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§ 42 

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

Extra ärenden 
Yttrande över ansökan om tillstånd Strömbacka kraftverk. 

Pappersfria utskick till politiken. 

Reviderad bolagsordning för Nordanstigs Bostäder AB. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna dagordningen med ovanstående ändringar. 
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§ 43 Dnr 2016-024 

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

SmåKom har besökt Nordanstig och informerat om sin verksamhet. 

Partiföreträdarträff 18 mars 2016 med bl.a. information om kommunens 
Näringslivsstrategi. 

Ett utvecklingsprojekt är på gång i Stocka som bl.a. rör Ingaskär. 

En träff har varit med Svenskt Näringsliv. Två företagarfrukostar har 
genomförts och en till är på gång. 

16 mars 2016 träffas Hälsingerådet. 

18 mars 2016 träff för information om den nya regionbildningen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 44 Dnr 2016-025 

Kommunchefen informerar. 
Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om följande aktuella 
ärenden: 

Bokslut och årsredovisning för 2015. 

29 mars 2016 möte om aktuella regionala ärenden för Nordanstig. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 45 Dnr 2016-064 

Ekonomirapport. 
Enhetschef Björn Hylenius presenterar en ekonomirapport per februari 
2016. 

Prognosen för helår för verksamheterna är följande: 

Kommunledningskontoret 627 tkr 

Staben -2 010 tkr 

Utbildning -50 tkr 

Vård och Omsorg 0  

Social Omsorg 0 

Anpassningskravet 0 

Summa  -1 433 tkr 

 

Prognosen på helår för kommunen som helhet är -936 tkr. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 46 

Bokslut 2015 för kommunstyrelsens verksamheter samt 
årsredovisning 2015 och miljöbokslut 2015 för Nordanstigs 
kommun. 
Ekonomienheten har sammanställt bokslut 2015 för kommunstyrelsens 
verksamheter samt en årsredovisning 2015 för Nordanstigs kommun. 

Kommunen visar ett positivt resultat på 7,8 mnkr (miljoner kronor) och 
koncernen på 15,4 mnkr. 

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i bokslutet mot budget: 

Kommunledningskontoret    8 591 tkr  
Stab         591 tkr 
Utbildning      4 263 tkr 
Vård & omsorg                     - 9 179 tkr 
Social omsorg                       7 925 tkr 
Gymnasium & vuxenutbildning                    - 5 429 tkr 

 

Budgeterat resultat för kommunen är 10 320 tkr. Årets resultat avviker 
mot budget med - 2 453 tkr. 

Samhällsbyggnadsenheten har sammanställt miljöbokslut 2015 för 
Nordanstigs kommun. Miljöbokslutet är en uppföljning av kommunens 
miljöarbete med målet Ett hållbart samhälle. 

Enhetschef Björn Hylenius föredrar årsredovisningen för kommunen 
som helhet inklusive konsernen. 

Ekonomichef Margareta Tamm Persson föredrar redaktionella 
ändringar i årsredovisningen. 

Beslutsunderlag  
1. Ekonomikontoret föreslår att fullmäktige godkänner årsredovisning 

2015 för Nordanstigs kommun (Björn Hylenius tjänsteutlåtande 
2016-02-26). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner bokslut 
2015 för ledningsutskottets verksamheter (ledningsutskottets 
protokoll § 41/2016). 

3. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar bokslut 2015 
för omsorgsutskottets verksamheter (omsorgsutskottets protokoll 
§ 3/2016). 

4. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar bokslut 
2015 för utbildningsutskottets verksamheter (utbildningsutskottets 
protokoll § 15/2016). 

5. Samhällsbyggnad föreslår att Miljöbokslut 2015 för Nordanstigs 
kommun godkänns (Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2016-03-07). 
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Forts. § 46 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna bokslut 2015 för kommunstyrelsens verksamheter. 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna årsredovisning 2015 för Nordanstigs kommun. 

2. Godkänna miljöbokslut 2015 för Nordanstigs kommun. 
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§ 47 Dnr 2016-055 

Revisionsrapport: Granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete. 
Revisionen har granskat kommunens systematiska arbetsmiljöarbete. 

Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter över de 
rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten, företrädesvis 
de som framgår av rapportens sammanfattning. 

Personalchef Maritta Rudh har lämnat ett förslag till yttrande över 
rapporten. 

Helen Ersson, KPMG, föredrar rapporten. Deltar gör även revisionens 
ordförande Sverker Söderström. 

Beslutsunderlag 
1. Personalenhetens förslag till yttrande (Maritta Rudhs 

tjänsteutlåtande 2016-02-15). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 
verksamhetens förslag till yttrande över rapporten 
(ledningsutskottets protokoll § 26/2016). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar att ledningsutskottet får i uppdrag att vidta åtgärder 
utifrån revisionsrapporten. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta verksamhetens förslag till yttrande över rapporten. 

2. Uppdra till ledningsutskottet att vidta åtgärder utifrån 
revisionsrapporten. 
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§ 48 Dnr 2016-054 

Revisionsrapport: Granskning av kommunens styrning genom 
mål och riktlinjer för verksamheten. 
Revisionen har granskat kommunens styrning genom mål och riktlinjer 
för verksamheten. 

Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter över de 
rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten. 

Tf kommunchef Eva Fors har lämnat ett förslag till yttrande över 
rapporten. 

Beslutsunderlag  
1. Tf kommunchef Eva Fors föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

lämna följande yttrande till revisionen: Beredningsgruppen som 
består av alla presidier och kommunens ledningsgrupp arbetar 
redan med kommunfullmäktiges mål och riktlinjer utifrån 
revisionens rekommendationer (Eva Fors tjänsteutlåtande 2016-
01-18). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar lämna 
följande yttrande till revisionen: Beredningsgruppen som består av 
alla presidier och kommunens ledningsgrupp arbetar redan med 
kommunfullmäktiges mål och riktlinjer utifrån revisionens 
rekommendationer (ledningsutskottets protokoll § 25/2016). 

Kommunstyrelsens beslut 
Lämna följande yttrande till revisionen: 

Beredningsgruppen som består av alla presidier och kommunens 
ledningsgrupp arbetar redan med kommunfullmäktiges mål och 
riktlinjer utifrån revisionens rekommendationer. 
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§ 49 Dnr 2015-310 

Komplettering revisionsrapport: Bedömning av 
kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans. 
Kommunstyrelsen har tidigare svarat på revisionens rapport 
Bedömning av kommunstyrelsens arbete för en ekonomi i balans. 

