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§ 1 
Godkännande av dagordning. 
Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande förändringar 
och anmälan av extra ärenden: 
Extra ärenden 
LUPP-enkäten. 
Upphandla personlig assistans enligt LOV. 
Lokala bredbandsstrategin. 
Ersk-Matsgården 
Industrimark i kommunen. 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna dagordningen med ovanstående ändringar. 
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§ 2 
Ordföranden informerar. 
Kommunstyrelsens ordförande Monica Olsson (S) informerar om 
följande aktuella ärenden: 
Skolinspektionen har varit på besök utifrån de förelägganden som 
kommunen har inom utbildningsverksamheten. Skolinspektionen 
kommer med beslut i mars 2016. 
Fiberstadens styrelse kommer att utökas. För Nordanstigs del innebär 
det en till ledamot i styrelsen. 
Hälsinglands utbildningsförbund: Diskussioner pågår om förbundets 
ekonomi, aktiviteter för fjärrundervisning, SFI, förberedande för 
pedagogiska yrken m.m. 
Flyktingsituationen – rapport från ett möte på länsstyrelsen. Avropet på 
evakueringsboendet i Jättendal är förlängt till april 2016. 
Vecka 4 kommer Migrationsverket på besök för information och dialog 
om bostäder i Nordanstig. 
21 januari 2016 utbildning för förtroendevalda om 
utbildningsverksamheten. 
10 februari 2016 möte i Gnarp med X-Trafik om förändringar inom 
kollektivtrafiken. 
19 februari 2016 är ett möte med Svenskt Näringsliv inbokat som ett 
förberedande möte inför workshops under våren som är ett led i arbetet 
med den nya Näringslivsstrategin. 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 3 
Kommunchefen informerar. 
Tf kommunchef Eva Fors informerar om följande aktuella ärenden: 
En plan för budgetarbetet inför 2017 är klar för antagande i 
ledningsutskottet. 
Arbetet pågår med bokslut 2015. 
18-19 februari 2016 är det RUN-riksdag. 
Hälsinglands utbildningsförbund har aviserat att de har brist på lokaler 
för verksamheten. 
Elevstatistik. 
Nordanstig är beviljade statsbidrag med 468 tkr för att studera 
övergången mellan förskola och förskoleklass. 
Sundsvallsregionen – olika samarbeten pågår när det gäller trafik, 
näringsliv, utveckling och samarbete. 
Margareta Tamm Persson informerar om uppgifter kring Stifelsen Ersk-
Matsgården som gör att stiftelsen inte uppfyller kravet för att vara 
stiftelse. Verksamheten kommer att utreda hur vi ska hantera Ersk-
Matsgårdens verksamhet för 2016 och framåt. 
Thord Wannberg är anställd som tf verksamhetschef för 
ledningkontorets verksamheter fram till juni 2016. 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 4 
Förtida inlösen av option för Bergesta, LB Kiel Gnarp AB, samt 
upptagande av lån. 
Nordanstigs kommun har et leasingavtal med Deutsche Leasing 
Sverige AB. Leasingen avser särskilda boendet i Gnarp, Bergesta, LB 
Kiel Gnarp AB. Avtalet löper ut 2025-12-20. 
Nordanstigs kommun har enligt optionsavtalet möjlighet att lösa avtalet 
2016-03-01 genom en förtida lösen. Utbetalningen för att lösas 
leasingavtalet, det vill säga, köpa bolaget utgörs av ränteskillnad 
1 827 288 kronor och aktierna i bolaget ca 507 087 kronor, totalt ca 
2 334 375 kronor. Köpeskillingen består, enligt ursprungligt avtal, av 
den sammanlagda marginalen, ej utbetalade vinster och fritt eget 
kapital. Därmed äger kommunen 100 % av aktierna i LB Kiel 
Gnarp AB. 
Dessutom ska utestående lån lösas med optionspriset 2016-03-31 som 
är 19 485 809 kronor. Avtalet måste sägas upp senast 2016-02-29 för 
att kunna lösas 2016-03-31. 
Efter lösen av leasingavtalet kan kommunen välja att fortsätta att driva 
aktiebolaget eller att avsluta det. Fastigheten Bergesta ingår i 
aktiebolaget. 
Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar ärendet. 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontoret förslår att fullmäktige beslutar nyttja optionen 
2016-03-31 avseende LB Kiel Gnarp AB och lösa leasingavtalet med 
Deutsche Leasing Sverige AB. Låna från kreditinstitut upp till 20 mnkr 
för att lösa leasingavtalet med Deutsche Leasing Sverige AB. Uppdra 
till firmatecknarna att underteckna aktieöverlåtelseavtalet (Margareta 
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-01-19). 
Yrkanden 
Tor Tolander (M), med bifall av Håkan Larsson (M), Stig Eng (C), Jan-
Ola Hall (SD) och Ulf Lövgren(S), yrkar bifall till förslaget. 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders (M) yrkande och 
finner det antaget. 
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Forts. § 4 
Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 
1. Nyttja optionen 2016-03-31 avseende LB Kiel Gnarp AB och lösa 

