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§ 153 

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

Extra ärenden 
Samförvaltning av kommunstyrelsens fonder. 

Regnbågsflagga. 

Ärenden utgår 
Ärende 21 Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera 
alkoholdrycker till allmänheten på Pizzeria Harmånger. 

Ärende 22 Ansökan om stadigvarande tillstånd att servera 
alkoholdrycker till allmänheten på Gradins Golfrestaurang i Sörfjärden. 

Ärende 23 ansökan om utökning av serveringstillstånd för Hassela 
Macken. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna dagordningen med ovanstående förändringar. 
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§ 154 Dnr 2016-024 

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

Nätverksträff för BRÅ, Brottsförebyggande rådet och 
Folkhälsosamordning. Region Gävleborg har beslutat att inte fortsätta 
lämna bidrag till kommunerna för en folkhälsosamordnare. Beslutet 
gäller från och med 2017. 

Sundsvallsregionens möte med bl.a. diskussioner om 
länsöverskridande kollektivtrafik. 

Bostads- och lokalförsörjningsplan. 

Sociala insatsgrupper. 

Uppföljningsmöte 17 juni 2016 hos Länsstyrelsen Gävleborg om länets 
miljö- och klimatmål. 

Fortsatt information och dialog kring den nya regionbildningen 
genomfördes i Gasklockorna, Gävle juni 2016. 30 juni 2016 kommer ett 
delbetänkande ut på remiss med svarstid i oktober 2016. En 
debattkväll i Nordanstigs i ärendet kommer att genomföras i september 
2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 155 Dnr 2016-025 

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

Årets budgetprocess har genomförts i ett tidigare skede än tidigare år.  

Näringslivstrategin. 

Torbjörn Brandt blir ny IT-strateg efter Ronny Spångberg. 

Ola Tollin blir tf stadsarkitekt efter Christina Englund. 

Ny IFO-chef håller på att rekryteras. 

En Personalförsörjningsplan håller på att utarbetas vid 
personalenheten. 

Utredningen om att bilda en social myndighetsnämnd är klar och 
kommer att överlämnas till politiken för ställningstagande. 

Nya regionbildningen. 

Slimmad organisation inom administrationen. 

Bredbandsutbyggnaden. 

Malin Ruthström går in som tf IFO-chef tills ny chef är rekryterad. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 156 Dnr 2015-229 

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

Den pågående utbyggnaden av VA i Sörfjärden. 

Fiskeprojektet – Nordanstigs Fjärrvärme AB kommer att hålla i driften 
av kraftstationen. 

Styrgruppen för Fiskeprojektet arbetar för att landshövdingen ska ta 
initiativet till tillstånd m.m. för fri vandringsväg för fisk i Harmångersån. 

Diskussioner pågår med några intressenter om att utveckla 
kommunens mark i Mellanfjärden till någon form av bostäder eller 
fritidsbebyggelse. 

Inköp Gävleborg – Gävle kommun kommer att lämna besked i augusti 
2016 om de kommer att lämna Inköp Gävleborg eller inte. 

Samkraft – Slite Vind AB, har köpt 10 av vindkraftverken. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 157 Dnr 2016-028 

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 
Verksamhetschef Eva Fors och utbildningsutskottets ordförande Erik 
Eriksson Neu informerar om följande aktuella ärenden: 

Utbildningsutskottets ambition är att barn i behov ska kunna följas upp 
på ett bättre sätt. 

Upphandlingen av skolskjutsar är överklagad. Tills vidare har därför 
avtalet med nuvarande leverantör förlängts. 

Redovisningen enligt årshjulet kommer att redovisas vid 
kommunstyrelsens nästa sammanträde. 

En handlingsplan för läsa, skriva, lyssna, samtala delas ut. Planen 
kommer att implementeras under hösten 2016. 

Även Ledningsdeklaration för Nordanstigs kommuns förskolor 
2016/2017 delas ut. 

