med länsstyrelsen och närliggande 
kommuner om förslaget till Riktlinjer för bostads- och 
lokalförsörjningen i Nordanstigs kommun samt att fullmäktige 
beslutar anta förslag till Riktlinjer för bostads- och 
lokalförsörjningen i Nordanstigs kommun (ledningsutskottets 
protokoll § 44/2017). 

Yrkanden 
Per-Åke Kardell (C) yrkar att riktlinjerna även ska innehålla lokalerna 
för vuxenutbildningen. 

Erik Eriksson Neu (S) yrkar under Handlingsplan 2017-2022 lokaler, 
under punkt B, att ordet Bergsjö byts ut till kommunen. 

Per-Ola Wadin (L) yrkar avslag på Erik Eriksson Neus yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Per-Åke Kardells yrkande och finner 
det antaget. 

Ordföranden ställer proposition på Erik Eriksson Neus och Per-Ola 
Wadins yrkanden och finner Erik Eriksson Neus yrkande antaget. 
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Forts. § 72 

 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 

Den som stöder Erik Eriksson Neus yrkande röstar Ja. 
Den som stöder Per-Ola Wadins yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Med tio Ja-röster för Erik Eriksson Neus yrkande mot tre Nej-röster för 
Per-Ola Wadins yrkande antar kommunstyrelsen Erik Eriksson Neus 
yrkande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer vidare proposition på förslag till justeringar utifrån 
kommunstyrelsens diskussioner och finner dem antagna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Revidera Riktlinjer för bostads- och lokalförsörjningen enligt följande: 

Komplettera riktlinjerna med lokalerna för vuxenutbildningen. 

Under Inledning, fjärde stycket, ändra sista meningen till …men på 
senare år är flyttnettot positivt. 

Under Kommunens övergripande målsättning, ändra sista meningen till 
600 nya bostäder ska också byggas om kommunens Tillväxtstrategi 
genomförs. 

Under Målsättning 2017-2022 bostadsförsörjning, ändra första punkten 
till Bättre anpassade bostäder för fler äldre – En mellanboendeform 
innan särskilt boende ska etableras. 

Under Handlingsplan 2017-2022 bostadsförsörjning, lägga till 
Harmånger under punkten B. 

Under Lokaler för skol- och förskoleverksamhet, andra stycket, ändra 
tredje raden till …bör inga omstruktureringar av dessa orters 
skollokaler ske.  Samt ändra sista meningen till  Skollokalerna i 
Harmånger är i behov av stora underhållsåtgärder och kostar mycket i 
drift och möjligheten att minska lokalbehovet bör på lång sikt 
övervägas. 

Under Övriga lokaler tas ordet spelmaskiner bort. 

Under Handlingsplan 2017-2022 lokaler, ändra punkten B till följande: 
Skolornas och förskolornas lokalbehov och strukturella ordning i 
kommunen ska utredas. Vidare stryks punkterna F och G. 

Ärendet ska behandlas på kommunstyrelsens nästa sammanträde. 
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§ 73 Dnr 2017-037 

Ordföranden informerar. 
Kommunstyrelsens vice ordförande Stig Eng (C) informerar om 
följande aktuella ärenden: 

Beredskap för torka. Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap, 
(MSB)  och Sveriges Geologiska undersökningar varnar för låga 
grundvattennivåer i Nordanstig och östra delen av Sverige. 

Läsplattor är beställda till kommunstyrelsens och fullmäktiges 
ledamöter och ersättare. Läsplattorna är ett led i att gå över till 
elektroniska utskicka av kallelser till politiska sammanträden. 
Läsplattorna kommer att leasas via Fiberstaden via så kallad IT som 
tjänst. 

Inköp Gävleborg har lämnat en begäran till samtliga 
medlemskommuner om utökad budget för innevarande budgetår. Ett 
ägarsamråd är inplanerat den 28 april 2017. 