leasingavtalet med Deutsche Leasing Sverige AB.  
2. Låna från kreditinstitut upp till 20 mnkr för att lösa leasingavtalet 

med Deutsche Leasing Sverige AB.  
3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna aktieöverlåtelseavtalet. 
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§ 5 Dnr 7/2016  
Kreditlimit för finansiell leasing av bilar. 
Nordanstigs kommun har idag en kreditlimit vad gäller leasing av bilar 
på 6 mnkr vilket även inkluderar Nordanstigs Bostäder AB. 
De senaste åren har bilparken allteftersom utökats. Behoven har ökat 
på grund av övertagandet av hemsjukvård och mottagandet av 
ensamkommande barn. Samtidigt har flera äldre bilar inom 
hemtjänsten bytts ut. Detta har medfört att marginalen i kreditlimiten 
blivit för knapp.  
Nu har ökade behov av bilar och mindre bussar uppkommit vad gäller 
ensamkommande flyktingbarn eftersom mottagandet ökar. 
Även hemtjänsten aviserar behov av ökat antal bilar. 
För att alltid ha en marginal så att vi kan ersätta bilar som av någon 
anledning måste tas ur bruk och svara mot de ökade behoven i 
verksamheterna behöver limiten ökas med 2 mnkr. 
Beslutsunderlag 
Ekonomikontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar utöka tidigare 
leasinglimit med 2 mnkr i Nordea Finans Sverige AB, avtalsnummer 
7266. Vilket ger total kreditlimit på 8 mnkr inklusive Nordanstigs 
Bostäder AB. Uppdra till kommunens firmatecknare att underteckna 
erforderliga handlingar (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 
2015-12-09). 
Yrkanden 
Stig Eng (C), med bifall av Carina Olsson (C), yrkar bifall till förslaget. 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 
antaget. 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Utöka tidigare leasinglimit med 2 mnkr i Nordea Finans Sverige AB, 

avtalsnummer 7266. Vilket ger total kreditlimit på 8 mnkr inklusive 
Nordanstigs Bostäder AB.  

