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§ 204 

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

Extraärenden 
Information om Almis mentorprogram för företagare. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 
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§ 205 Dnr 2017-037 

Ordföranden informerar. 
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) informerar om 
följande aktuella ärenden: 

 Nordanstigs Galan 7 oktober 2017. 

 En remiss för ny Länstransportplan, ett gemensamt svar planeras 
från länets kommuner med möjlighet till lokala kompletteringar. 
Yttranden ska lämnas senast 17 november 2017. 

 Sundsvallsregionens senaste möte, besök vid Mittuniversitetet i 
Sundsvall. 

 Samråd för kollektivtrafik. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 206 Dnr 2017-039 

Information från ledningsutskottets verksamheter. 
Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) och tf verksamhetschef 
Thord Wannberg informerar om följande aktuella ärenden: 

 Hassela Ski Resort – arbetet fortsätter för utveckling av hotellets 
verksamhet. 

 Leaderbidrag är beviljat för besöksnäringen. 

 Arbetet pågår med Ny Översiktsplan. Ett första förslag kommer till 
ledningsutskottet i början av 2018. 

 Svenskt Näringsliv har besökt Nordanstig för en dialog och analys 
kring Nordanstigs plats i rankingen för 2017. 

 Bo- och Villamässan i Sundsvall. Nordanstig deltog med området 
Morängsviken. 

 Arvet efter Nyström-Greiber, tavlorna är i kommunen och kommer 
att inventeras och katalogiseras. 

 Kommunen har skrivit till länsstyrelsen för dialog kring 
Fiskeprojektet. 

 Ostkustbanan – en ny plan är antagen fram till 2029. 

 Hälsinge- och Gästrikerådet kommer att utreda hur kommunerna 
ska gå vidare efter Gävle kommuns beslut att går ur Inköp 
Gävleborg. 

 Organisation för samverkan mellan kommunerna i Gävleborg. En 
utredning kommer att göras för hur en samverkansform kan 
fungera, i inriktningen kommunförbund, kommunförening eller 
kommunalförbund. 

 X-Trafik AB meddelar att Nordanstigs önskemål om turer i det så 
kallade Nordanstigskrysset får vänta ytterligare ett år. Dessutom 
behöver några bussturer dras ner mellan Gnarp och Bergsjö. 

 Kulturrådet kommer att analysera betydelsen av att flera kulturella 
evenemang inte har genomförts i kommunen under 2017, t.ex. 
Teatern i Mellanfjärden, Midvinterglöd i Jättendal, Filmfestivalen i 
Stocka och Medeltidsdagen i Hassela. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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§ 207 Dnr 2017-040 

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 
Utbildningsutskottets ordförande Erik Eriksson Neu (S) och 
verksamhetschef Eva Fors informerar om följande aktuella ärenden: 

KIA – rapporteringssystem för olycksfall och tillbud. 134 ärenden under 
fösta halvåret 2017. 

Skollokaler i Bergsjö. 

Resultat och betyg för elever i årskurs 6.  

Verksamhetsplan för RUN. 

Enkät för förtroendevalda. 

Utskottets arbete för att implementera Tillväxtstrategin i förskolans 
verksamheter. 

Beredning av ärendet att flytta elever i årskurs 6 till Arthur 
Engbergskolan i Hassela. 

Verksamheten utreder varför elever väljer andra skolor än i 
kommunens verksamhet. 

Verksamheten arbetar även med en ekonomisk analys av fritidskortet. 

Barn i behov av stöd ökar i antal. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 208 

Redovisning enligt årscykeln för Utbildning. 
Verksamhetschef Eva Fors informerar om aktuellt inom 
utbildningsverksamheten enligt följande: 

 Redovisning av åtgärder som vidtagits för elever som inte beräknas 
nå målen. 

 Lärarbehörighet per augusti 2017. 

 Kommunenkät elever och föräldrar. 

 Tillbud och olycksfall. 

 Synpunkter och klagomål. 

 Avvikelserapportering. 

 Redovisning lovskola för avslutat läsår. 

 Förutsättningar för läsåret, elevantal, utmaningar och elever som 
valt annan huvudman. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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§ 209 Dnr 2017-042 

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 
Vice ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella 
ärenden: 

 Inom Social omsorg finns just nu 51 öppna utredningar. 16 av 
dessa har pågått längre än fyra månader. Tre konsulter arbetar 
inom verksamheten som socialsekreterare. 

 HVB-hemmet Ängbo stängde 30 september 2017. 

 Mobila Teamet. 

 Inom Vård och omsorg är 23 personer beviljade särskilt boende 
som inte har verkställt. Två ärenden är inte verkställt inom Daglig 
verksamhet. 