5 maj 2017 utbildningsdag i ekonomi för förtroendevalda på GT-gården 
i Jättendal. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 74 Dnr 2017-039 

Information från ledningsutskottets verksamheter. 
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om följande aktuella 
ärenden: 

Näringslivsrådet påtalar att vägarna från Hassela och söderut är i dåligt 
skick. 

Arbetsförmedlingen meddelar att av de 66 personer som har fått 
uppehållstillstånd i kommunen har 27 personer färdig utbildning, fem 
personer går vård- och omsorgsprogrammet. 

Arbetslöshetsstatistiken i Nordanstig per mars 2017. Arbetslösheten i 
riket är 7,7 % och i Nordanstig 7,5 %. 

Busskort till ungdomar. 

En sommarlinje med buss kommer att tillsättas under 8 veckor med 
stäckningen Gnarp, Jättendal, Mellanfjärden, Hårte, Sörfjärden, 
Norrfjärden, Gnarp. Linjen är under upphandling. 

Särskilt stöd för fritidsledare. En politisk satsning under 2017. 

Trafikverket kommer troligen att lämna besked under hösten om den 
nya dragningen av E4 genom Harmånger. Viktigt med anledning av 
utvecklingen av industriområdet Knoget. 

Pendlarparkeringen i Gnarp. 

Preliminärt datum för träff med Svenskt Näringsliv är 2 oktober 2017. 

En VA-utredning av utökad kapacitet för reningsverket i Mellanfjärden 
har påbörjats. 

E-tjänster för medborgarna kommer att införas. Först ut är vissa 
bygglovstjänster. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 75 Dnr 2017-040 

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 
Utbildningsutskottets ordförande Erik Eriksson Neu (S) informerar om 
revisionens besök i utskottet. 

Utskottet arbetar för att kvalitetssäkra verksamheten i förskola, 
förskoleklass, grundskola och grundsärskola. 

Två dokument delades ut på sammanträdet: 

 Att främja närvaro, och att uppmärksamma, utreda och åtgärda 
frånvaro i grund- och grundsärskolan i Nordanstigs kommun. 

 Rastaktiviteters påverkan på elevers resultat. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 76 Dnr 2017-042 

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 
Verksamhetschef Malin Ruthström och omsorgsutskottets ordförande 
Åke Bertils (S) informerar om följande aktuella ärenden: 

 Redovisningen av utredning om särskilt boende (SÄBO) kommer 
på kommunstyrelsens nästa sammanträde efter en komplettering 
av beslutsunderlaget. 

 Antalet personer som beviljats plats i särskilt boende som ännu inte 
verkställts. 

 Antalet brukare i kommunens hemtjänst och av privata utförare. 

 Nya rekommendationer av livsmedel till de äldre. 

 Redovisning av antalet hemtjänsttimmar. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 77 Dnr 2017-087 

Ekonomirapport. 
Enhetschef Björn Hylenius presenterar en ekonomirapport per mars 
2017 för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som 
helhet. 

Sammanfattningsvis är prognosen på helår 2017 att Renhållningen 
visar ett underskott, Särskilda boenden (SÄBO) visar underskott samt 
ökade skatteintäkter för 2017. Prognosen har varit svårare att sätta för 
verksamheterna inom Hemtjänsten, Social omsorg och Migration. 

Sjukfrånvaron är lägre än samma tid 2016. 

Sammantaget visar verksamheternas prognos ett underskott med 
7 455 tkr. 

Prognosen på helår för kommunen som helhet är ett positivt resultat 
med 5 900 tkr mot budgeterade 5 855 tkr. 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar att förvaltningen får i uppdrag att till nästa 
sammanträde presentera förslag till åtgärder för att få verksamheterna 
kostnader enligt budget 2017. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Uppdra till verksamheten att till nästa sammanträde presentera 

förslag till åtgärder för att få budget 2017 i balans. 

2. I övrigt godkänna rapporten. 
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§ 78 Dnr 2017-176 

Projekt mobilsamåkning. 
Nordanstigs kommun är med i projektet Mobilssamåkning Gävleborg. 
Detta projekt avslutas 31 maj 2017. 