2. Uppdra till kommunens firmatecknare att underteckna erforderliga 
handlingar. 
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§ 6 Dnr 6/2016  
Flytt mellan verksamheter i budget 2016. 
För att renodla servicen till kommunens verksamheter har tf 
kommunchef Eva Fors lämnat ett förslag att nuvarande 
Kommunledningskontoret tillförs Kost och Städ från Vård och omsorg 
samt Transport och Bilpool från Social omsorg. 
Kost och städ 18 963 tkr 
Transportenheten      708 tkr 
Bilpool     - 111 tkr 
Beslutsunderlag 
Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar flytta Kost och städ från 
Vård och omsorg och Transportenheten och Bilpoolen från Social 
omsorg till Kommunledningskontoret (Eva Fors tjänsteutlåtande 
2016-01-08). 
Yrkanden 
Stig Eng (C), med bifall av Carina Olsson (C), yrkar bifall till förslaget. 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 
antaget. 
Kommunstyrelsens beslut 
Flytta budget 2016 för Kost och städ från Vård och omsorg och för 
Transportenheten och Bilpoolen från Social omsorg till 
Kommunledningskontoret. 
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§ 7 
Hembud för aktier i Norrsken AB. 
Nordanstigs kommun är delägare i Norrsken AB med 2 %. 
IP Only har förvärvat Jämtkraft AB:s stadsnätsverksamhet och därmed 
också bolaget Jämtkraft Telekom AB som är ägare i Norrsken. IP Only 
planerar att göra en stor satsning i Östersund, Åre och Krokoms 
kommuner och tar i och med detta över stadsnätsverksamheten och 
Jämtkrafts fibernät i januari. 
Nordanstigs kommun behöver, tillsammans med övriga delägare, ta 
ställning till ett kommande hembud. En formell skrivning om hembud 
kommer från styrelsen i Norrsken, troligen under januari. Respektive 
ägare har sedan 2 månader på sig att ta ställning till om man vill 
utnyttja hembud och till vilken volym. Ett hembud måste bli fulltecknat 
annars faller hembudet.  
Beslutstiden för hembud är 2 månader. 
Eventuellt tecknade aktier i hembudet skall sedan lösas/betalas inom 
1 månad.  
Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar att kommunen nyttjar hembudet. 
Håkan Larsson (M) yrkar avslag på hembudet. 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Håkan Larssons 
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget. 
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 
Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja. 
Den som stöder Håkan Larssons yrkande röstar Nej. 
Omröstningsresultat 
Fem Ja-röster för Stig Engs yrkande mot 5 Nej-röster för Håkan 
Larssons yrkande. Med ordförandens utslagsröst beslutar 
kommunstyrelsen enligt Stig Engs yrkande (se omröstningsbilaga). 
Kommunstyrelsens beslut 
Nordanstigs kommun avser att nyttja hembudet på den föreslagna 
nivån av 0,55 %, dvs 46 aktier. 
Reservationer 
Tor Tolander (M), Håkan Larsson (M), Jan-Ola Hall (SD) och Solveig 
Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 8 
Val av ägarrepresentant till bolagsstämma för Norrsken AB. 
Kommunstyrelsen har att välja en ägarrepresentant till bolagsstämman 
för Norrsken AB. 
Kommunstyrelsens beslut 
Välja Stig Eng (C) som kommunens representant vid Norrsken AB:s 
bolagsstämmor under återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 9 Dnr 229/2015  
Information från ledningsutskottets verksamheter. 
Tf verksamhetschef Thord Wannberg informerar om följande aktuella 
ärenden: 
Arbetet pågår med ny Näringslivsstrategi. 
Kulturråd. 
VA-utbyggnaden i Sörfjärden. 
Intresse för mark i kommunen för exploatering av bostäder och 
industrier. 
Utredning pågår om ett särskilt boende i Bergsjö. 
Ett fiskeseminarium kommer att anordnas i april 2016. 
Dialog pågår mellan kommunen, Fiberstaden AB och föreningen 
Byafiber när det gäller bredbandsutbyggnad. 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 10 Dnr 169/2015  
Biblioteksplan för Nordanstigs kommun. 
Utbildningsutskottet har beslutat uppdra till verksamheten att utarbeta 
förslag till reviderad biblioteksplan. Som grund för verksamheten finns 
bibliotekslagen och skollagen. 
Verksamheten har utarbetat ett förslag till en reviderad biblioteksplan 
som redovisas vid sammanträdet.  
Biblioteksplanen innehåller en nulägesbeskrivning av verksamheten 
samt förslag på övergripande mål och framtida utveckling.  
Utbildningsutskottet har fram för allt diskuterat förslaget om 
övergripande mål och den framtida utvecklingen och behovet av utökad 
budgetram. 
Tf verksamhetschef Patrik Björk föredrar ärendet. 
Beslutsunderlag  
Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta förslag 
till biblioteksplan för Nordanstigs kommun. Omfördela medel inom 
befintlig budgetram för 2016 till biblioteksverksamheten för att 
verksamheten ska få möjlighet att utvecklas enligt planen 
(utbildningsutskottets protokoll § 87/2015). 
Yrkanden 
Carina Olsson (C) yrkar bifall till utbildningsutskottets förslag. 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Carina Olssons yrkande och finner 
det antaget. 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta förslag till biblioteksplan för Nordanstigs kommun. 
2. Uppdra till utbildningsutskottet att lämna förslag på omfördelning av 

medel inom befintlig budgetram för 2016 till biblioteksverksamheten 
för att verksamheten ska få möjlighet att utvecklas enligt planen. 
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§ 11 Dnr 408/2015  
Skolpeng 2016 till andra kommuner. 
Nordanstigs kommun ska fastställa skolpengen för 2016 när det gäller 
barnomsorg till andra kommuner, barnomsorg till friskolor och 
friförskolor samt barnomsorgspeng till annan pedagogisk verksamhet. 
Ekonom Yvonne Nilsson föredrar ärendet. 
Beslutsunderlag 
1. Utbildningschef Eva Fors tjänsteutlåtanden 2015-12-04. 
2. Kommunstyrelsen beslutar att behandla ärendet vid 

kommunstyrelsens nästa sammanträde (kommunstyrelsens 
protokoll § 316/2015). 