 Arbetslösheten i kommunen är fortsatt låg. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 210 Dnr 2017-087 

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

Sammanfattningsvis är det följande kriterier som påverkar årets 
budget: 

 Återhållsamhet. 

 Ökade skatteintäkter för 2017. 

 Positiv finans. 

 Boenden SÄBO samt LSS visar på underskott. 

 Ökade timmar inom hemtjänsten ger underskott. 

 Social omsorg, fler placeringar samt konsulter. 

 Migration, kraftigt minskade intäkter. 

Prognosen visar på helår ett positivt resultat med 1 miljon kronor mot 
5,8 miljoner i budget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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§ 211 Dnr 2017-387 

Uppföljning av uppdrag för en budget i balans. 
Kommunstyrelsen beslutade i § 129/2017 att uppdra till 
kommunstyrelsens utskott att lämna förslag på möjligheter till åtgärder 
för att sänka verksamhetens. 

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt förra sammanträde att uppdra till 
förvaltningen att till nästa kommunstyrelse lämna förslag på åtgärder 
för att nå en budget i balans samt att förvaltningen skulle bereda 
förslaget att varje ny tillsvidareanställning ska prövas särskilt av 
ledningsutskottet. 

Omsorgsutskottet har i § 111/2017 lämnat förslag på strategier för att 
få budget i balans och föreslår att kommunstyrelsen antar strategierna. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg lämnar en ny prognos på resultatet på 
helår 2017 med ett positivt resultat med 1,8 mnkr. 

Yrkanden 
Åke Bertils (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Stig Eng (C) yrkar att kommunen inte ska genomföra en 
återtagandeplan med anledning av budgetanpassningarna som enligt 
prognoserna har gett avsedd effekt. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på omsorgsutskottets förslag och Stig 
Engs yrkande och finner dem antagna. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta omsorgsutskottets föreslagna strategier för en budget i 

balans. 

2. I nuläget inte genomföra en återtagandeplan med anledning av 
budgetanpassningarna som enligt prognoserna har gett avsedd 
effekt. 
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§ 212 Dnr 2016-287 

Särskild medlemsinsats Kommuninvest 2017.  
I Kommuninvest stadgar har bl.a. tillkommit en möjlighet för 
medlemmarna att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera 
särskilda insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska 
insatsskyldighet som följer av medlemskapet.  

Kommuninvest har behov av större kapital p.g.a. de nya lagkrav som 
växt fram i kölvattnet av finanskrisen. Det uppbyggda kapitalet som 
måste ske beskrivs närmare i ”Plan för Kommuninvests 
kapitaluppbyggnad”. Om kommunstyrelsen beslutar att inte erlägga 
särskild insats under 2017 kommer Kommuninvest 2018 års stämma 
erbjuda de medlemmar som då inte uppnått den högsta stadgemässiga 
insatsnivån att då göra en särskild insats. Detta kommer sedan att ske 
efter varje stämma till dess alla medlemmar nått den högsta nivån.  

Medlems fördel av att snabba på ökningstakten av medlemsinsatsen är 
att när en enskild medlems insatsnivå växer och passerar dessa nivåer 
är medlemmen inte längre skyldig att erlägga delar eller hela den årliga 
insats som annars varit fallet.  

Förekommande återbäring och ränta på insatskapitalet får – i takt med 
att kommunen uppnår de högre insatsnivåerna – till större och större 
del behållas av medlemmen. Den årliga insats som är knuten till 
storleken på återbäring och insatsränta blir lägre och lägre, för att till 
sist bortfalla.  

Räntan på insatskapitalet för 2016 fastställdes av stämman 2017 till   
1,5 %. Ränta på insatskapital är inte att jämföra med räntan på ett 
skuldebrev. Den är i stället en form av överskottsutdelning som ska 
bekostas inom ramen för den ekonomiska föreningens utdelningsbara 
medel (samma utrymme som också ska räcka till för återbäring).  

Nivån bestäms efterhand genom beslut av föreningsstämman. 
Föreningen eftersträvar dock att kompensera medlemmarna med rimlig 
ränta på det kapital som belöper på var och en.  

Nordanstig har idag uppnått miniminivån 450 kr/invånare, 50% 
motsvarande insatskapital 4 433 505 kr. För att uppnå högsta nivån 
100% krävs 900 kr/invånare med insats på 4 126 395 kr.   

Beslutsunderlag  
1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar göra en särskild 

medlemsinsats upp till högsta nivån 100 %. Insatsen är då 
4 126 395 kr. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 
svarsblankett om medlems intresse för att erlägga särskild insats 
under 2017 för att helt fullgöra den obligatoriska insatsen. 
Finansiering sker genom kommunens överskott av likviditet 
(Fredrik Pahlberg och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2017-06-14). 
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Forts. § 212 

 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar göra en särskild 
medlemsinsats upp till högsta nivån 100%. Insatsen är då 4 126 
395 kr. Uppdra till firmatecknarna att underteckna svarsblankett om 
medlems intresse för att erlägga särskild insats under 2017 för att 
helt fullgöra den obligatoriska insatsen. Finansiering sker genom 
kommunens överskott av likviditet (ledningsutskottets protokoll 
§ 174/2017). 