Projektet Mobilsamåkning Gävleborg startade 1 januari 2016. Fyra 
kommuner är med i Gävleborgs län; Gävle, Hofors, Nordanstig och 
Ockelbo. 

Mobilsamåkning innebär att man kan vara med i en grupp inom en 
trygghetszon och samåka. Man anmäler sej via en app eller en dator 
och då som passagerare, chaufför eller bådadera. Godkänner gör en 
lokal administratör. Är man passagerare går man in i systemet och letar 
upp en sträcka som man vill åka. Finns det ingen kan man lägga upp 
en bevakning. Som chaufför lägger man in sträckor som man ska köra. 
Ingen betalning sker i bilen utan det sköter systemet via fakturor. 

Beslutsunderlag  
1. Teknik och Hållbarhet föreslår att Nordanstigs kommun avslutar sitt 

arbete med mobilsamåkning (Eva-Lena Berglins tjänsteutlåtande 
2017-02-24). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar avsluta 
arbetet med mobilsamåkning (ledningsutskottets protokoll 
§ 46/2017). 

Kommunstyrelsens beslut 
Avsluta arbetet med mobilsamåkning. 
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§ 79  

Förlängning ESF-projekt Ung i Gävleborg – Nordanstig. 
Nordanstigs kommun har sedan februari 2016 varit del av Region 
Gävleborgs ESF-projekt Ung i Gävleborg där de respektive deltagande 
kommunerna har ett delprojekt.  

Nordanstigs delprojekt är inriktat mot ungdomar 16-20 år som omfattas 
av det kommunala aktivitetsansvaret och leds av en lokal styrgrupp. 
Projekttiden är 23 månader 160201-171231. 

Nordanstigs delprojekt drivs av arbetsmarknadsenheten och har haft 
verksamhet i gång med full bemanning sedan projektstarten. 
Medfinansieringen består av arbetstid från arbetsmarknadsenhetens 
medarbetare och enhetschef samt förvaltningsekonom. 

ESF-rådet har nu aviserat möjlighet till förlängning av projektet till 
30 juni 2018 inom ramen för en ny utlysning under april 2017. 

Beslutsunderlag  
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar ställa sig bakom 
en förlängningsansökan till Region Gävleborgs ESF-projekt Ung i 
Gävleborg, delprojekt Ung i Nordanstig, med medfinansiering till 
projektet med annan än pengar som offentligt bidrag fram till 
2018-06-30 (Bente Sandströms tjänsteutlåtande 2017-03-08). 

Kommunstyrelsens beslut 
Ställa sig bakom en förlängningsansökan till Region Gävleborgs ESF-
projekt Ung i Gävleborg, delprojekt Ung i Nordanstig, med 
medfinansiering till projektet med annan än pengar som offentligt 
bidrag fram till 2018-06-30. 
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§ 80 Dnr 2017-080 

Prövning inför utbetalning av partistöd 2016. 
Fullmäktige har regler för utbetalning av partistödet i Nordanstigs 
kommun. 

Partistödet betalas ut årligen i maj månad efter beslut av fullmäktige. 

Vid fördelningen av partistödet ska fullmäktige beakta endast de partier 
som är representerade i fullmäktige under verksamhetsåret. 

Har ett parti flera platser utan att alla är bemannade kan det 
mandatbundna partistödet minskas i motsvarande grad. Lyckas inte 
partiet bemanna någon plats kan också grundstödet dras in. 

Partierna ska årligen redovisa hur partistödet har använts. 
Redovisningen ska ske senast 31 mars 2017. 

Grundstödet är 14 000 kronor per parti och år. 

Mandatstödet är 8 000 kronor per mandat i fullmäktige och år. 

Staben bedömer att samtliga 31 mandat i fullmäktige är bemannade. 
Vidare har samtliga partier lämnat in redovisningar för hur partistödet 
har använts under 2016 och staben föreslår att partistödet kan betalas 
ut för 2017. 