Yrkanden 
Carina Olsson (C) yrkar bifall till förslagen. 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Carina Olssons yrkande och finner 
det antaget. 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta följande skolpeng och barnomsorgspeng till andra kommuner 

2016: 
Grundskola 60 651 kr/år  
Förskola heltid (mer än 15 tim/vecka) 98 597 kr/år  (om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften)  
Förskola heltid (mer än 15 tim/vecka) 108 594 kr/år (om hemkommunen debiterar föräldraavgiften) 
 Förskola tom 15 tim/vecka 54 297 kr/år  
Fritidshem 32 303 kr/år (om mottagande kommun debiterar föräldraavgiften) 
 Fritidshem 36 809 kr/år 
(om hemkommunen debiterar föräldraavgiften)  Förskoleklass 35 881 kr/år 
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Forts. § 11 
 
2. Anta följande skolpeng och barnomsorgspeng till friskolor och 

friförskolor 2016: 
Grundskola  64 290 kr/år 
Förskola heltid (mer än 15 tim/vecka) 105 113 kr/år  
(om friförskolan debiterar föräldraavgiften) 
Förskola heltid (mer än 15 tim/vecka) 115 110 kr/år 
(om hemkommunen debiterar föräldraavgiften) 
Förskola tom 15 tim/vecka  57 555 kr/år 
Fritidshem  34 512 kr/år 
(om friskolan debiterar föräldraavgiften) 
Fritidshem  39 018 kr/år 
(om hemkommunen debiterar föräldraavgiften) 
Förskoleklass 38 033 kr/år 

3. Anta följande barnomsorgspeng till annan pedagogisk verksamhet 
2016: 
Förskola heltid (mer än 15 tim/vecka) 82 030 kr/år  
Förskola tom 15 tim/vecka  41 015 kr/år 
Fritidshem  23 955 kr/år 
Förskoleklass  24 583 kr/år 

Reservationer 
Erik Eriksson Neu (S) och Stefan Berg (C) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 12  
Information från utbildningsutskottets verksamheter. 
Tf verksamhetschef Patrik Björk informerar om följande aktuella 
ärenden: 
Ett möte mellan kommunen och föräldrar i Hassela med anledningen 
av uppdraget att samordna lokalerna för skola och förskola i Hassela. 
Rekrytering till elevhälsan pågår för utveckling i samarbete med 
Sociala omsorgen. 
Översyn av regelverket för barnomsorgen. 
Skolinspektionens besök utifrån de förelägganden som kommunen har 
inom utbildningsverksamheten. Skolinspektionens beslut kommer i 
mars 2016. 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 13 Dnr 429/2015  
Riktlinjer för Feriearbete 2016 och framåt. 
Förvaltningen har utarbetat ett förslag till riktlinjer för arbetet med 
feriearbete 2016. Förslaget är att dessa ska gälla tillsvidare och 
revideras vid behov. 
Antal platser beräknas utifrån gällande budgettilldelning.  
Nordanstigs kommun, Äldreomsorgen, har överenskommelse med 
gymnasieelever om feriearbetsplatser för Vård- och 
omsorgsprogrammets studerande i åk 1. Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden har tidigare haft intentionerna att rikta en del 
feriearbetsplatser mot omsorgen. Detta i ett rekryterande syfte då 
omvårdnadsprogrammet har haft få sökande och man ser en framtida 
risk i personalrekryteringen till utbildade i omvårdnadsarbetet.  
Kommunens platser föreslås också fortsättningsvis främst riktas mot 
omsorgen och fördelas mellan elever i två årskullar. Åk 9 som har sökt 
OP och de avtalade inom OP åk 1.  
Sedan 2009 erbjuder vi 2-3 platser till Sommarskola i regi av 
Nordanstigs kommuns grundskola. Kommunen, grundskolan, söker 
projektmedel från skolverket för att bedriva sommarskola för ett antal 
elever. Sannolikt får grundskolan medel för detta även i år. Så länge de 
har den verksamheten samarbetar vi med dem om platser. 
Socialtjänsten har årligen ett antal ungdomar placerade i familjehem 
som har behov av feriearbete. I de fall feriearbete inte löser sig på 
annat sätt för de placerade ungdomarna så administreras de genom 
Nordanstigs kommun. Ca 6-8 platser är bedömningen. Ansökan och i 
övrigt enligt gällande riktlinjer. 
Kommunens hem för ensamkommande flyktingbarn kommer att 
samarbeta med arbetsmarknadsenheten om sysselsättning för deras 
boenden under sommaren. Ekonomiskt så belastar inte de 
Feriearbetskontot men de ingår i samma rutiner och riktlinjer i det fall 
de har arbetstillstånd. 
2015 års nyhet var att vi samverkade med Skolprao och 
företagarföreningen om att erbjuda företag tjänsten att annonsera, ta 
mot ansökningar och grundmatcha mot sommarjobb för deras behov. 
Vi fortsätter detta erbjudande inför 2016 och framöver. 
Tf kommunchef Eva Fors redovisar arbetstagarorganisationen 
Kommunals synpunkter vid Central samverkan. 
Beslutsunderlag 
1. Bente Sandströms tjänsteutlåtande 2015-12-11. 
2. Omsorgsutskottets protokoll § 90/2015.  
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Forts.§ 13 
Yrkanden 
Åke Bertils (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Åke Bertils yrkande och finner det 
antaget. 
Kommunstyrelsens beslut 
Anta följande riktlinjer att gälla från 2016 och framåt: 
 Feriearbetet omfattar 75 timmar, normaltid är tre veckor, fem 