Verksamhetschef Eva Fors och rektor Eva Klang kommer under 
vecka 25 att träffa Skolverket om den Bästa skolan-satsningen. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 158 Dnr 2015-230 

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 
Socialchef David Lindqvist informerar om följande aktuella ärenden 
inom Social omsorg: 

Migration – fortsatt inflöde till landet med ca 30 ensamkommande 
ungdomar i veckan. Nordanstigs kommun har avtal om att hålla 
50 platser för asylsökande och 30 platser för personer som har fått 
uppehållstillstånd. 

Verksamheten arbetar med att ta fram standardkostnader för sociala 
insatser med jämförelser och mätvärden. 

Fortsatt rekrytering av personal pågår. En gemensam handlingsplan för 
personalförsörjning håller på att utarbetas gemensamt för länets 
kommuner. 

Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om följande aktuella 
ärenden inom Vård och Omsorg: 

Sex personer är beviljade Särskilt boende, men besluten är ännu inte 
verkställda.  

Inflyttningsstopp på del av Hagängsgården. 

Björkbacken blev helt utflyttat och verksamheten avslutades 16 maj 
2016. 

15 april 2016 kom nya föreskrifter från Socialstyrelsen som bl.a. 
påverkar bemanningen inom äldreomsorgen. 

Nyckelfri hemtjänst håller på att införas. Kommer i drift 5 september 
2016. 

Nattpatrullens insatser fortsätter att öka. 

Köket på Sörgården har fått en vattenskada. 

Nya Nationella riktlinjer för demensvård, med obligatoriskt krav på 
utbildning, nu möjligt via webben. 

Biståndsenheten är åter fullt bemannad och rättssäker 
biståndsbedömning är säkerställd. 

En ny utredning är klar Trygg och effektiv utskrivning från vården. 
16 september 2016 genomförs en länsgemensam workshop. 

Vid Individ- och familjeomsorgen är tre konsulter anlitade och en fjärde 
kommer att anlitas över sommaren för att klara verksamheten. 

Omsorgsutskottets ordförande Åke Bertils (S) informerar om jouren för 
socialtjänsten över sommaren, och det är personalbrist inom 
sjuksköterskorna. 
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Forts. § 158 
 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 159 

Information om folkhälsoarbetet. 
Folkhälsosamordnare Christin Hübenette informerar om aktuellt inom 
folkhälsoarbetet: 

De fyra prioriterade folkhälsomålen: 

• Delaktighet och inflytande i samhället 

• Ekonomiska och sociala förutsättningar 

• Barn och ungas uppväxtvillkor 

• ANDTS- alkohol, narkotika dopning, tobak och spel 

Region Gävleborg har i flera år haft avtal med länets kommuner för 
jämställd och jämlik hälsa. Hållbarhetsnämndens har nu beslutat att 
från och med 2017 dra in stödet till kommunerna för folkhälsoarbetet. 

Vidare informerar Christin Hübenette en sammanfattning av hälsan och 
levnadsvillkor i Nordanstig utifrån en undersökning som genomförts år 
2014. 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar att kommunen ansöker om medel från Region 
Gävleborg för ett folkhälsoprojekt. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till verksamheten att hos Region Gävleborg ansöka om medel 
för ett folkhälsoprojekt. 

I övrigt godkänna informationen. 
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§ 160 Dnr 2016-064 

Ekonomirapport. 
Enhetschef Björn Hylenius presenterar en ekonomirapport per maj 
2016 med följande prognoser på helår: 

Renhållning, vägar m.m. visar på en bättre prognos. 

Politiken visar på ett litet underskott. 

Hemtjänsttimmarna något högre än budget. 

Boende inom LSS visar på underskott. 

Hälsinglands Utbildningsförbund visar på underskott. 

Konsulter inom social omsorg kommer att ge ett underskott. 

Överskott migration samt de så kallade Krispengarna. 

Omställningskostnader ger överskott. 