Yrkanden 
Håkan Larsson (M), med stöd av Ulf Lövgren (S) och Stig Eng (C), 
yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande och finner 
det antaget. 

Kommunstyrelsens förslag  
Fullmäktige beslutar  

1. Göra en särskild medlemsinsats upp till högsta nivån 100%. 
Insatsen är då 4 126 395 kronor. 

2. Uppdra till firmatecknarna att underteckna svarsblankett om 
medlems intresse för att erlägga särskild insats under 2017 för att 
helt fullgöra den obligatoriska insatsen. 

3. Finansiering sker genom kommunens överskott av likviditet.  
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§ 213 Dnr 2017-359 

Yttrande över begäran om utökat budgetanslag 2017 avseende 
Överförmyndarnämnden Mitt.  
Överförmyndarkontoret föreslår att Överförmyndarnämnden Mitt 
beslutar att hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner anhålla 
om att förstärka Överförmyndarnämnden Mitts budgetram 2017 med 
1,4 mnkr för att täcka kostnaderna för Förvaltare och Gode män 2017.   

Utifrån fördelningsnyckeln av Överförmyndarnämnden Mitts kostnader 
innebär den begärda budgetförstärkningen 2017 för Sundsvalls 
kommun 1 022 tkr, Timrå kommun 182 tkr, Nordanstig 98 tkr och Ånge 
98 tkr.  

Överförmyndarkontoret föreslår att Överförmyndarnämnden Mitt 
beslutar att hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner anhålla 
om att förstärka Överförmyndarnämndens budgetram 2017 med 
1,8 mnkr för att täcka kostnaderna för kontoret.   

Utifrån fördelningsnyckeln av Överförmyndarnämnden Mitts kostnader 
innebär den begärda budgetförstärkningen 2017 för Sundsvalls 
kommun 1 314 tkr, Timrå kommun 234 tkr, Nordanstig 126 tkr och 
Ånge 126 tkr.  

Överförmyndarkontoret föreslår att Överförmyndarnämnden Mitt 
beslutar att hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner anhålla 
om att förstärka Överförmyndarnämnden Mitts budgetram 2017 med 
1 mnkr för att täcka kostnaderna för de nödvändiga satsningar som 
krävs för att verksamhetens ska fungera.   

Fördelningsnyckeln av Överförmyndarnämnden Mitts kostnader 
innebär den begärda budgetförstärkningen 2017 för Sundsvalls 
kommun 730 tkr, Timrå kommun 130 tkr, Nordanstig 70 tkr och Ånge 
70 tkr. 

Överförmyndarnämnden har 170915 beslutat återkalla anhållan hos 
kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner en budgetförstärkning för 
prognostiserat underskott 2017 för Förvaltare och Gode män på 
sammanlagt 1,4 mnkr.  

Beslutsunderlag  
1. Förvaltningen föreslår fullmäktige besluta Godkänna 

månadsrapport augusti 2017 för Överförmyndarnämnden Mitt. 
Anhålla hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner en 
budgetförstärkning för prognostiserat underskott 2017 för 
Förvaltare och Gode män på sammanlagt 1,4 mnkr. Anhålla hos 
kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner en 
budgetförstärkning för prognostiserat underskott 2017 för kontoret 
på sammanlagt 1,8 mnkr, samt anhålla hos kommunfullmäktige i 
samtliga ägarkommuner en budgetförstärkning på ytterligare 
1 mnkr utöver prognostiserat underskott för att intensifiera  
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verksamhetens arbete under 2017 att nå en fungerande 
verksamhet genom tillskjutande av personalresurser och 
verksamhetsstöd. Nordanstigs kommuns andel uppgår till totalt 
294 tkr enligt fördelningsnyckel, samt föreslås finansieras av 
budgeten 2017 avseende Överförmyndarnämnden Mitt (Fredrik 
Pahlberg och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2017-09-07). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
månadsrapport augusti 2017 för Överförmyndarnämnden Mitt. 
Anhålla hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner en 
budgetförstärkning för prognostiserat underskott 2017 för kontoret 
på sammanlagt 1,8 mnkr. Anhålla hos kommunfullmäktige i 
samtliga ägarkommuner en budgetförstärkning på ytterligare 
1 mnkr utöver prognostiserat underskott för att intensifiera 
verksamhetens arbete under 2017 att nå en fungerande 
verksamhet genom tillskjutande av personalresurser och 
verksamhetsstöd. Nordanstigs kommuns andel uppgår till totalt 196 
tkr enligt fördelningsnyckel, samt föreslås finansieras av budgeten 
2017 avseende Överförmyndarnämnden Mitt (ledningsutskottets 
protokoll § 172/2017). 