timmar om dagen, måndag till fredag.  
 Arbetet utförs om möjligt under en sammanhållen period under 

sommaren.  
 Minst hälften av platserna erbjuds inom omsorgens verksamhet 

och resterande med stöd av kommunens andra verksamheter eller 
föreningar. 

 Platserna erbjuds de som fyllt 15 år men ej 18 år samt går ut 
grundskolan åk 9 och åk 1 på gymnasial skola.  

 I det fall sökande ungdomar är fler än erbjudna platser prioriteras 
de som ej haft feriearbete föregående år och därefter lottning. 

 I samarbete med IFO bereds plats inom ramen av befintliga platser 
utöver ovanstående riktlinjer för ett mindre antal ungdomar som är i 
särskilt behov. 

 Att i samarbete med Hemtjänsten och Räddningstjänsten 
genomföra förebyggande brand- och olycksfallsbesök hos äldre i 
egna hem med hjälp av ungdomar. ”Brandvarnarprojektet”. 

 Att erbjuda platser till hjälp med Sommarskola i samarbete med 
Nordanstigs kommuns grundskola. 2-3 platser under förutsättning 
att Kommunen erhåller pengar från Skolverket till verksamheten. 

 Att erbjuda och administrera platser för feriearbete för ungdomar 
knutna till kommunens hem för ensamkommande flyktingbarn.  