Beslutsunderlag 
Staben föreslår att fullmäktige beslutar att partistödet 2017 utbetalas till 
samtliga partier i fullmäktige enligt fastställt belopp: Moderaterna 46 tkr, 
Centerpartiet 54 tkr, Liberalerna 30 tkr, Kristdemokraterna 22 tkr, 
Socialdemokraterna 102 tkr, Vänsterpartiet 30 tkr, Miljöpartiet 22 tkr, 
Sverigedemokraterna 54 tkr. Utbetalningen finansieras ur konto 
1310 Kommunalt Partistöd (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 
2017-04-10). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Partistödet 2017 utbetalas till samtliga partier i fullmäktige enligt 
fastställt belopp: 
Moderaterna 46 tkr 
Centerpartiet 54 tkr 
Liberalerna 30 tkr 
Kristdemokraterna 22 tkr 
Socialdemokraterna 102 tkr 
Vänsterpartiet 30 tkr 
Miljöpartiet 22 tkr 
Sverigedemokraterna 54 tkr 

Utbetalningen finansieras ur konto 1310 Kommunalt Partistöd. 
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§ 81 Dnr 2017-177 

Ansökan om vägbidrag till turistisk väg,  
Hårte-Mellanfjärdens vägförening. 
Hårte-Mellanfjärden vägförening ansöker om bidrag som avser göra 
förbättringar på vägen mellan Hårte och Mellanfjärden, till en kostnad 
av ca 300 tkr. De önskar bidrag på 50 tkr med motiveringen att 
kommunen marknadsför vägen som turistväg.   

Kustleden sträcker sig från Svartvik i norr till Jättendal i söder. 
Kommunen har tidigare beviljat samfällighetsföreningar bidrag för så 
kallade turistvägar. 

Beslutsunderlag  
1. Teknik och hållbarhet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

Nordanstigs kommun beviljar Hårte-Mellanfjärden vägförening 17 
tkr för att använda till förbättringar på Kustvägen. Finansiering 
föreslås ske inom ramen för kommunstyrelsens förfogandemedel 
(Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2017-02-27). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
Nordanstigs kommun beviljar Hårte-Mellanfjärden vägförening 
17 tkr för att använda till förbättringar på Kustvägen. Bidraget 
finansieras inom ramen för kommunstyrelsens förfogandemedel 
(ledningsutskottets protokoll § 47/2017). 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Nordanstigs kommun beviljar Hårte-Mellanfjärden vägförening 

17 tkr för att använda till förbättringar på Kustvägen.   

2. Bidraget finansieras inom ramen för kommunstyrelsens 
förfogandemedel.  

Jäv 
Per-Åke Kardell (C) och Yvonne Kardell (C) anmäler jäv och deltar inte 
i beslutet. 
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§ 82  

Ansökan om bidrag, BRIS Region Norr. 
BRIS Region Norr ansöker om bidrag med 20 000 kronor (10 kronor 
per barn i Nordanstig) ur kommunstyrelsens Spontankassa för 
verksamhet för att stärka barn och ungdomars rättigheter. 

Målet med BRIS verksamhet är att stärka barn och ungas rättigheter i 
enlighet med FN:s barnkonvention och att förbättra deras villkor. 
Genom bidrag från landets kommuner ges möjlighet att finnas 
tillgänglig varje dag, året runt för alla barn som behöver stöd och råd. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att ledningsutskottet beviljar BRIS Region 

Norr ett bidrag på 20 000 kronor 2017 för att täcka en del av 
omkostnaderna för verksamheten (Thord Wannbergs och Monica 
Enros tjänsteutlåtande 2016-12-02). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar bevilja 
BRIS Region Norr ett bidrag på 20 000 kronor för 2017 års 
verksamheter. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens 
förfogande medel (ledningsutskottets protokoll § 52/2017). 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Bevilja BRIS Region Norr ett bidrag på 20 000 kronor för 2017 års 

verksamheter. 