Prognosen på helår är ett överskott för verksamheterna med 12,5 mnkr 
samt ett överskott med 24,7 mnkr för kommunen som helhet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna rapporten. 
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§ 161 Dnr 2016-204  

Begäran om extra medel från Inköp Gävleborg. 
Inköp Gävleborg har inkommit med en framställning om utökade 
medlemsavgifter från medlemskommunerna. I huvudsak finns tre motiv 
för framställningen. Ökat antal upphandlingar, behov av att återställa 
underskott från 2015 samt uteblivna pensionsavsättningar om ca 2,5 
mnkr för åren 2010-2015 som skulle kunna återbetalas under 10 år. 

Inköp Gävleborg har under de tre senaste åren haft negativa resultat. 
Utöver dessa negativa resultat finns pensionsavsättningar om ca 2,5 
mnkr för åren 2010-2015 som inte gjorts på rätt sätt.  

En närmare analys av de negativa resultaten i övrigt för åren 2013-
2015 visar på att en stor del av dessa är hänförliga till olika typer av 
engångskostnader. Därutöver har antalet upphandlingar ökat framför 
allt mellan 2014-2015 vilket framgår av tabell i det PM som Inköp 
Gävleborg bifogat. När det gäller ökningen av direktupphandlingar över 
100 tkr är de föranledda av lagändringar och att merparten av 
kommunerna velat ha stöd i arbetet med dessa. Till saken hör även att 
Inköp Gävleborg tagit extra betalt för dessa utöver ordinarie 
medlemsavgift. 

Beslutsunderlag 
Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar att Nordanstigs kommun 
efterfrågar att ett gemensamt arbete görs mellan medlemskommunerna 
och Inköp Gävleborg kring upphandlingsprocesser och 
ersättningsmodeller innan ställning tas till permanenta resursökningar 
till Inköp Gävleborg. Förslagsvis kan uppdras till 
medlemskommunernas kommunchefer och förbundsdirektören i Inköp 
Gävleborg att organisera ett sådant arbete. Nordanstigs kommun är 
positiv till en lösning där medlemskommunerna ger kommunalförbundet 
ett ”villkorat ägartillskott” för de extra pensionskostnaderna med 
återbetalning under 10 år (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 
2016-06-08). 

Yrkanden 
Jan-Ola Hall (SD) yrkar att en snabbutredning genomförs av 
konsekvenserna om Nordanstigs kommun skulle gå ur Inköp 
Gävleborg. 

Håkan Larsson (M) yrkar avslag på Jan-Ola Halls yrkande. 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 
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Forts. § 161 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Jan-Ola Halls och Håkan Larssons 
yrkanden och finner Håkan Larssons yrkande antaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Stig Engs bifallsyrkande 
och finner det antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Nordanstigs kommun efterfrågar att ett gemensamt arbete görs mellan 
medlemskommunerna och Inköp Gävleborg kring 
upphandlingsprocesser och ersättningsmodeller innan ställning tas till 
permanenta resursökningar till Inköp Gävleborg.  

Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att tillsammans med övriga 
medlemskommunernas kommunchefer och förbundsdirektören i Inköp 
Gävleborg organisera arbetet.  

Nordanstigs kommun är positiv till en lösning där 
medlemskommunerna ger kommunalförbundet ett ”villkorat 
ägartillskott” för de extra pensionskostnaderna med återbetalning under 
10 år 

Reservationer 
Jan-Ola Hall (SD) och Solveig Wiberg (SD) reserverar sig till förmån för 
Jan-Ola Halls yrkande. 
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§ 162 Dnr 2016-078 

Näringslivsstrategi/Hållbar Tillväxtstrategi i Nordanstigs kommun. 
Näringslivsenheten har fått i uppdrag att skapa en näringslivsstrategi 
för Nordanstigs kommun. Under uppdragets gång har det blivit tydligt 
att såväl näringslivet som kommunala tjänstemän och politiker ser 
Nordanstigs och näringslivets framtid i ett större perspektiv än vad en 
strikt näringslivsstrategi kan greppa. Nordanstig måste växa i 
befolkning och ekonomi för att välfärden och samhällsstrukturerna ska 
fungera. Uppdragets resultat är ett förslag till en hållbar tillväxtstrategi 
som visar att alla har en roll och ett ansvar för Nordanstig som en 
hållbar kommun att leva, bo och verka i. 