Revisionen begär nu kompletterade svar på de punkter som 
kommunstyrelsen inte kommenterade vid den tidigare handläggningen. 

Beslutsunderlag 
1. Förvaltningen har lämnat ett förslag till yttrande över 

revisionsrapporten (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2016-01-
29). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 
förslag till yttrande över kompletteringen till revisionsrapporten 
(ledningsutskottets protokoll § 24/2016). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Anta verksamhetens förslag till yttrande över kompletteringen till 
revisionsrapporten. 
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§ 50 Dnr 2016-072 

Slutrapport Investeringsbudget 2015 och förslag till överföring till 
2016. 
Ekonomienheten har sammanställt slutredovisningarna av 2015 års 
investeringar samt verksamheternas önskemål om ombudgetering till 
2016. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottets protokoll § 29/2016. 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna slutredovisningen av 2015 års investeringar. 

2. Under förutsättning av fullmäktiges överföring fördela summan på 
följande projekt: 

Markköp  165 tkr 

Trygghetslarm 470 tkr 

Byte av gatubelysningsarmatur 300 tkr 

Omklädningsrum/förråd isbanan Bergsjö 350 tkr 

Bredband 1 049 tkr 

Morängsviken (va-utbyggnad) 1 899 tkr 

GPS positionering avloppsbrunn 92 tkr 

Skydds- och arbetsmiljöåtgärder ÅVC 100 tkr 

Morängsviken (vägar) 1 888 tkr 

Fettavskiljare 455 tkr 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Överföra 6 768 tkr från 2015 till 2016 års investeringsbudget för ej 
avslutade projekt. 
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§ 51 Dnr 2015-288  

Revisionsrapport: Uppföljning av granskning av försörjningsstöd 
Revisionen har via KPMG genomfört en uppföljning av en tidigare 
granskning av försörjningsstöd 2013. 

Revisionen vill att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de 
rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapporten, företrädesvis 
de som framgår av rapportens sammanfattning. 

Revisionen bedömer att det finns en risk att beslutade åtgärder till följd 
av granskning av försörjningsstöd inte genomförts fullt ut i enlighet med 
nämndens svar. Det finns också en risk för att vidtagna åtgärder inte 
fått avsedd effekt. Det är även väsentligt för att få en effektiv styrning 
att fattade beslut genomförs samt att det finns rutiner för att säkra att 
så sker. 

Revisionens sammanfattande bedömning är att mycket få av 
kommunstyrelsens beslutade åtgärder har vidtagits. 
Rekommendationen är att kommunstyrelsen följer upp beslutade 
åtgärder för att säkerställa att de får avsedd effekt. Revisionen 
bedömer att bristerna vad gäller kvalitetssystem och 
genomförandeplaner är allvarliga. 

Kvalitetssamordnare Torbjörn Brandt föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Socialchef David Lindqvist tjänsteutlåtande 2016-03-09. 

2. Myndighetsutskottets protokoll § 86/2016. 

Yrkanden 
Åke Bertils (S), med bifall av Stig Eng (C), yrkar bifall till 
myndighetsutskottets förslag. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta verksamhetens förslag till yttrande till revisionen. 

2. Godkänna de arbetsdokument som finns och tidsplan gällande 
uppdatering av verksamhetens arbetsdokument, enligt bilaga, 
avseende huvudprocess, delprocess, processkartläggning, rutiner 
och dokument för det systematiska förbättringsarbetet.  
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Forts. § 51 
 
3. Uppdra till verksamheten att lämna förslag till förändring av 

internkontrollplan för försörjningsstöd inkommer under 2016. 

4. Uppdra till verksamheten under våren 2016 undersöka om 
kommunens dokumenthanteringsprogram VISMA Ciceron kan 
uppfylla behovet av ett IT-stöd för medarbetarna som ska säkra 
underhåll och versionshantering, göra arbetsdokumenten sökbara 
samt ha funktioner för det systematiska förbättringsarbetet.  

5. Uppdra till verksamheten att under 2016 utreda behovet av 
utbildningsinsatser och för vilka som skulle behöva utbildning 
avseende IT-stödet ”analysen” som är kopplat till Procapita.  

6. Uppdra till verksamheten att informera medarbetarna inom social 
omsorg om manualen på APT under våren 2016. 
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§ 52 Dnr 2016-074 

Kommunstyrelsens mål 2016. 
Kommunstyrelsen har att anta mål för verksamhetsåret 2016. 

Kommunstyrelsens och utskottens presidier har arbetat fram följande 
förslag till mål för kommunstyrelsen 2016: 

Barn och unga 
1. Under 2016 arbeta för att familjecentralen utökas med 

barnmorska, samt att antalet besökande ökar. 

2. Öka delaktigheten bland barn och unga.  
(tex genom ungdomsrådet) 

3. Ökad samverkan mellan Utbildning och IFO, Social omsorg. 

4. Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 

Boendemiljö och kommunikation 
5. Skapa trygga boendemiljöer och påbörja bostadsbyggande i 

kommunen. 

6. Öka utbyggnaden av fiber i kommunen. 

7. Påbörja arbetet med att erbjuda fritidskort för ungdomar 
9-18 år. 

8. Undersöka behovet av ytterligare busslinjer i kollektivtrafiken. 

Näringsliv och arbetsmarknad 
9. Öka riktade insatser för integration i arbetslivet för personer 

som står utanför arbetsmarknaden. 

10. Planlägga industrimark i kommunen. 

11. Färdigställa ny Näringslivsstrategi. 

Miljö och hälsa 
12. Fortsätta arbeta utifrån samarbetet med länsstyrelsen genom 

Överenskommelse kring åtgärdsarbete och klimatanpassning, 
och implementera den i verksamheten. 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till förslaget. 

Monica Olsson (S) yrkar i Mål 1 att barnmorska byts till fullvärdig 
familjecentral. 

Tor Tolander (M) yrkar tillägga ett mål under God ekonomisk 
hushållning, Övergripande arbete för sjuktalen inom organisationen. 
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Forts. § 52 

 

Tor Tolander (M) yrkar i Mål 8 ändra behovet av till möjligheterna till. 

Patrik Jonsson (KD) yrkar i Mål 7 lägga till ordet kollektivtrafiken. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande i Mål 1 om 
familjecentralen och finner det antaget. 