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

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

Kommunstyrelsens förslag  
Fullmäktige beslutar  

1. Godkänna månadsrapport augusti 2017 för 
Överförmyndarnämnden Mitt.  

2. Anhålla hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner en 
budgetförstärkning för prognostiserat underskott 2017 för kontoret 
på sammanlagt 1,8 mnkr. 

3. Anhålla hos kommunfullmäktige i samtliga ägarkommuner en 
budgetförstärkning på ytterligare 1 mnkr utöver prognostiserat 
underskott för att intensifiera verksamhetens arbete under 2017 att 
nå en fungerande verksamhet genom tillskjutande av 
personalresurser och verksamhetsstöd.  

4. Nordanstigs kommuns andel uppgår till totalt 196 tkr enligt 
fördelningsnyckel, samt föreslås finansieras av budgeten 2017 
avseende Överförmyndarnämnden Mitt.  
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§ 214 Dnr 2017-355 

Kommunstyrelsens mål och uppföljning 2018. 
Utifrån befintliga mål för kommunstyrelsen har anpassningar av målen 
gjorts för att tydliggöra vilket resultat som önskas. Kommunfullmäktiges 
beslutade mål för 2017-2019 gäller även för 2018 med de justeringar 
som beslutats i fullmäktiges § 75/2017. 

En förbättringspotential i den befintliga målstyrningen är att fokus ligger 
på aktiviteten, att göra något. Fokuserar man istället på effekten av 
genomförda aktiviteter uppnår tydligare styrning mot önskat resultat. 

En tydligare politisk styrning kan uppnås genom att justera befintliga 
mål och fokus flyttas därmed från uppföljning av ”vilka aktiviteter som 
genomförts inom ramen för politikens mål” till att följa upp ”effekten av 
genomförda aktiviteter”. 

Utifrån dessa kan man på verksamhetsnivå presentera volymmått och 
ekonomiska mätetal som kan ställas mot varandra. 

Diskussion fördes om att lägga till fysisk aktivitet som ett mål för 
kommunstyrelsen och i tjänsteutlåtandet och bilagan skulle en del 
redaktionella förändringar ske.   

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningen föreslår att kommunfullmäktige respektive 

kommunstyrelsen antar föreslagna mål för 2018. (Fredrik Pahlberg 
och Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2017-09-06) 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar föreslagna 
mål för 2018 samt att fullmäktige antar föreslagna mål för 2018 
(ledningsutskottets protokoll § 161/2017). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag till mål för 
kommunstyrelsen 2018. 

Kommunstyrelsens beslut 
Anta föreslagna mål för kommunstyrelsen för 2018. 
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§ 215 Dnr 2017-335 

Förslag till ny Avfallstaxa. 
Avfall och återvinning har under året effektiviserat verksamheten vilket 
inneburit ökade intäkter och lägre entreprenörskostnader än beräknat. 
Sammanfattningsvis föreslår verksamheten att avfallstaxan för 
hushållsavfall sänks med 15 % för att uppfylla krav på 
självkostnadsprincipen i avfallskollektivet. 

Beslutsunderlag 
Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att den nya avfallstaxan 
börjar gälla den 1 januari 2018 och att den nu gällande avfallstaxan 
upphör att gälla när den nya träder i kraft (Pahlberg och Grensmans 
tjänsteutlåtande 2017-09-21). 

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

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Anta ny avfallstaxan att gälla från 1 januari 2018 samt att den nu 
gällande avfallstaxan upphör att gälla när den nya träder i kraft. 
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§ 216 Dnr 2017-343 

Riktlinjer för generellt grävtillstånd i kommunen 
På grund av flertalet schaktningar och grävningar i år på kommunal 
mark har det visat sig att det finns en brist på kontroll av vilka aktörer 
som utför grävningsarbete inom kommunen.  

Vi ser att det kan bli svårhanterligt att hantera dessa ärenden genom 
”likhetsprincipen” om inte ett styrande dokument finns som en grund i 
kommunen.  

Verksamhetens förslag bygger på att ett och samma standardavtal 
(avtalsmall) ska användas för samtliga gräv- och schakttillstånd.  

Grävningsarbeten på kommunalmark har en ökande trend i och med 
större fiberutbyggnad. Detta har inneburit stora ökade kostnader i 
samband med avgrävningar av kommunens vägbelysning. Ett 
grävtillstånd har utarbetats för att få ökad kontroll av grävningar och 
schaktningar inom kommunen. En teknisk handbok är under 
upparbetning för tydligare kontroll och minskade kostnader på grund av 
avgrävningar. 