Strategin har remitterats till Nordanstigs företagarförening för yttrande. 

Ingeli Gagner, näringslivsenheten, föredrar. 

Beslutsunderlag  
1. Ledningsutskottet beslutar justera texten på sidan 6, Resecentrum i 

Gnarp och i Harmånger samt uppdra till verksamheten att fortsätta 
beredning av ärendet (ledningsutskottets protokoll § 83/2016). 

2. Verksamhetens sammanställning av remissvar från Nordanstigs 
Företagarförening (Ingeli Gagners tjänsteutlåtande 2016-0405-23). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige antar förslag till Hållbara 
Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun med ett tillägg om 
bemötande under stycket Attityder. En handlingsplan till strategin 
kommer att utarbetas i samarbete med Svenskt Näringsliv 
(ledningsutskottets protokoll § 83/2016). 

Yrkanden 
Stig Eng (C), med bifall av Per-Ola Wadin (FP), yrkar bifall till 
ledningsutskottets förslag med justeringen att punkt 2 får följande 
lydelse: En handlingsplan för att förbättra företagsklimatet kommer att 
utarbetas i samarbete med Svenskt Näringsliv. 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Anta förslag till Hållbara Tillväxtstrategi för Nordanstigs kommun. 

En handlingsplan för att förbättra företagsklimatet kommer att utarbetas 
i samarbete med Svenskt Näringsliv. 
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§ 163 Dnr 2016-162 

Redovisning Internkontroll 2015 samt Interkontrollplan för 2016. 
Ekonomi Kvalitet- och Utvecklingsenheten har sammanställt resultatet 
för internkontrollen 2015 samt upprättat ett förslag till internkontrollplan 
för 2016. 

Beslutsunderlag  
1. Ekonomi Kvalitet- och Utvecklingsenheten föreslår att 

kommunstyrelsen godkänner det sammanställda resultatet för 
internkontrollen 2015 samt antar den föreslagna 
internkontrollplanen för 2016 (Björn Hylenius tjänsteutlåtande 
2016-04-18). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 
det sammanställda resultatet för internkontrollen 2015. Anta 
internkontrollplanen punkterna 1-11 för 2016 (ledningsutskottets 
protokoll § 84/2016). 

3. Myndighetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 
ändring i internkontrollen för  
Rutin för internkontroll Ekonomiskt bistånd. 
Rutin för internkontroll Barn och unga. 
Rutin för internkontroll Vuxen. 
samt att ändringen gäller från och med 2016 (myndighetsutskottets 
protokoll § 160/2016). 

4. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
följande internkontroller genomförs 2016 för utbildningsutskottets 
verksamheter: 
Återrapportering av delegation. 
Granskning av förskolans pedagogiska uppdrag. 
Nyanlända elevers rätt till undervisning. 
Synpunkter och klagomål. (Utbildningsutskottets protokoll 
§ 47/2016). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 
antaget. 
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Forts. § 163 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta ändring i internkontrollen för  

Rutin för internkontroll Ekonomiskt bistånd. 
Rutin för internkontroll Barn och unga. 
Rutin för internkontroll Vuxen, samt att ändringen gäller från och 
med 2016. 

2. Följande internkontroller genomförs 2016 för utbildningsutskottets 
verksamheter: 
Återrapportering av delegation. 
Granskning av förskolans pedagogiska uppdrag. 
Nyanlända elevers rätt till undervisning. 
Synpunkter och klagomål. 

3. Godkänna det sammanställda resultatet för internkontrollen 2015. 

4. I övrigt anta internkontrollplanen 2016. 
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§ 164 Dnr 2016-206  

Fullmäktiges mål 2017-2019. 
Fullmäktige har att fastställa mål för 2017. 