Ordföranden ställer proposition på Patric Jonssons yrkande i Mål 7 om 
kollektivtrafik och finner det antaget. 

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Tor 
Tolanders yrkande i Mål 8 och finner ledningsutskottets förslag antaget. 

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag i övrigt 
och finner det antaget. 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders tilläggsyrkande och 
finner det avslaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa följande mål för kommunstyrelsen under 2016 samt uppdra 
till utskotten att lämna förslag till aktiviteter och strategier för att 
kommunstyrelsens mål ska uppfyllas. 

Barn och unga 
1. Under 2016 arbeta för en fullvärdig familjecentral, samt att antalet 

besökande ökar. 

2. Öka delaktigheten bland barn och unga.  
(tex genom ungdomsrådet) 

3. Ökad samverkan mellan Utbildning och IFO, Social omsorg. 

4. Utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 

Boendemiljö och kommunikation 
5. Skapa trygga boendemiljöer och påbörja bostadsbyggande i 

kommunen. 

6. Öka utbyggnaden av fiber i kommunen. 

7. Påbörja arbetet med att erbjuda fritidskort i kollektivtrafiken för 
ungdomar 9-18 år. 

8. Undersöka behovet av ytterligare busslinjer i kollektivtrafiken. 
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Forts. § 52 

 

Näringsliv och arbetsmarknad 
9. Öka riktade insatser för integration i arbetslivet för personer som 

står utanför arbetsmarknaden. 

10. Planlägga industrimark i kommunen. 

11. Färdigställa ny Näringslivsstrategi. 

Miljö och hälsa 
12. Fortsätta arbeta utifrån samarbetet med länsstyrelsen genom 

Överenskommelse kring åtgärdsarbete och klimatanpassning, och 
implementera den i verksamheten. 
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§ 53 Dnr 2014-265 

Renhållningsordning för Nordanstigs kommun. 
Enligt 15 kap. 11 § i Miljöbalken (1998:808) ska varje kommun ha en 
renhållningsordning som förutom en avfallsplan även innefattar 
föreskrifter om hantering av avfall.  

Den nu gällande avfallsplanen i Nordanstig antogs 1994 och utgår ifrån 
en lagstiftning som inte har varit gällande sedan 1998 då Miljöbalken 
antogs. I avfallsförordningen 2011:927 (§80) anges att avfallsplanen 
ska uppdateras minst vart 4:e år. De nu gällande föreskrifterna är 
antagna under år 2000 och de ska enligt lag uppdateras varje år. 
Renhållningsordningen ska vara vägledande i vårt dagliga arbete och 
den nu gällande renhållningsordningen är så förlegad att den inte går 
att använda som styrdokument. 

Förslaget till den nya avfallsplanen med tillhörande föreskrifter har 
tagits fram inom ramen för ett samarbete mellan Hälsinglands 
kommuner och gäller för perioden 2015-2020. I oktober 2014 ställdes 
den nya avfallsplanen ut för extern remiss och synpunkterna är 
inarbetade.  

Teknik- och miljöhandläggare Anna Heijbel föredrar ärendet. Deltar i 
föredragningen gör även Renhållningschef Anders Tellin och Mats 
Axbrink, norrhälsinge miljökontor. 

Beslutsunderlag 
1. Renhållningen föreslår att fullmäktige föreslås besluta att anta den 

nya renhållningsordningen (Anders Tellins tjänsteutlåtande 2016-
01-29). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 
åtgärdsprogram, samrådsredogörelse och underlaget för 
Kommunal Avfallsplan 2015-2020 (ledningsutskottets protokoll 
§ 21/2016). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta föreskrifter 
om hantering av hushållsavfall samt strategier och mål för 
Kommunal Avfallsplan 2015-2020 (ledningsutskottets protokoll 
§ 21/2016). 

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

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 
antaget. 
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Forts. § 53 

Kommunstyrelsens beslut 
Anta åtgärdsprogram, samrådsredogörelse och underlaget för 
Kommunal Avfallsplan 2015-2020. 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Anta föreskrifter om hantering av hushållsavfall samt strategier och mål 
för Kommunal Avfallsplan 2015-2020. 
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§ 54 Dnr 2011-350 

Slamlaguner. 
Kommunen har fått tillstånd att anlägga och driva slamlaguner under 
fyra år. Något ytterligare tillstånd kommer inte att beviljas. 

Miljömässig är det bättre att ta hand om slammet med en så kallad 
avvattningsbil än att anlägga slamlaguner. Alternativet med 
avvattningsbil är även ett bättre alternativ på lång sikt. 

Beslutsunderlag 
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att till nästa 

ledningsutskott bereda hanteringen av slam med inriktningen att 
kommunen ska använda sig av en avvattningsbil. Verksamheten 
ska även redovisa ev. avtal med markägare som ingicks i samband 
med planeringen för att anlägga slamlaguner (ledningsutskottets 
protokoll § 8/2016). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar avsluta 
projektet med att anlägga slamlaguner. Uppdra till verksamheten 
att fortsätta arbetet med att hantera slammet via avvattningsbil 
(ledningsutskottets protokoll § 22/2016). 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Avsluta projektet med att anlägga slamlaguner. 

2. Uppdra till verksamheten att fortsätta arbetet med att hantera 
slammet via avvattningsbil. 
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§ 55 Dnr 2015-361 

Investeringsbudget 2016. 
Verksamheten har lämnat förslag till fördelning av 
investeringsbudgeten för 2016: 

 Renovering av badhus 

 Utemiljö skolor och förskolor 

 Bullerdämpande åtgärder 

 Köp av klassrumsmöbler för förskolan. 

 Köks- och städutrustning 

 Arbetsmiljöåtgärder skola 

 Fiberutbyggnad 

Beslutsunderlag  
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till kommunchef Fredrik 

Pahlberg att till nästa ledningsutskott bereda investeringarna för 
Kök- och städutrustning, Arbetsmiljöåtgärder skola samt 
Fiberutbyggnad (ledningsutskottets protokoll § 43/2016). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar fördela 
investeringsbudget 2016 enligt följande: 
Renovering av badhus 2 500 tkr 
Utemiljö skolor och förskolor 100 tkr 
Bullerdämpande åtgärder 200 tkr 
Köp av klassrumsmöbler för förskolan 200 tkr 
(ledningsutskottets protokoll § 43/2016). 