Beslutsunderlag 
Verksamheten föreslår till kommunstyrelsen att anta det förslag till 
styrande dokument gällande riktlinjer för grävtillstånd på kommunal 
mark (Fredrik Pahlberg och EvaLinda Grensmans tjänsteutlåtande 
2017-08-31). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar att ärendet återremitteras för att även innehålla 
reglering av kommunala ledningar på annans mark. 

Tor Tolander (M), med bifall av Erik Eriksson Neu (S), yrkar bifall med 
en redaktionell omformulering av ordet ledningsägare. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras 
vid dagens sammanträde. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Anta förslag till riktlinjer för grävning och ledningsförläggning på 
kommunal mark, med redaktionell omformulering av ordet 
ledningsägare. 
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§ 217  

SÄBO-utredningen och trygghetsboende i kommunen. 
År 2014 påbörjade omsorgsutskottet ett arbete med att på sikt förändra 
strukturen för kommunens särskilda boenden. 

I samband med det beslutade även kommunfullmäktige om ett 
åtgärdspaket för hela kommunen på 50 mkr.  

För omsorgsutskottets del beslutades därefter att avveckla 
Björkbacken i Hassela som särskilt boende (april 2015) och ställa om 
till trygghetsboende. Boendet stängdes i maj 2016 och under hösten 
2016 såldes  fastigheten till en privat aktör som öppnade upp det som 
trygghetsboende.  

Sommaren 2015 tillsattes en arbetsgrupp för att arbeta fram ett förslag 
om hur framtidens särskilda boende i kommunen skall se ut. Detta 
arbete pågår fortfarande och det enda som blivit beslutat ytterligare i 
kommunfullmäktige är att Hagängsgården ska avvecklas som särskilt 
boende (november 2015) och ställas om till trygghetsboende.  

För att komma vidare i det ärendet anser omsorgsutskottet att det bör 
ske två parallella processer. En process som arbetar i nutid med att 
bedriva Sörgården, Bergesta och avdelning Hagebo på 
Hagängsgården i nuvarande form samtidigt som processen att utreda 
framtida särskilda boenden fortsätter.  

Detta sker i syfte att skapa ett nolläge där verksamheten fungerar och 
att användas som utgångspunkt inför kommande fortsatta 
omställningsarbeten av Äldreomsorgen.  

Omsorgsutskottet har sammanställt hur utredningen om ett särskilt 
boende har hanterats.  

Beslutsunderlag  
Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Sörgården 
blir kvar i nuvarande form. Att Bergesta blir kvar i nuvarande form. Att 
Hagebo (Hagängsgården) kvarstår som Säbo med 14 platser. Att 
Hagängsgården (E-huset) omställs till trygghetsboende med 
24 lägenheter. Att ett brett politiskt beslut snarast tas om 
äldreomsorgens särskilda boenden (omsorgsutskottets protokoll 
§ 113/2017). 

Yrkanden 
Åke Bertils (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag men att orden 
24 lägenheter, tas bort. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det 
antaget. 
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Forts. § 217 
 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Behålla Sörgården i sin nuvarande form. 

2. Behålla Bergesta i sin nuvarande form. 

3. Hagebo (Hagängsgården) kvarstår som särskilt boende (SÄBO) 
med 14 platser. 

4. Hagängsgården (E-huset) omställs till trygghetsboende. 

5. Upphäva fullmäktiges beslut § 123/2015. 
”Påbörja omställningen av Hagängsgårdens särskilda boende till 
trygghetsboende samt att inriktningsmålet ska vara ett särskilt 
boende i Nordanstigs kommun beläget i Bergsjö.” 
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§ 218 

Genomgång av förfrågningsunderlag LOV (Lagen om valfrihet) 
gällande hjälp i hemmet enligt SoL (Socialtjänstlagen). 
Omsorgsutskottet beslutade i § 90/2017 att uppdra till förvaltningen att 
till sammanträdet 2017-09-20 komma med ett förslag på revidering av 
förfrågningsunderlag LOV gällande hjälp i hemmet enlig SoL. 

Den senaste versionen av förfrågningsunderlaget är reviderad 
2012-09-19.  

Beslutsunderlag 
Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta det 

reviderade förfrågningsunderlaget (Ffu) inklusive redaktionella 

ändringar. Förfrågningsunderlaget börjar gälla från och med 
2018-01-01 (omsorgsutskottets protokoll § 110/2017). 

Yrkanden 
Åke Bertils (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det 
antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anta det reviderade förfrågningsunderlaget (Ffu) inklusive 
redaktionella ändringar. 