Beredningens förslag är att fullmäktiges mål fastställs för 
mandatperioden samt första året på nästkommande mandatperiod. 

Beslutsunderlag 
1. Beredningsgruppens förslag till mål 2016-2019. 

2. Ledningsutskottet beslutar justera mål nr 6 till följande lydelse: 
Investeringsvolym för innevarande år bör lägst motsvara årets 
avskrivning.  Årets investeringsvolym samt ombudgetering från 
föregående år får högst motsvara årets avskrivningar gånger tre 
(ledningsutskottets protokoll § 74/2016). 

3. Ledningsutskottets protokoll § 96/2016. 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag med justeringen 
under mål nummer 5 till 99 % samt att målen tidsätts från och med 
2017. 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Anta följande mål för fullmäktige för åren 2017-2019: 

1. Barn och unga 
Under 2017-2019 ska varje barn och elev ges möjlighet att 
utvecklas utifrån sina behov och förutsättningar. Förskolan och 
skolan ska ge barnen och eleverna framtidstro och stärka deras 
självkänsla. Barn och elever ska få det stöd de behöver så att de 
når målen som finns för förskola respektive skola. 

2. Boendemiljö och kommunikation  
Under 2017-2019 utveckla attraktiva boende- och livsmiljöer som 
skapar tillväxt. 

3. Näringsliv och arbetsmarknad 
Under 2017-2019 ska förutsättningarna för näringslivet utvecklas 
och förbättras i kommunen. 

4. Miljö och hälsa 
Under 2017-2019 ska miljön och folkhälsan i Nordanstigs kommun 
successivt förbättras. 
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5. Verksamhetens nettokostnader plus finansnetto exklusive intäkter 
av engångskaraktär ska vara högst 99 % av skatteintäkter, 
generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för vardera 
åren 2017-2019. 

6. Investeringsvolym för innevarande år bör lägst motsvara årets 
avskrivning.  Årets investeringsvolym samt ombudgetering från 
föregående år får högst motsvara årets avskrivningar gånger tre.  

7. Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen. 

8. Likviditeten skall vara lägst 100 % d.v.s. omsättningstillgångarna 
skall vara högre än de kortfristiga skulderna. 

9. Samtliga investeringar bör finansieras med egna medel och/eller 
specifika bidrag. 

10. Kommunen skall amortera låneskulden med minst 6 % per år. 

Reservationer 
Håkan Larsson (M) och Tor Tolander (M) reserverar sig mot beslutet 
punkt 5. 
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§ 165 Dnr 2016-207  

Kommunal borgen för Nordanstig Vatten AB. 
Kommunens beslut om borgen är av principiell beskaffenhet och är 
därför förbehållet kommunfullmäktige. 

Nordanstigs kommun har beslutat om en borgensram om 62 mnkr för 
reinvesteringar i befintliga anläggningar för Nordanstig Vatten AB. 

Nordanstigs kommun har idag en fordran på Nordanstig Vatten AB på 
13,4 mnkr. Denna fordran är reglerad genom en revers. Fordran avser 
bolagets övertagande av de VA-anläggningar som fanns i Nordanstigs 
Ekoteknik KB, i vilket kommunen var komplementär och bolaget 
kommanditdelägare. 

Utifrån att Skatteverket under 2015 övervägde att inte medge 
avdragsrätt för de räntekostnader som uppkommit under 2014 för 
ovanstående revers föreslår kommunen och bolaget att lånet löses och 
placeras hos extern långivare. 

Beslutsunderlag  
1. Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för 

egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 75,4 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 
Den utökade kommunala borgen används för att uppta lån av 
extern långivare för att lösa befintligt lån hos Nordanstigs kommun. 
Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat 
2015-01-26 § 5/ 2015 ersätts (Margareta Tamm Perssons 
tjänsteutlåtande 2016-04-26). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 75,4 mnkr, jämte därpå 
löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall 
beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 
Den utökade kommunala borgen används för att uppta lån av 
extern långivare för att lösa befintligt lån hos Nordanstigs kommun. 
Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat 
2015-01-26 § 5/ 2015 ersätts (ledningsutskottets protokoll 
§ 99/2016). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 
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Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det 
antaget. 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 75,4 mnkr, 
jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta 
lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive 
ursprungliga lånebelopp.  