Kommunstyrelsens beslut 
Fördela investeringsbudget 2016 enligt följande: 

Renovering av badhus 2 500 tkr 

Utemiljö skolor och förskolor 100 tkr 

Bullerdämpande åtgärder 200 tkr 

Köp av klassrumsmöbler för förskolan 200 tkr 

Notering 
Håkans Larsson (M) anser att ledningsutskottet 1 mars 2016 föreslog 
att endast investeringen Renovering av badhus, skulle gå till 
kommunstyrelsen för beslut.  
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§ 56 Dnr 2016-076 

Samarbete för att förebygga ekonomisk brottslighet. 
För att förebygga ekonomisk brottslighet och underlätta för kommunen 
att anlita seriösa företag och därmed minska risken för osund 
konkurrens är ett samarbete med Skatteverket nödvändigt. 

Samarbetet gäller i första hand kontroll av svenska juridiska och fysiska 
personers beskattning vid upphandling och/eller avtalsuppföljning. 

Skatteverket lämnar på begäran ut offentliga uppgifter och 
entreprenör/leverantör ur Skatteverkets register till kommunen. 
Dessutom kan även informationskällor beträffande utländska juridiska 
personer lämnas. Vid behov informerar Skatteverket i skattefrågor som 
kan uppstå i anslutning till upphandling och offentliga uppgifter. 

Kommunen inklusive kommunägda bolag ska informera om samarbetet 
inom organisationen och vid upphandling/avtalsuppföljning. Dessutom 
ska kommunen regelbundet kontrollera att entreprenörer/leverantörer 
fullgör sina skyldigheter avseende skatter och avgifter.  

Beslutsunderlag  
1. Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 

Nordanstigs kommun ingår samarbete med Skatteverket samt att 
kommunens firmatecknare undertecknar avtalet (Marianne 
Unborgs och Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-02-
01). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
Nordanstigs kommun ingår samarbete med Skatteverket samt att 
kommunens firmatecknare undertecknar avtalet (ledningsutskottets 
protokoll § 27/2016). 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ingå samarbete med Skatteverket för att förebygga ekonomisk 

brottslighet. 

2. Uppdra till firmatecknarna att underteckna samarbetsavtalet. 
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§ 57 Dnr 2016-027 

Hembud 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 har behövt, tillsammans med övriga delägare, ta 
ställning till ett kommande hembud. En formell skrivning om hembud 
har kommit från styrelsen i Norrsken. Respektive ägare har 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.  

Substansvärdet per aktie är 2 889 kronor, substansvärdet gäller vid 
hembud. 

Beslutstiden för hembud är 2 månader. 

Eventuellt tecknade aktier i hembudet skall sedan lösas/betalas inom 
1 månad.  

Beslutsunderlag  
Kommunstyrelsen beslutar att Nordanstigs kommun avser att nyttja 
hembudet på den föreslagna nivån av 0,55 %, dvs 46 aktier 
(kommunstyrelsens protokoll § 7/2016). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till hembudet. 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Nyttja hembudet på den föreslagna nivån av 0,55 %, dvs 46 aktier. 

Kostnaden 132 894 kronor för aktierna finansieras via kommunens 
likvida medel. 

 

När kommunstyrelsen fattade beslutet var uppgifterna, enligt 
undertecknads mening, att kostnaden för aktierna var ca 12 000-
15 000 kronor samt att substansvärdet skulle vara 2 600 kronor per 
aktie. /Stefan Bergh (C) 
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§ 58 Dnr 2016-052 

Detaljplan för Varpsand, Sörfjärden. 
Bygg och plan har sammanställt en detaljplan för Varpsand i 
Sörfjärden. 

Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för 
camping och småhusbebyggelse. 

Området pekades ut som ett av områdena lämpliga för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen i det tematiska tillägget till 
översiktsplanen som Nordanstigs kommun tog fram 2011. 

Kommunfullmäktige (KF) beslutade 2014-09-29 § 100 att godkänna 
upprättat köpeavtal och sälja Varpsandsområdet till Visionsbolaget. 

Planen har varit utställd för samråd och granskning och är nu klar för 
antagande. 

Planeringsarkitekt Stina Andersson föredrar detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
1. Bygg och Plan föreslår att kommunstyrelsen godkänner 

antagandehandlingarna och granskningsutlåtande samt föreslår att 
fullmäktige antar detaljplanen (Stina Anderssons tjänsteutlåtande 
2016-02-15). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 
antagandehandlingarna och granskningsutlåtande för Varpsand, 
Sörfjärden (ledningsutskottets protokoll § 14/2016). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta detaljplanen 
för Varpsand, Sörfjärden (ledningsutskottets protokoll § 14/2016). 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna antagandehandlingarna och granskningsutlåtande för 
Varpsand, Sörfjärden. 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Anta detaljplanen för Varpsand, Sörfjärden. 
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§ 59 Dnr 2016-077 

Upphandlingspolicy för Hållbara offentliga affärer. 
På uppdrag av direktionen för Inköp Gävleborg har en ny 
Upphandlingspolicy tagits fram för beslut i kommunfullmäktige att gälla 
från och med 1 januari 2016. 

Policyn omfattar de kommuner som äger Inköp Gävleborg, kommunala 
bolag, kommunalförbund, samordningsförbund och andra aktörer som 
helt eller delvis överlämnat upphandlingsansvar till Inköp Gävleborg. 

Direktionen för Inköp Gävleborg har bedömt det viktigt att policyn är 
likalydande i alla ägarkommuner varför remissarbetet har genomförts 
över lång tid och i många steg. 

Uppdraget är nu att slutföra arbetet genom ett beslut om att anta 
policyn i respektive kommunfullmäktige med målet senast 2016-03-31. 

Bakgrund till policyarbetet är dels utvecklad lagstiftning i den offentliga 
upphandlingen, dels utvecklad rättstillämpning som i högre grad 
möjliggör att ställa hållbarhetskrav. Det är även en utveckling utifrån en 
tydlig ägarvilja att använda hållbarhetskrav i den offentliga affären som 
styrmedel. 

Syftet är att med högre grad av ägarvilja använda den offentliga affären 
som ett sätt att öka såväl social/etisk, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet samt att möjliggöra för små och medelstora företag att kunna 
via offentliga kontrakt bidra till ökad sysselsättning och tillväxt. 
Nordanstigs Bostäder AB har tagit del och har inget att erinra. 