2. Förfrågningsunderlaget börjar gälla från och med 2018-01-01. 
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§ 219 Dnr 2016-335 

Ansökan om § 37 medel för samverkan och utvecklat 
flyktingmottagande inom Gävleborgs län. 
Socialchef Kristina Berglund har lämnat ett förslag om att uppdra till 
Arbetsmarknads- och flyktingenheten att söka § 37 medel för 
samverkan och utvecklat flyktingmottagande inom Gävleborgs län 
2018. Nordanstigs kommun har å Gävleborgs kommuner sökt dessa 
medel sedan 2012. Projektet finansierar ett antal kompetenshöjande 
insatser inom utbildningar och konferenser för de som i sitt jobb 
kommer i kontakt med nyanlända. Aven nätverksträffar och 
omvärldsbevakning i form av studiebesök önskas av länets kommuner. 
För att arrangera detta ingår även en finansiering till del av tjänst (40%) 
som enhetschefen för Arbetsmarknad och flyktingenheten utför. 
Summan av ansökan kommer att uppgå till ca 900 000 kronor och skall 
vara inlämnad till Länsstyrelsen i Gävleborg senast den 13 oktober 
2017. Till ansökan kommer samarbetsintyg från samtliga kommuner att 
bifogas. 

Beslutsunderlag  
Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till 
Arbetsmarknads- och flyktingenheten att söka § 37 medel för 
samverkan och utvecklat flyktingmottagande inom Gävleborgs län 2018 
(omsorgsutskottets protokoll § 109/2017). 

Yrkanden 
Åke Bertils (S), med bifall av Tor Tolander (M) och Stig Eng (C), yrkar 
bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Solveig Wiberg (SD) yrkar avslag. 

Propositionsordning  
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils och Solveig Wibergs 
yrkanden och finner Åke Bertils yrkande antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till Arbetsmarknads- och flyktingenheten att söka § 37 medel 
för samverkan och utvecklat flyktingmottagande inom Gävleborgs län 
2018. 
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§ 220 Dnr 2017-375 

Direktivdiskussion om Scandinavian Xperience. 
Underlag för projektansökan har inkommit från Region Gävleborg om 
Scandinavian Xperience – Nästa steg. Projektstart 2018-01-01 
projektslut 2020-12-31. Om Nordanstigs kommun ska delta i projektet 
så måste ansökan skickas in senast under oktober månad 2017.  

Att vara med i det här projektet skulle innebära för Nordanstigs 
kommun att under 3 års tid bidra med 1 800 timmar i personalresurser. 
Något som det idag inte finns med i budget. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottet beslutar att kommunchef Fredrik Pahlberg tar med 
sig frågan till samhällsrådet 2017-09-21 (ledningsutskottets protokoll 
§ 173/2017). 

Yrkanden 
Håkan Larsson (M), med bifall av Tor Tolander (M) och Erik 
Eriksson Neu (S), yrkar avslag på att delta i projektet. 

Åke Bertils (S), med bifall av Stig Eng (C), yrkar att ärendet 
återremitteras. 

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 återremiss röstar Ja. 
Den som stöder att ärendet avgörs vid dagens sammanträde 
röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Med fyra Ja-röster mot åtta Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. En ledamot avstod från 
att rösta (se omröstningsbilaga). 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Håkan Larssons yrkande om avslag 
på att delta i projektet och finner det antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Avstå från att delta i projektet Scandinavian Xperience – Nästa steg. 
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§ 221 Dnr 2017-289 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Natrix Öjemark (C). 
Natrix Öjemark (C) har avsagt sig sina samtliga politiska uppdrag. 

Kommunstyrelsen har tidigare godkänt avsägelsen.  

Kvar är att välja ny ersättare i utbildningsutskottet. 

Yrkanden 
Stig Eng (C) föreslår Edvin Östlund-Qvist (C) som ny ersättare i 
utbildningsutskottet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs förslag och finner det 
antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Edvin Östlund-Qvist (C) som ny ersättare i 

utbildningsutskottet. 

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 222 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 (Fredrik 

Pahlberg och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2017-09-07). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
redovisningen (ledningsutskottets protokoll § 169/2017). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Godkänna redovisningen. 
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§ 223 Dnr 2017-268 

Flytt av elever i åk 6 till Arthur Engbergskolan. 
En rapport har utarbetats av förtroendevalda i kommunstyrelsens 
utbildningsutskott. Rapporten föreslår att eleverna i Hassela ska gå 
årskurs 6 i Arthur Engbergskolan i Hassela. Idag går dessa elever i 
Bergsjö centralskola. 

Rapportens förslag är att Hassela skola åter ska få sitt 6:e läsår och då 
med start redan nu till skolstarten hösten 2017. 