 Att erbjuda näringslivet tjänsten att annonsera, ta mot ansökningar 
och grundmatcha mot sommarjobb i dess företag. 
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§ 14 Dnr 431/2015  
Ändring i dokumenthanteringsplanen för IFO. 
Idag finns en pärm som innehåller Förhandsgranskning av inkommen 
anmälan. Den ska gallras efter 5 år. 
Verksamheten föreslår att gallring sker efter 3 år samt att benämningen 
på handlingarna ändras enligt följande: 
Namnet på pärmen ändras från Förhandsgranskning av inkommen 
anmälan till Förhandsbedömning av inkommen aktualisering BoU. 
Borttag av pärmen Personutredning Kriminalvården som ersätts av 
pärmen Utdrag ur socialregistret. 
Ändring av namn på pärmen Rapporter och anmälningar som inte 
tillhör ärenden till Förhandsbedömning av inkommen aktualisering 
vuxen. 
Beslutsunderlag 
Omsorgsutskottets protokoll § 91/2015.  
Kommunstyrelsens beslut 
Ändra dokumenthanteringsplanen för IFO enligt följande: 
Gallring sker efter 3 år samt att benämningen på handlingarna ändras 
enligt följande: 
Namnet på pärmen ändras från Förhandsgranskning av inkommen 
anmälan till Förhandsbedömning av inkommen aktualisering BoU. 
Borttag av pärmen Personutredning Kriminalvården som ersätts av 
pärmen Utdrag ur socialregistret. 
Ändring av namn på pärmen Rapporter och anmälningar som inte 
tillhör ärenden till Förhandsbedömning av inkommen aktualisering 
vuxen. 
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§ 15 Dnr 230/2015  
Information från omsorgsutskottets verksamheter. 
Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om följande aktuella 
ärenden: 
Nio personer bor fortfarande på Björkbacken som under 2016 ska 
avvecklas som särskilt boende. 
Ombyggnationen av Berge gruppbostad är klar och inflyttningen är 
genomförd. 
Två sjuksköterskor är nyrekryterade och därmed är endast en tjänst 
vakant. 
LSS-boendet i Hassela. 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 16 
Redovisning av ej avslutade motioner. 
Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger i § 32 att fullmäktiges 
presidium två gånger per är ska redovisa de motioner som inte är 
färdigberedda. 
Då två motioner saknades vid den senaste redovisningen har 
verksamheten sammanställt en ny redovisning av de aktuella 
motionerna. 
Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 
Godkänna redovisningen. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL21 (30) 
Kommunstyrelsen 2016-01-19 

Justerandes signatur 
  
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 17 
Redovisning av delegationsbeslut. 
Följande delegationsbeslut redovisas: 
Handläggare Monica Enros: 
Omprövning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel, 2015-12-17 
Ökad tillgänglighet i Gnarpsviljan. 
Nya tillsvidareanställda december 2015. 
Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för december 2015. 
Utbildningsutskottets protokoll §§ 83-93/2015. 
Omsorgsutskottets protokoll §§ 82-91/2015. 
Nyanställda per 2015-11-01. 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
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§ 18 
Delgivningar. 
Följande delgivningar redovisas: 
Protokoll 
Region Gävleborg 2015-12-15. 
Hälsingerådet 2015-12-02. 
Övrigt 
Lex Sarah: Rapportering gällande brister i omsorgen vid ett av 
kommunens HVB-hem. 
Bilda GävleDala: Verksamhetsplan 2015-2016. 
Sveriges kommuner och landsting: Energi och klimat 2015. 
Kommunstyrelsens beslut 
Lägga delgivningarna till handlingarna. 
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§ 19 
Bolagsordning och aktieägaravtal för Visit Hälsingland 
Gästrikland AB. 
Fullmäktige beslutade i december 2014 att Nordanstigs kommun går in 
som delägare i Visit Hälsingland Gästrikland AB tillsammans med 
Visit Glada Hudik AB och Visit Gävle AB. 
En bolagsordning och ett aktieägaravtal är upprättat för antagande i 
fullmäktige. 
Stig Eng (C) informerar från ett telefonmöte under förmiddagen med 
styrelsen i Visit Hälsingland Gästrikland. 
Yrkanden 
Åke Bertils (S) yrkar bifall. 
Håkan Larsson (M), med bifall av Tor Tolander (M) yrkar återremiss 
förjusteringar i bolagsordningen och aktieägaravtalet vad gäller 
revisorer och verkställande direktör. 
Monica Olsson (S) yrkar tillägga att en översyn av bolagsordningen ska 
ske under året. 
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 antar följande 
propositionsordning: 
Den som stöder att ärendet avgörs idag röstar Ja. 
Den som stöder att ärendet återremitteras röstar Nej. 
Omröstningsresultat 
Med nio Ja-röster för att ärendet ska avgöras idag mot fyra Nej-röster 
för återremiss beslutar kommunstyrelsens att ärendet ska avgöras 
idag. 
Propositionsordning 
Ordföranden ställe därefter proposition på Åke Bertils bifallsyrkande 
och sitt eget tilläggsyrkande och finner dem antagna. 
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Forts. § 19 
Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till kommunchefen att genomföra en översyn av 
bolagsordningen under året. 
Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 
Anta förslag till bolagsordning och aktieägaravtal för Visit Hälsingland 
Gästrikland AB. 
Reservationer 
Håkan Larsson (M), Tor Tolander (M), Solveig Wiberg (SD) och Jan-
Ola Hall (SD) reserverar sig mot beslutet. 
Ajournering 
Ärendet ajourneras under sammanträdet för inhämtande av 
information. 
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§ 20 
Överenskommelse för gemensamt genomförande av lokal 
uppföljning av ungdomspolitiken LUPP 2016 i Gävleborg. 
LUPP är en enkät för att kommuner, stadsdelar eller regionen ska få 
kunskap om ungas situation, deras erfarenheter och synpunkter.  
Hösten 2016 är det dags för lokal uppföljning av ungdomspolitiken 
(LUPP). Från och med 2010 har alla kommuner i länet deltagit i 
undersökningen och i år vill Region Gävleborg åter genomföra 
undersökningen och ta fram ett material som är lokalt och regionalt 
användbart i det fortsatta arbetet med barn- och ungdomsfrågor.  
Enkäten kan användas för att: 