Kommunsekreterare Eva Engström föreslår att den nya policyn ska 
gälla från 1 juni 2016. 

Beslutsunderlag  
1. Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar att Nordanstigs 

kommun beslutar att anta ny Upphandlingspolicy för hållbara 
offentliga affärer att gälla från och med 1 januari 2016 (Marianne 
Unborgs och Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 
2016-01-29). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta ny 
Upphandlingspolicy för hållbara offentliga affärer att gälla från och 
med 1 januari 2016 (ledningsutskottets protokoll § 28/2016). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att gälla från 1 juni 
2016. 
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Forts. § 59 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Anta ny Upphandlingspolicy för hållbara offentliga affärer att gälla från 
och med 1 juni 2016. 
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§ 60 

Finansiering av Fiskevårdsseminariet. 
Fiskevårdsprojektet kommer att hålla ett Fiskevårdsseminarium 13 april 
2016 i Bergsjö. Syftet är att uppmärksamma det pågående 
fiskevårdsarbetet, framtidsplaner och visioner för detta arbete samt öka 
möjligheterna att hitta stöd för att kunna genomföra fiskevårdsprojektet. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen tilldelar 15 tkr för 
Fiskevårdsseminariet ur kommunstyrelsens förfogandemedel 
(ledningsutskottets protokoll § 31/2016). 

Yrkanden  
Monica Olsson (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Tor Tolander (M) yrkar att ledningsutskottet får uppdraget att lämna 
förslag till en förstudie utifrån fiskevårdsprojektet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt och Tor Tolanders yrkanden och 
finner dem antagna. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Tilldela 15 tkr för Fiskevårdsseminariet ur kommunstyrelsens 

förfogandemedel. 

2. Uppdra till ledningsutskottet att lämna förslag till en förstudie utifrån 
fiskevårdsprojektet. 
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§ 61 Dnr 2016-078 

Rapport: Näringslivsstrategi för Nordanstigs kommun. 
Stig Eng (C) rapporterar om det inledande arbetet med att utarbeta ett 
förslag till ny näringslivsstrategi för kommunen. 

En träff har genomförts med Svenskt Näringsliv som erbjuder 
Nordanstig stöd i olika aktiviteter under 2016. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till 
verksamheten att fortsätta arbetet med att ta fram ett första utkast till ny 
Näringslivsstrategi till i slutet av mars. I samarbete med Svenskt 
Näringsliv utarbeta en handlingsplan till Näringslivsstrategin 
(ledningsutskottets protokoll § 17/2016). 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till verksamheten att fortsätta arbetet med att ta fram ett första 
utkast till ny Näringslivsstrategi till i slutet av mars 2016. 

I samarbete med Svenskt Näringsliv utarbeta en handlingsplan till 
Näringslivsstrategin. 
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§ 62 Dnr 2016-014 

Remiss: Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor. 
Enligt lag om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) ska en kommun ha 
handlingsprogram som beskriver målen för kommunens förebyggande 
verksamheter samt ett program för räddningsinsats. 

Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner samarbetar kring 
räddningstjänst och säkerhetsfrågor i en gemensam organisation, 
Norrhälsinge räddningstjänst. 

I enlighet med lagstiftningen ska samråd ske med myndigheter som 
kan ha väsentligt intresse i saken. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till utskotten för 

beredning (kommunstyrelsens protokoll § 300/2015). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 
förslag till Handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor 
(ledningsutskottets protokoll § 2/2016). 

3. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att även 
skolskjutsar ska beaktas i dokumentet och förslagsvis under 
punkt 2.4.2 (utbildningsutskottets protokoll § 7/2016). 

4. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 
handlingsprogram enligt lag om skydd mot olyckor med att korrekt 
befolkningsmängdssiffra för Nordanstig införs i dokumentet 
(omsorgsutskottets protokoll § 5/2016). 

Kommunstyrelsens beslut 
Lämna följande yttrande över Handlingsprogram enligt lag om skydd 
mot olyckor: 

Även skolskjutsar ska beaktas i dokumentet och förslagsvis under 
punkt 2.4.2. 

Justera till aktuell befolkningsmängdssiffra för Nordanstig. 
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§ 63 

Uppdra till Nordanstigs Bostäder att bygga bostäder. 
Ledningskontoret har i slutet av 2015 lämnat ett uppdrag till 
verksamheten att efter kontakt med Migrationsverket lämna en 
ekonomisk kalkyl på vad det skulle kosta att uppföra tio 
modulbyggnader för boenden samt på vilken ort och plats som lämpar 
sig bäst för byggandet.  

Verksamheten beräknade att det fanns ett behov av asylplatser inför 
2016 skulle öka till 70 platser. Planeringen för 37 av dessa 70 platser 
är redan klart. För att möta det ökade behovet behöver kommunen se 
över vilka fastigheter som på kort tid kan omvandlas till asylboenden. 

Boendeplatser för mellan 50-70 personer behöver förmodligen lösas 
genom nybyggnation vilka även kan ge möjlighet till framtida boende 
för de som vill bosätta sig i Nordanstig när beslut om uppehållstillstånd 
är klar. 

Efterfrågan på modulhus i Sverige är idag så sort att det inte går fortare 
än nybyggnation. 

Placeringen av bostäderna bör vara nära kommunikation, skola, 
samhällsservice m.m. 

Ledningsutskottet beslutade att uppdra till verksamheten att fortsätta 
utreda ärendet med inriktning på nybyggnation. 

Under tid har ärendet utvecklats till att det vid ledningsutskottets 
sammanträde 1 mars 2016 lämnades ett förslag om att Nordanstigs 
Bostäder AB skulle få uppdraget att bygga bostäder för högst 20 mnkr i 
första hand i Gnarp. 

Beslutsunderlag 
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att fortsätta 

utreda ärendet med inriktning på nybyggnation (ledningsutskottets 
protokoll § 215/2015). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till 
Nordanstigs Bostäder AB att bygga bostäder i första hand i Gnarp 
för högst 20 mnkr (ledningsutskottets protokoll § 42/2016). 