Beslutsunderlag  
1. Utbildningsutskottet förslår att fullmäktige beslutar att Hassela 

skola ska återfå sitt 6:e läsår och då med start redan nu till 
skolstarten hösten 2017 (utbildningsutskottets protokoll § 45/2017). 

2. Kommunstyrelsen föreslår att fullmäktige beslutar återföra 6:e 
skolåret till Arthur Engbergskolan i Hassela med start till skolstarten 
hösten 2017 (kommunstyrelsens protokoll § 121/2017). 

3. Fullmäktige beslutar återremittera ärendet för att genomföra en 
utredning om de ekonomiska konsekvenserna, att pedagogiken 
och kvaliteten på undervisningen kan säkerställas samt ge tid för 
facklig samverkan enligt medbestämmandelagen innan beslut 
fattas i ärendet (fullmäktiges protokoll § 48/2017). 

4. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen delegerar 
beredningen av ärendet till utbildningsutskottet 
(utbildningsutskottets protokoll § 86/2017). 

Yrkanden 
Erik Eriksson Neu (S) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Erik Eriksson Neus yrkande och 
finner det antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till utbildningsutskottet att till kommunstyrelsens sammanträde i 
januari 2018, bereda ärendet enligt fullmäktiges beslut § 48/2017: 

Genomföra en utredning om de ekonomiska konsekvenserna, att 
pedagogiken och kvaliteten på undervisningen kan säkerställas samt 
ge tid för facklig samverkan enligt medbestämmandelagen innan beslut 
fattas i ärendet. 
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§ 224 Dnr 2017-354 

Sammanträdesplan 2018 för kommunstyrelsen och fullmäktige. 
Sammanträdesdatum ska fastställas för 2018 för kommunstyrelsen och 
fullmäktige. 

Verksamheten har lämnat förslag på datum för kommunstyrelsens och 
fullmäktiges sammanträden. 

Yrkanden 
Håkan Larsson (M), med bifall av Ulf Lövgren (S), yrkar att 
kommunstyrelsens sammanträden ska börja kl. 08:15. 

Monica Olsson (S) yrkar att de ska börja kl. 09:00. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på verksamhetens förslag till 
sammanträdesdatum och finner dem antagna. 

Ordföranden ställer därefter proposition på sitt och Håkan Larssons 
yrkanden om tiden för kommunstyrelsens sammanträden och finner sitt 
yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 

Den som stöder kl. 09:00 röstar Ja. 
Den som stöder kl. 08:15 röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Med sex Ja-röster mot fyra Nej-röster beslutar kommunstyrelsen att 
sammanträdena ska börja kl. 09:00. Tre ledamöter avstod från att rösta 
(se omröstningsbilaga). 

Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa att kommunstyrelsens sammanträden börja kl. 09:00 på 
datum 2018: 

23 januari 
20 februari 
20 mars 
17 april 
22 maj  
19 juni 

21 augusti 
25 september 
23 oktober 
20 november 
18 december 
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Forts. § 224 

 

Uppdra till kommunstyrelsens presidium att fastställa en plan för 
verksamhetsåret 2018. 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Fastställa följande sammanträdesdatum 2018 för fullmäktige: 

12 februari 
9 april 
14 maj  
11 juni 

10 september 
22 oktober 
12 november 
10 december 

Uppdra till fullmäktiges presidium att fastställa en plan för 
verksamhetsåret 2018. 

Reservation 
Håkan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL27 (31) 
Kommunstyrelsen 2017-10-10 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 225 

Delgivningar. 
Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll  

Samordningsförbund Gävleborg 2017-08-25. 

MittSverige Vatten & Avfall 2017-08-29. 

Nordanstig Vatten AB 2017-08-29. 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2017-08-31. 

Hälsingerådet 2017-08-16. 

Nya Ostkustbanan 2015 AB 2017-09-01. 

Ägarsamråd Överförmyndarnämnden Mitt. 

Övrigt  

Region Gävleborg: Rapport om färdtjänst- och riksfärdtjänstens 
utveckling perioden januari-juni 2017. 

Stig Engs (C) skrivelse till länsstyrelsen: Träff för öppna vattenvägar i 
Nordanstig. 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga delgivningarna till handlingarna. 
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§ 226 Dnr 2017-045 

Redovisning av delegationsbeslut. 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Kommunchef Fredrik Pahlberg: 
Omsättning av lån 2017-08-28. 

Verksamhetschef Eva Fors: 
1.2 Uppdelning av enheter, Ny rektorsorganisation 
1.3 Arbetsfördelning, förskola, skola och elevhälsan  
3.1 B Anställning av enhetschef, Göran Berglund, rektor 
3.2 Återbesättningsprövning, rektor Patrik Björk slutar 
3.13 Överenskommelse om lön, rektor Göran Berglund 
8.1 Upplåtelse av lokal, Föräldraföreningen i Harmånger 
13.2 Önskemål om att få gå i förskola, skola i annan kommun 
13.7 Beslut om uppsägning, Ett ärende som gått till verkställighet 
av förskole/fritidshemsplats 
14.4, Avslag på begäran om skolskjuts 

Handläggare Monica Enros: 
Lotteritillstånd nr 12/2017. 
Fördelning av lokalt kommunalt aktivitetsstöd. 

Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S): 
Tjänsteförrättande kommunchef under semesterperiod. 

Teknisk handläggare Helena Malmqvist: 
Bostadsanpassningsbidrag juni-augusti/ 2017. 

Verksamhetschef EvaLinda Grensman: 
Antagande av anbud för uppförande av förrådsbyggnad. 
Antagande av anbud för omhändertagande av flisat RT & Grot. 

Nyanställningar september 2017. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 131-156/2017. 
Omsorgsutskottets protokoll §§ 92-114/2017. 
Utbildningsutskottets protokoll §§ 70-78/2017. 

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen beslutar uppdra till verksamheten att vid nästa 
kommunstyrelse redovisa samtliga delegationsbeslut från 1 maj 2017 
(kommunstyrelsens protokoll § 188/2017). 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
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§ 227 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 
Hållbar Tillväxtstrategi 
Tor Tolander (M) informerar från en Almi-utbildning och frågar om hur 
det går med implementeringen av kommunens Hållbar Tillväxtstrategi. 

X-Stream 
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om att kommunstyrelsens 
inte behöver delta i krisövningen X-Stream 6 december 2017. 
Kommunstyrelsen kommer i stället att få en kortare utbildning vid 
sammanträdet 12 december 2017. 

JO-anmälan skolan 
Erik Eriksson Neu (S) frågar om det har inkommit någon JO-anmälan 
mot skolans verksamhet.  

Påminnelse om politikerutbildningen 30 oktober 2017 på 
Bergsjögården. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Hållbar Tillväxtstrategi 

Uppdra till verksamheten att vid nästa sammanträde informera om 
implementeringen av Hållbar Tillväxtstrategi. 

2. JO-anmälan skolan 
Uppdra till verksamheten att vid nästa sammanträde informerar om 
det inkommit någon JO-anmälan mot skolans verksamhet. 

3. I övrigt godkänna informationen. 
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Namn 
 

Parti När- 
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§ 220 
Åter     Idag 

§ 224 
9:00    8:15 

   

Ledamöter   Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Monica Olsson     ordf S N X  X        

Sven-Erik Sjölund 
 

S --         

Sigbritt Persson 
 

S N  X X        

Ulf Lövgren 
 

S N --  X       

Stig Eng           v. ordf C N X  X       

Per-Åke Kardell 
 

C --          

Yvonne Kardell 
 

C N X  X      

Håkan Larsson 
 

M N  X  X       

Tor Tolander 
 

M N  X  X       

Per-Ola Wadin 
 

L N 
 
 

 X --       

Patric Jonsson 
 

KD N  X  X       

Solveig Wiberg 
 

SD N  X --      

Eva Andersson 
 

SD N  X X       

             

             

Ersättare             

Åke Bertils 
 

S N X  X        

Erik Eriksson Neu 
 

S N  X --       

Kent Hammarström 
 

S            

Oskar Lundin 
 

S            

Ola Wigg 
 

S N           

Amanda Engström 
 

S            

Mandy Eriksson Neu 
 

S            

Anders Engström S            

Boerje Bohlin  S            

Carina Olsson 
 

C N          

Vakant 
 

C            

Camilla Karlsson 
 

C            

Sven-Åke Eriksson 
 

C            

Pernilla Kardell 
 

C N           

Kjell Bergström 
 

MP N           

Leena Lindblom 
 

M            

Daniel Arenholm 
 

M            

Helena Andersson 
 

M            



NORDANSTIGS KOMMUN NÄRVARO- OCH OMRÖSTNINGSLISTA 
Kommunstyrelsen Datum: 2017-10-10 Sida 31 
 

 

 
 

Namn 
 

Parti När- 
varo 

§ 220 
Åter     Idag 

§ 224 
9:00    8:15 

   

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

Börje Lindblom 
 

L            

Lisbeth Lagerborg 
 

L            

Per Dahlström 
 

V N           

Ulrika Jonsäll 
 

V N           

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

SD            

Johan Norrby 
 

SD            

Sandra Bjelkelöv 
 

SD N         

Suzanne Hedberg SD         

Summa  13 4 8 6 4       

Avstår   1 3    

 

Åke Bertils ersättare för Sven-Erik Sjölund. 

Erik Eriksson Neu ersättare för Per-Åke Kardell 

Carin Olsson närv tom kl. 11:20. 

 