2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens förfogande medel. 
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§ 83  

Medge fullmäktiges presidium rätt att delta vid kommunstyrelsens 
sammanträden. 
Fullmäktiges presidium har framfört önskemål om att få delta vid 
kommunstyrelsens sammanträden. 

Enligt kommunstyrelsens reglemente kan kommunstyrelsen bestämma 
att fullmäktiges presidium får rätten att närvara vid sammanträdena och 
även medge om de för delta i överläggningarna. 

Denna möjlighet ger fullmäktiges presidium en större möjlighet att följa 
kommunstyrelsens arbete samt ökar möjligheten att styra fullmäktiges 
sammanträden på ett bra och effektivt sätt. 

Medge fullmäktiges presidium rätten att delta vid kommunstyrelsens 
sammanträden och i överläggningarna.   

Beslutsunderlag 
Staben föreslår att kommunstyrelsen medger fullmäktiges presidium 
rätten att delta vid kommunstyrelsens sammanträden och i 
överläggningarna (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-03-09). 

Kommunstyrelsens beslut 
Medge fullmäktiges presidium rätten att delta vid kommunstyrelsens 
sammanträden och i överläggningarna. 

Uppdra till Demokratiberedningen att lämna förslag till arvode för 
presidiets deltagande. 
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§ 84 

Remiss: En inkluderande kulturskola på egen grund. 
Kulturskolerådet är en ideell partipolitiskt och fackligt obunden förening 
där kommuner samverkar för en tillgänglig och högkvalitativ 
kulturskoleverksamhet. 

Rådets vision är att "alla unga har likvärdiga möjligheter att utvecklas 
genom kulturövande i verksamhet av hög kvalitet och tillgänglighet". 

Tf verksamhetschef Thord Wannberg föreslår att Nordanstigs kommun 
ställer sig bakom Kulturskolerådets remissyttrande på SOU 2016:69 
"En inkluderande kulturskola på egen grund". 

Beslutsunderlag  
1. Utbildningsutskottet beslutar stödja kulturrådets remissyttrande 

(utbildningsutskottets protokoll § 26/2017). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar ställa sig 
bakom Kulturskolerådets remissyttrande på SO U2016:69 En 
inkluderande kulturskola på egen grund (ledningsutskottets 
protokoll § 48/2017). 

Kommunstyrelsens beslut 
Ställa sig bakom Kulturskolerådets remissyttrande på SOU 2016:69 En 
inkluderande kulturskola på egen grund. 
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§ 85 Dnr 2016-284 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Tina Torstensson (L). 
Tina Torstensson (L) har avsagt sig sina politiska uppdrag.  

Kommunstyrelsen har att välja ny ledamot till utbildningsutskottet för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Per-Ola Wadin (L) föreslår sig själv som ny ledamot i 
utbildningsutskottet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Per-Ola Wadins förslag och finner 
det antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Välja Per-Ola Wadin (L) som ny ledamot i utbildningsutskottet för 
återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 86 Dnr 2017-132 

Redovisning av ej avslutade motioner. 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges 
presidium två gånger per år ska redovisa de motioner som inte är 
färdigberedda. 

Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga aktuella 
motioner.   

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att fullmäktige godkänner redovisningen (Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2017-03-10). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
redovisningen (ledningsutskottets protokoll § 54/2017). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Godkänna redovisningen. 
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§ 87 Dnr 2017-086 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL. 
Enligt Socialtjänstlagen  (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är 
kommunen skyldig att rapportera till kommunfullmäktige när gynnande 
beslut enligt SoL och LSS inte är verkställda inom tre månader. Med 
gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad insats. 

Förvaltningen lämnar rapport gällande ej verkställda beslut till 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för varje kvartal. 

Kvartalsrapport 4/2016 gällande socialtjänstlagen, individ- och 
familjeomsorg (IFO): 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 
beslutsdatum? 

Svar: JA, tre ärenden rörande familjehem för person född 1998 samt 
kontaktfamilj för person född 2001 och 2004. 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre 
månader från datum för avbrott? 