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

Tor Tolander (M) yrkar att ordet Gnarp ska strykas ur uppdraget. 
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Forts. § 63 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Tor Tolanders 
yrkanden och finner Stig Engs yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja. 
Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 
Stig Engs yrkande fick fem Ja-röster och Tor Tolanders yrkande fick 
fem Nej-röster. Med ordförandens utslagsröst beslutar 
kommunstyrelsen enligt Stig Engs yrkande. Tre ledamöter avstod från 
att rösta (se omröstningsbilaga). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Uppdra till Nordanstigs Bostäder AB att bygga bostäder för högst 
20 mnkr, i första hand i Gnarp. 
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§ 64 Dnr 2015-229 

Information från ledningsutskottets verksamheter. 
Ledningsutskottets ordförande Stig Eng informerar om följande aktuella 
ärenden: 

VA-utbyggnad i Sörfjärden, plats håller på att röjas för reningsverket 
och lantmäteriförrättningarna för marken pågår. 

Kommunstyrelsens kulturråd, nomineringsprocessen pågår. 

Företagsfrukostar håller på att genomföras i Hassela, Gnarp och 
Harmånger. 

Utredningen om ett särskilt boende i Bergsjö: utredningen går mot en 
tillbyggnad av Sörgården med 54 platser. 

Kustväg mellan Mellanfjärden och Lönnånger. 

Samkraft AB har möte 22 mars 2016. Delar av vindkraftparken är ute 
för anbud. 

Nya Ostkustbanan AB har kommit igång och håller på att bilda sin 
organisation. 

Inköp Gävleborg har ett ackumulerat underskott. 

Visit Hälsingland Gästriklands styrelsemöte. 

Förslag till ny regionindelning är lämnat. 

Ett möte med olika aktörer på marknaden för utbyggnad av bredband. 

Mellanskog AB har ett informationsmöte 17 mars 2016 om fleesning på 
Tjärnviks industriområde. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 65 Dnr 2016-028 

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 
Utbildningsutskottets ledamot Tor Tolander (M) informerar om följande 
aktuella ärenden: 

Elevernas betyg har förbättrats. 

Kraven i Skolinspektionens förelägganden är åtgärdade. 

RUN-riksdagen. 

Läslyften kommer att genomföras i Nordanstig. 

Ett samråd har genomförts med föräldrar i Hassela och de ställer sig 
positiva till en sammanslagning av lokalerna i Hassela för skola och 
förskola. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 66  

Revidering av kommunstyrelsens delegationsordning. 
I samband med den genomlysning som pågår för att skapa samsyn 
inom biståndsenhetens myndighetsutövning pågår för närvarande 
upprättande av en handlingsplan. 

Detta arbete har visat att en revidering bör ske i delegationsordningen 
för beslut om korttidsvård.  

Syftet med att ändra i delegationsordningen är att skapa ökad 
rättssäkerhet och kvalitetssäkra handläggningsprocessen. 

Beslutsunderlag 
Verksamheten föreslår att delegationen på korttidsvårdsbeslut ändras 
från ansvarig biståndshandläggare till enhetschef för biståndsenheten 
(Malin Ruthströms tjänsteutlåtande 2016-01-26). 

Kommunstyrelsens beslut 
Ändra delegationen på korttidsvårdsbeslut från ansvarig 
biståndshandläggare till enhetschef för biståndsenheten. 
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§ 67 Dnr 2016-039 

Gemensam upphandling av HVB enligt LOV. 
Kostnaderna för HVB har för Nordanstigs kommun ökat under de 
senaste året. Ett sätt att förhindra denna kostnadsdrivande 
utvecklingskurva är att upphandla behandlingsformen gemensamt med 
andra kommuner. Upphandling kan göras enligt Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) eller enligt Lagen om valfrihetsystem (LOV). 

I augusti 2016 löper avtalen på Hem för vård eller boende (HVB) för 
barn/unga och vuxna ut. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge Inköp 

Gävleborg uppdraget att upphandla HVB enligt LOV då detta 
medför en bättre möjlighet att kunna ansluta nya näringsidkare 
efter hand inom samma kostnadsram samt att valfriheten för den 
enskilde blir bättre och socialtjänstens möjlighet att kunna tillsätta 
mer individanpassade resurser stärks (David Lindqvist 
tjänsteutlåtande 2016-02-03). 

2. Myndighetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att ge 
Inköp Gävleborg uppdraget att upphandla HVB enligt LOV då detta 
medför en bättre möjlighet att kunna ansluta nya näringsidkare 
efter hand inom samma kostnadsram samt att valfriheten för den 
enskilde blir bättre och socialtjänstens möjlighet att kunna tillsätta 
mer individanpassade resurser stärks (myndighetsutskottets 
protokoll § 59/2016). 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Att ge Inköp Gävleborg uppdraget att upphandla Hem för vård eller 
boende (HVB) enligt Lagen om valfrihetsystem (LOV) då detta medför 
en bättre möjlighet att kunna ansluta nya näringsidkare efter hand inom 
samma kostnadsram samt att valfriheten för den enskilde blir bättre 
och socialtjänstens möjlighet att kunna tillsätta mer individanpassade 
resurser stärks. 
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§ 68 

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

Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej 

verkställda beslut för kvartal 4/2015 och som avser SoL IFO, individ- 

och familjeomsorg. 

 

Finns gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från 

beslutsdatum och finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter 

verkställts inom tre månader från datum för avbrottet? 

 

Svar: JA =  

 Ett beslut om kontaktfamilj barn och unga som inte verkställts 

inom tre månader från beslutsdatum.  

Datum för gynnande beslut: 2015-06-03. 

 Ett beslut om kontaktfamilj barn och unga: Avbrott i 

verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre 

månader. 

 Ett beslut om kontaktperson barn och unga: Avbrott i 

verkställighet och där biståndet inte åter verkställts inom tre 

månader. 

Datum när kommunen avslutade ärendet: 2015-11-24. 

Anledning: Sökanden önskar inte längre ha kontaktperson. 

Beslutsunderlag  
Myndighetsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner kvartalsrapport 
4/2015 gällande ej verkställda beslut SoL IFO, individ och 
familjeomsorg (myndighetsutskottets protokoll § 61/2016). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 4/2015 gällande ej verkställda beslut enligt 
Socialtjänstlagen (SoL), individ och familjeomsorg. 
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§ 69 

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

Rapport till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej 
verkställda beslut för kvartal 4/2015. 

SoL ÄO = äldreomsorg. 
SoL OF = omsorg om personer med funktionsnedsättning. 
LSS OF = omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

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

Svar: Ja, inom ÄO, äldreomsorg = fem ärenden. 

Svar: Nej, inom SoL OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning = ett ärende. 