- skaffa kunskap om unga 
- underlätta eller starta ett samarbete mellan förvaltningar och 

verksamheter 
- skaffa underlag i beslutsprocesser som rör unga 
- förbättra ungas levnadsvillkor lokalt 

 Nytt för 2016 är att enkäterna översatts till tre språk, engelska, arabiska 
och somaliska. Det kommer vara ett nytt mer smidigare lupp-verktyg 
och det finns möjlighet för kommunerna att lägga till några få egna 
frågor i enkäten. 
Ansökningstiden för LUPP är öppen fram till mitten av februari, 2016 så 
ett svar behöver ges till Regionen avdelning för folkhälsa och hållbarhet 
senast 29 januari, 2016. 
Beslutsunderlag 
Verksamheten föreslår at kommunstyrelsen beslutar att Nordanstigs 
kommun deltar i LUPP undersökningen 2016 samt att LUPP 
undersökningen för Nordanstigs kommun finansieras av 
kommunstyrelsens förfogandemedel med 6030 kronor (Christin 
Hübenettes tjänsteutlåtande 2016-01-08). 
Yrkanden 
Monica Olsson (S) yrkar bifall till förslaget. 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget. 
Kommunstyrelsens beslut 
1. Delta i LUPP-undersökningen 2016. 
2. LUPP-undersökningen för Nordanstigs kommun finansieras av 

kommunstyrelsens förfogandemedel med 6 030 kronor. 
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§ 21 
Upphandla personlig assistans enligt LOV. 
Nordanstigs kommun gjorde år 2010 en upphandling enligt Lagen om 
offentlig upphandling, (LOV) för kommunens personliga assistans både 
enligt Socialförsäkringsbalken (SFB) och Lagen om stöd och 
service (LSS). Detta innebar att om någon brukare valde kommunen 
som utförare av personlig assistans var det Kompis assistans och 
utveckling SB som utförde insatserna. 
Det finns många fördelar med att upphandla enligt LOV i stället för 
LOU, bl.a. så ger det fler kommunala alternativ för den enskilde att 
välja mellan samt att så länge kommunen har det enligt LOV inte 
behöver göras upphandling igen. 
Nuvarande avtal gäller till och med 2016-01-31.  
Verksamhetschef Malin Ruthström föredrar ärendet. 
Beslutsunderlag 
Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att införa LOV 
inom personlig assistans (Malin Ruthströms tjänsteutlåtande 
2015-11-19). 
Kommunstyrelsens beslut 
Införa LOV inom personlig assistans. 
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§ 22 
Information och övriga ärenden. 
Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika 
ärenden. 
Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden. 
Extra ärenden Regionala bredbandsstrategin 
Håkan Larsson (M) påtalar att i den regionala bredbandsstrategin 
anges det att bredbandsutbyggnaden ska genomföras för att uppnå 
90 procents anslutning. I praktiken är det dock de stora kommunerna 
som det går att genomföras medan det i de mindre kommunerna 
endast kommer att uppnås 60 %. Håkan Larsson föreslår därför att 
kommunen tillsammans med tex övriga små kommuner i länet, uttalar i 
frågan, om vi ska kunna få del av bidragen till utbyggnaden. 
Ersk-Matsgården 
Jan-Ola Hall (SD) föreslår att en arbetsgrupp tillsätts, bestående av 
representanter från revisionen, Norrhälsinglands miljö- och 
räddningsnämnd, länsstyrelsen, Ersk-Matsgårdens styrelse, 
kommunstyrelsen och kulturen, för att arbeta för gårdens utveckling. 
Åke Bertils (S) föreslår att kommunstyrelsen till sitt nästa 
sammanträde, bjuder in ordföranden m.fl. Från Ersk-Matsgårdens 
styrelse, för att diskutera förslaget. 
Industrimark i kommunen 
Carina Olsson (C) föreslår att kommunen skyndsamt utreder att 
färdigställa industrimarken Knoget i Harmånger. 
Informationer 
Sven-Erik Sjölund (S) informerar från seminariet Med fokus på rovdjur 
och tamdjur, på Järvzoo.  
Kommunstyrelsens beslut 1. Regionala bredbandsstrategin 