Svar: Ja, ett ärende gällande kontaktfamilj för person född 2004. 

Beslutsunderlag  
Sociala myndighetsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
kvartalsrapport 4/2016 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
gällande icke verkställda beslut enligt SoL individ och familjeomsorg 
(IFO) (sociala myndighetsnämndens protokoll § 62/2017). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 4/2016 till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) gällande icke verkställda beslut enligt SoL individ och 
familjeomsorg (IFO). 
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§ 88 Dnr 2017-046 

Redovisning av delegationsbeslut. 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Teknisk handläggare Helena Malmkvist: 
Bostadsanpassningsbidrag februari 2017. 

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S): 
Beslut om kompletterande medfinansiering Servicebyggnad i 
Mellanfjärden. 

Nya anställningar under tiden mars 2017. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 40-57/2017. 
Omsorgsutskottets protokoll §§ 11-35/2017. 
Utbildningsutskottets protokoll §§ 19-32/2017. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
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§ 89 

Delgivningar. 
Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Nordanstig Vatten AB: 2017-02-23. 

MittSverige Vatten AB: 2017-02-23 

Övrigt 

Migrationsverket: Information från Bosättningsenheten. 

Överförmyndarnämnden Mitt: Överföring av resultat 2016 och 
ianspråktagande av resultat. 

Hälsinglands utbildningsförbund: Uppföljning SFI och IM, tillfälligt stöd 
2016. 

Länsstyrelsen Gävleborg: Beslut om nya kommuntal avseende  
anvisning av vissa nyanlända invandrare till kommuner i Gävleborgs 
län under kalenderåret 2017. 

Lantmäteriet: Orsnamn och namnvård nr 6 – God ortnamnssed. 

Region Gävleborg: Rapport om färdtjänstens utveckling 2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga delgivningarna till handlingarna. 
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§ 90 

Fördelning investeringsbudget 2017, badrum Bållebo. 
Vid de två senaste skyddsronderna har det tagits upp att badrummen 
på Bållebo särskilda boende visar tecken på fuktpåverkan/skada. 
Samtidigt finns det ett inbyggt tekniskt fel, golvnivån i badrummen 
ligger 3-4 cm högre än korridorens golvnivå, vilket ska vara det 
motsatta.  

Utförandet måste ske i två etapper då det bara finns två badrum för 
hela avdelningen, vilket innebär att man inte kan köra parallellt och 
utnyttja torktider, maskinhyra osv för att förkorta byggtiden. 

Byggprocessen måste anpassas till verksamhetens och de boendes 
rutiner. 

Med hänsyn till omständigheterna har de hittills inkomna offerterna 
landat på upp till 250 tkr exkl moms per badrum enligt information från 
Nordanstigs Bostäder.  

Beslut om åtgärd måste ske snarast. 

Beslutsunderlag  
Verksamheten föreslår att finansiering av nödvändiga åtgärder för två 
badrum sker genom nyttjande av KS ospecificerade i 
investeringsbudget (Malin Ruthströms tjänsteutlåtande 2017-04-06). 

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

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Bevilja 500 tkr ur investeringsbudget 2017 för åtgärder i två badrum på 
Bållebo särskilda boende.  
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§ 91 

Nominering till Coompanion Gävleborgs styrelse. 
Alla medlemmar i Coompanion Gävleborg bereds möjlighet att 
nominera ledamöter till styrelsen. Styrelsen ska bestå av minst 5 och 
högst 9 ledamöter samt minst 1 och högst 5 ersättare. 

Yrkanden 
Tor Tolander (M), med stöd av Åke Bertils (S), föreslår Carina 
Olsson (C). 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders förslag och finner det 
antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Nominera Carina Olsson (C) till styrelsen för Coompanion Gävleborg. 
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§ 92 

Medfinansiering av Filmprojektet Filmstigen – rädslor, hopp och 
drömmar. 
Avsikten med projektet är att skapa ett nytt filmprojekt för unga, 
nyanlända och svenskfödda, i Nordanstigs kommun, och därigenom 
fortsätta vårt arbete med integration och filmskapande för unga, genom 
att följa upp, utveckla och bygga vidare på tidigare projekt. Projektet 
avses att genomföras under sommaren 2017 och bestå av workshops, 
manusutveckling, repetitioner och slutligen inspelning av en novellfilm. 