Svar: Nej, inom LSS OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning = inget ärende. 

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

Svar: Nej. 

Beslutsunderlag  
Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige godkänner kvartalsrapport 
4/2015 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej 
verkställda beslut SoL ÄO, SoL OF och LSS OF (omsorgsutskottets 
protokoll § 6/2016). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 4/2015 till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) gällande ej verkställda beslut enligt Socialtjänstlagen, 
äldreomsorg (SoL ÄO), Socialtjänstlagen, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning (SoL OF) och Lagen och stöd och service, 
omsorg om personer med funktionsnedsättning (LSS OF). 
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§ 70 Dnr 2015-230 

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 
Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om följande aktuella 
ärenden: 

Fem personer är beviljade särskilt boende men ännu inte blivit 
placerade. 

Björkbacken har sju personer boende kvar i särskilt boende. 

Uppgörelsen mellan Region Gävleborg och Nordanstigs kommun är 
klar när det gäller betalningsansvar för utskrivningsklara patienter 
under sommaren 2015. 

IT-skyddsronder genomförs på enheterna i samarbete med 
Fiberstaden AB. 

Loggkontroller genomförs i verksamhetens datasystem. 

Trygghetstelefoni håller på att installeras och ersätter trygghetslarmen. 

Kivo – ett projekt för att rekrytera arbetskraft till äldreomsorgen. 

Bemanningen in om Vård och Omsorg, flera av de nu vakanta 
tjänsterna kommer att tillsättas. 

Hemtjänstens skrivelse till Arbetsmiljöverket. 

Hemtjänsten har under februari 2016 genomfört 6 900 timmar av totalt 
7 300 beviljade timmar. 

 

Socialchef David Lindqvist informerar om följande aktuella ärenden: 

Stort behov av kompetensförsörjning genom socialsekreterare. 

De indragningar som genomfördes i åtgärdspaketet 2015 visar 
fortfarande konsekvenser som inte har kunnat förutses. 

Verksamheten klarar idag kraven på handläggningstider. 

Rekrytering av personal pågår. 

 

Ordförande i omsorgsutskottet Åke Bertils (S) informerar om oro inom 
hemtjänsten kring personalrekryteringar. 

Tömningen av Björkbackens särskilda boende ska vara genomfört 
senast 30 juni 2016. 

Kommunstyrelsens beslut  
Godkänna informationen. 
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§ 71 Dnr 2014-404 

Motion om busstrafik m.m. till Sörfjärden under sommaren. 
Börje Lindblom (L) har lämnat en motion där han föreslår att 
kommunen ska undersöka om busstrafikens linje 32 som går till 
Sörfjärden och Norrfjärden undre vintern, även skulle kunna gå under 
sommaren. 

Vidare föreslår han att fler parkeringsplatser och toaletter ordnas i 
Sörfjärden för turisterna. 

Beslutsunderlag  
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen samt att 

motionen är därmed besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande 
2015-11-30). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen 
samt att motionen är därmed besvarad (ledningsutskottets protokoll 
§ 34/2016). 

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. Bevilja motionen 

2. Motionen är därmed besvarad. 
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§ 72 Dnr 2015-131 

Motion om ringlinje sommartid. 
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att 
kommunstyrelsen får i uppdrag att inrätta en ringlinje sommartid. 

Turen skulle gå från Gnarps järnvägsstation via Turistbyrån i Jättendal, 
Mellanfjärden, Sörfjärden och tillbaka till järnvägsstationen i Gnarp. 
Turen skulle gå sommartid och anpassas till regionaltågens tidtabell. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsen 

att på prov verka för en busslinje sommartid mellan Gnarps 
järnvägsstation via Turistbyrån i Jättendal, Mellanfjärden, 
Sörfjärden och tillbaka till järnvägsstationen i Gnarp. Motionen är 
därmed besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2016-02-15). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till 
kommunstyrelsen att på prov verka för en busslinje sommartid 
mellan Gnarps järnvägsstation via Turistbyrån i Jättendal, 
Mellanfjärden, Sörfjärden och tillbaka till järnvägsstationen i Gnarp. 
Motionen är därmed besvarad (ledningsutskottets protokoll 
§ 72/2016). 

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. Uppdra till kommunstyrelsen att på prov verka för en busslinje 
sommartid mellan Gnarps järnvägsstation via Turistbyrån i 
Jättendal, Mellanfjärden, Sörfjärden och tillbaka till 
järnvägsstationen i Gnarp.  

2. Motionen är därmed besvarad. 
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§ 73 Dnr 2013-215 

Motion om kommunalt stödsparande för lokal utveckling. 
Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige 
beslutar att kommunen utreder hur en landsbygdsutvecklingsfond 
skulle kunna se ut i Nordanstig samt att kommunstyrelsen får i uppdrag 
att inrätta en landsbygdsutvecklingsfond. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionens förslag att 

utreda hur en landsbygdsutvecklingsfond skulle kunna se ut i 
Nordanstig. Avslå motionens förslag att redan nu ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en 
landsbygdsutvecklingsfond enligt motionens intentioner, med 
motiveringen att utredningen får visa om kommunen ska inrätta en 
landsbygdsutvecklingsfond eller inte. Motionen är därmed 
besvarad (Eva Engströms tjänsteutlåtande 2015-11-30). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionens 
förslag att utreda hur en landsbygdsutvecklingsfond skulle kunna 
se ut i Nordanstig. Avslå motionens förslag att redan nu ge 
kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta en 
landsbygdsutvecklingsfond enligt motionens intentioner, med 
motiveringen att utredningen får visa om kommunen ska inrätta en 
landsbygdsutvecklingsfond eller inte. Motionen är därmed 
besvarad (ledningsutskottets protokoll § 36/2016). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Bevilja motionens förslag att utreda hur en 
landsbygdsutvecklingsfond skulle kunna se ut i Nordanstig.  

2. Avslå motionens förslag att redan nu ge kommunstyrelsen i 
uppdrag att inrätta en landsbygdsutvecklingsfond enligt motionens 
intentioner, med motiveringen att utredningen får visa om 
kommunen ska inrätta en landsbygdsutvecklingsfond eller inte.  