Uppdra till kommunchefen att kontakta de små kommunerna i länet 
för ett gemensam uttalande. 

2. Ersk-Matsgården 
Bjuda in ordföranden Boerje Bohlin (S) m.fl. från Ersk-Matsgårdens 
styrelse för att diskutera förslaget att tillsätta en arbetsgrupp för 
gårdens utveckling. 

3. Industrimark i kommunen 
Överlämna ärendet till ledningsutskottet för beredning. 

4. I övrigt godkänna informationen. 
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§ 23 Dnr 88/2012  
Rapport: Dragning av ny E4. 
Stadsarkitekt Christina Englund redovisar pågående förhandlingar med 
Trafikverket om dragningen av den nya E4:an. 
Trafikverket har vid ett möte med kommunen 19 januari 2016 meddelat 
förslag till justeringar av E4:ans sträckning genom Harmånger. 
Sträckningen föreslås gå längre västerut än den nuvarande dragningen 
för att skydda Harmångers vattentäkt. 
Planerad byggstart för sträckan från Hammarbacken är 2018 och för 
sträckan Harmånger-Gnarp är byggstarten planerad till 2020. 
Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

§ 7 
SE        HL 

§ 19 
Idag   Åter 

   

Ledamöter   Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
Monica Olsson     ordf S N X  X        
Sven-Erik Sjölund 
 

S N -- X       
Åke Bertils 
 

S N X  X        
Ulf Lövgren 
 

S N -- X        
Stig Eng           v. ordf C N X          
Per-Åke Kardell 
 

C --          
Stefan Bergh 
 

C N -- X      
Håkan Larsson 
 

M N  X  X       
Tor Tolander 
 

M N  X  X       
Per-Ola Wadin 
 

FP
? 

N 
 

 X X        
Patric Jonsson 
 

KD --           
Solveig Wiberg 
 

SD N  X  X      
Jan-Ola Hall 
 

SD N  X  X      
             
             
Ersättare             
Sigbritt Persson 
 

S N X  X        
Erik Eriksson Neu 
 

S    X        
Kent Hammarström 
 

S            
Oskar Lundin 
 

S            
Elisabeth Lundin 
 

S            
Erik Sundberg 
 

S            
Amanda Engström 
 

S            
Mandy Eriksson  Neu 
 

S            
Anders Engström S            
Carina Olsson 
 

C N X  X        
Natrix Öjemark 
 

C            
Camilla Karlsson 
 

C            
Thomas von 
Wachenfeldt 

C            
Pernilla Kardell 
 

C            
Kjell Bergström 
 

MP N           
Leena Lindblom 
 

M            
Margareta Lindkvist 
 

M            
Helena Andersson 
 

M            
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

§ 7 
SE        HL 

§ 19 
Idag   Åter 

   
Ersättare forts   Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 
Tina Torstensson 
 

FP            
Lisbeth Lagerborg 
 

FP            
Katarina Roos 
 

V            
Ulrika Jonsäll 
 

V            
Sven-Olof Nord 
 

SD            
Johan Norrby 
 

SD            
Sandra Bjelkelöv 
 

SD           
Eva Andersson 
 

SD N          
Summa  13 5 5 9 4       
Avstår   3     

 
 
Stig Eng är beslutande tom kl 09:55, § 7. Närvarande igen, men inte beslutande, from 
kl. 13:00. 
Sigbritt Persson ersättare för Per-Åke Kardell. 
Erik Eriksson Neu närvarande heldag. Ersättare för Stig Eng from kl. 10:20, § 10. 
Carina Olsson ersättare för Patric Jonsson. 
 