Yrkanden 
Sven-Erik Sjölund (S) yrkar att bidraget finansieras ur 
kommunstyrelsens förfogandemedel. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds yrkande och 
finner det antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna medfinansiering av filmprojektet Filmstigen – rädslor, 

hopp och drömmar, med 65 tkr under förutsättning att övrig 
medfinansiering beviljas. 

2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel. 
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§ 93 Dnr 2017-046 

Information och övriga ärenden. 
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika 
ärenden. 

Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden. 

Informationer och övrigt 
Varpsand 
En skrivelse har inkommit Varpsand AB med anledning av avverkning i 
området Varpsand i Sörfjärden. Kommunstyrelsens ledamöter och 
ersättare har delgivits skrivelsen. 

Kommunstyrelsens dagordning 
Eva Andersson (SD) föreslår att kommunstyrelsens dagordning 
utformas så att beslutsärenden läggs först och informationsärenden 
senare på dagordningen. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens dagordning 

överlämna förslaget till kommunstyrelsens presidium för 
överväganden tillsammans med förslag och idéer från 
kommunstyrelsens besök i Tierps kommun. 

2. I övrigt godkänna informationen. 
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

§ 72 
E EN    P-O W 

    

Ledamöter   Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Monica Olsson     ordf S --           

Sven-Erik Sjölund 
 

S N X        

Sigbritt Persson 
 

S N X          

Ulf Lövgren 
 

S N X          

Stig Eng           v. ordf C N X         

Per-Åke Kardell 
 

C N X         

Stefan Bergh 
 

C --         

Håkan Larsson 
 

M N           

Tor Tolander 
 

M N  X         

Per-Ola Wadin 
 

L N 
 
 

 X         

Patric Jonsson 
 

KD --           

Solveig Wiberg 
 

SD N X         

Eva Andersson 
 

SD N X         

             

             

Ersättare             

Åke Bertils 
 

S N X          

Erik Eriksson Neu 
 

S N X         

Kent Hammarström 
 

S N           

Oskar Lundin 
 

S            

Ola Wigg 
 

S            

Amanda Engström 
 

S            

Mandy Eriksson Neu 
 

S            

Anders Engström S            

Boerje Bohlin  S            

Carina Olsson 
 

C           

Natrix Öjemark 
 

C            

Camilla Karlsson 
 

C            

Yvonne Kardell 
 

C N           

Pernilla Kardell 
 

C            

Kjell Bergström 
 

MP N           

Leena Lindblom 
 

M            

Daniel Arenholm 
 

M            

Helena Andersson 
 

M N X          
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

§ 72 
E EN   P-O W 

    

Ersättare forts   Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Börje Lindblom 
 

L            

Lisbeth Lagerborg 
 

L            

Per Dahlström 
 

V N  X         

Ulrika Jonsäll 
 

V            

Jan-Ola Hall 
Jan-Ola Hall 
Jan-Ola Hall 

SD            

Johan Norrby 
 

SD            

Sandra Bjelkelöv 
 

SD          

Vakant SD         

Summa  13 10 3         

Avstår        

 

Åke Bertils ersättare för Monica Olsson. 

Erik Eriksson Neu ersättare för Stefan Bergh. 

Håkan Larsson närv tom kl. 9:40, § 71. 

Helena Andersson närvarande tom kl. 12:10, ersättare för Håkan Larsson from kl.9:40, 
§ 72-77. 

Yvonne Kardell närv heldag, ersättare för Håkan Larsson from kl. 13:10, § 78. 

Per Dahlström ersättare för Patric Jonsson. 

Kent Hammarström närv tom kl. 10:25. 

 

 

 

 