3. Motionen är därmed besvarad. 
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§ 74 Dnr 2015-256 

Motion om Regional handlingsplan mot våldsbejakande 
extremism. 
Per-Ola Wadin (L) och Tina Torstensson (L) har lämnat in en motion 
där de föreslår att fullmäktige beslutar att tillsammans med 
grannkommunerna och Region Gävleborg utarbeta en regional 
handlingsplan mot våldsbejakande extremism. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att Samhällsrådet, som 

hålls ihop av Länsstyrelsen Gävleborg, ges i uppdrag att ta fram ett 
underlag för gemensamma aktiviteter och planer med syftet att 
motverka radikalisering i länet. Vidare föreslås att länsstyrelsen 
genom Samhällsrådet tar ansvar för en bred och långsiktig 
samverkan med berörda aktörer. Motionen är därmed besvarad 
(Eva Engströms tjänsteutlåtande 2016-01-15). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att 
Samhällsrådet, som hålls ihop av Länsstyrelsen Gävleborg, ges i 
uppdrag att ta fram ett underlag för gemensamma aktiviteter och 
planer med syftet att motverka radikalisering i länet. Vidare föreslås 
att länsstyrelsen genom Samhällsrådet tar ansvar för en bred och 
långsiktig samverkan med berörda aktörer. Motionen är därmed 
besvarad (ledningsutskottets protokoll § 37/2016). 

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. Uppdra till Samhällsrådet, som utgörs av landshövding, länsråd, 
polischef, två kommunchefer och regiondirektör och hålls ihop av 
Länsstyrelsen Gävleborg, att ta fram ett underlag för gemensamma 
aktiviteter och planer med syftet att motverka radikalisering i länet.  

2. Vidare föreslås att länsstyrelsen genom Samhällsrådet tar ansvar 
för en bred och långsiktig samverkan med berörda aktörer.  

3. Motionen är därmed besvarad. 
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§ 75 

Redovisning av delegationsbeslut. 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Verksamhetschef Eva Fors: 
Elevernas läsårstider 2016/2017. 

Teknisk handläggare Helena Malmkvist: 
Bostadsanpassningsbidrag december 2015-februari 2016. 

Nya tillsvidareanställda februari 2016. 

Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för februari 2016. 

Utbildningsutskottets protokoll §§ 12-19/2016. 
Omsorgsutskottets protokoll §§ 1-9/2016 
Myndighetsutskottets protokoll §§ 36-61/2016. 
Ledningsutskottets protokoll §§ 12-46/2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
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§ 76 

Delgivningar. 
Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Hälsingerådet 2016-02-03 

Handikapprådet och Pensionärsrådet: 2016-02-25. 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2016-01-27. 

Övrigt 

Minnesanteckningar från fiskevårdmöte 2015-12-09. 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO): Älgeredskollektivet AB har 
ansökt om ändring av verksamheten Olles i Bergsjö. 

Förvaltningsrätten i Falun: Beslut i överklagat ärende LU § 192/2015. 

Anteckningar samrådsmöte Hälsinglands Utbildningsförbund 
2015-09-22. 

Region Gävleborg: Regional digital agenda för Gävleborg 2015-2020. 

MittSverige Vatten AB: Information kring utvecklingen om reningsverket 
i Mellanfjärden. 

Nordanstig Vatten AB: Avbruten upphandling av vindkraft. 

Daniel Arenholm: Skrivelse om fullmäktiges beslut om Avtal för Visit 
Hälsingland Gästrikland. 

Utökning av boenden på HVB. 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga delgivningarna till handlingarna. 
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§ 77 Dnr 2016-032 

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

Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden. 

Extra ärenden 
Yttrande över ansökan om tillstånd, Strömbacka kraftverk. 
Håkan Larsson (M) informerar om att det finns en ansökan om tillstånd 
för Strömbacka kraftverk som är ute på remiss och föreslår att 
Nordanstigs kommun yttrar sig över remissen. 

Pappersfria utskick till politiken. 
Tor Tolander (M) föreslår att kommunen kan arbeta för pappersfria 
politiska sammanträden. 
Kommunsekreterare Eva Engström informerar om att det politiska 
uppdraget finns och att verksamheten arbetar för att genomföra det, 
förhoppningsvis under 2016. 

Reviderad bolagsordning för Nordanstigs Bostäder AB. 
Ulf Lövgren (S) påtalar att bolagsordningen och ägardirektiven för 
Nordanstigs Bostäder AB behöver revideras bland annat utifrån ny 
lagstiftning. 

 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Yttrande över ansökan om tillstånd, Strömbacka kraftverk. 

Uppdra till ledningsutskottet att yttra sig över remissen. 

2. Reviderad bolagsordning för Nordanstigs Bostäder AB. 
Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att lämna förslag på 
reviderad bolagsordning och ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder 
AB. 

3. I övrigt godkänna informationen. 
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Parti När- 
varo 

§ 63 
SE        TT 

    

Ledamöter   Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Monica Olsson     ordf S N X          

Sven-Erik Sjölund 
 

S N --        

Åke Bertils 
 

S N X          

Ulf Lövgren 
 

S N --         

Stig Eng           v. ordf C N X          

Per-Åke Kardell 
 

C N          

Stefan Bergh 
 

C N  X       

Håkan Larsson 
 

M N  X         

Tor Tolander 
 

M N  X         

Per-Ola Wadin 
 

FP
? 

N 
 
 

--         

Patric Jonsson 
 

KD N X          

Solveig Wiberg 
 

SD N  X        

Jan-Ola Hall 
 

SD --          

             

             

Ersättare             

Sigbritt Persson 
 

S N X          

Erik Eriksson Neu 
 

S            

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           

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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Parti När- 
varo 

§ 63 
SE        TT 

    

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

Tina Torstensson 
 

FP            

Lisbeth Lagerborg 
 

FP            

Vakant 
 

V            

Ulrika Jonsäll 
 

V            

Sven-Olof Nord 
 

SD            

Johan Norrby 
 

SD            

Sandra Bjelkelöv 
 

SD           

Eva Andersson 
 

SD N  X        

Summa  13 5 5         

Avstår   3     

 

 

Kjell Bergström närv. heldag, ersättare för Patric Jonsson mellan kl. 08:15-10:55,  
§§ 42-50. 

Patric Jonsson närv. från kl. 10:55, § 51. 

Per-Åke Kardel närv. tom kl.11:30, § 52. 

Sigbritt Persson närv. heldag, ersättare för Per-Åke Kardell från kl. 13:00, § 53. 

Eva Andersson ersättare för Jan-Ola Hall. 

 

 