2. Den utökade kommunala borgen används för att uppta lån av 
extern långivare för att lösa befintligt lån hos Nordanstigs kommun. 

3. Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat 
2015-01-26 § 5/ 2015 ersätts. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL20 (40) 
Kommunstyrelsen 2016-06-21 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 166 Dnr 2016-188 

Upphandling VA och vägar i Morängsviken. 
Plan och bygg har tidigare informerat om utvecklingen i arbetet med VA 
och vägar i LIS-området Morängsviken. 

Anbud har inkommit avseende projekt Morängsviken vägar och A-
utbyggnad som en samordnad entreprenad. De anbud som inkommit 
ligger på högre nivå än vad som tidigare uppskattats och budgeterats. 
En möjlig orsak kan vara en överhettad byggmarknad. 

Beslutsunderlag  
1. Kommunstyrelsen beslutar upphäva kommunstyrelsens beslut, 

§ 248/2013-11-28, att låta MittSverige Vatten AB sköta uppdraget 
gällande utbyggnad av VA i Morängsviken. Upphandla väg och VA 
som en totalentreprenad och att anbud tas in på två olika 
utbyggnadsalternativ (ledningsutskottets protokoll § 281/2015). 

2. Ledningsutskottet beslutar godkänna informationen 
(ledningsutskottets protokoll § 16/2016).  

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar lägsta anbud 
för VA och vägar i LIS-området Morängsviken. Anbudet finansieras 
genom omfördelning inom investeringsbudget 2016 
(ledningsutskottets protokoll § 100/2016). 

4. Staben föreslår att kommunstyrelsen tilldelar projekt Morängsviken 
2 000 tkr som tas från redan beslutad bredbandsutbyggnad 
1 500 tkr samt tillgänglighetsanpassning 500 tkr, inom 
investeringsbudget 2016 (Margareta Tamm Perssons 
tjänsteutlåtande 2016-06-07). 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Anta lägsta anbud för VA och vägar i LIS-området Morängsviken. 

Anbudet finansieras genom 2 500 tkr ut tilldelad investeringsbudget 
samt 2 000 tkr genom följande omfördelning inom investeringsbudget 
2016.: Bredbandsutbyggnad 1 500 tkr samt Tillgänglighetsanpassning 
500 tkr. 
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§ 167 Dnr 2016-208  

Rapport: Den attraktiva regionen. 
Stadsarkitekt Christina Englund föredrar ärendet och informerar om 
Region Gävleborgs rapport Den attraktiva regionen. 

Som en del i regionens rapport ingår Berättelsen om Gnarp. 
Kommunstyrelsen har att godkänna handlingsstrategin i denna 
berättelse så detta är planeringsinsatserna som krävs för att utveckla 
Gnarp som stationsort. Denna rapport är ett separat dokument för 
Gnarp. Även Harmånger är fortfarande aktuellt som stationsort. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta rapporten 
Den attraktiva regionen och Berättelsen om Gnarp (ledningsutskottets 
protokoll § 167/2016). 

Kommunstyrelsens beslut 
Anta rapporten Den attraktiva regionen, Från spårkorridor till 
ortsnätverk – en planeringsprocess för samhandling för regional 
utveckling. 
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§ 168 2016-209  

Inrättande av servicepunkter. 
Näringslivsenheten föreslår en direktivdiskussion om principen för 
införande av servicepunkt, antal kriterier som butiken ifråga ska 
uppfylla samt ersättning per uppfyllt kriterium.  

Näringslivssekreterare Barbro Björklund föredra ärendet. 

Kommunens varuförsörjningsplan antogs 2013 och behöver revideras. 

Beslutsunderlag  
1. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att utarbeta ett 

förslag till regelverk för servicepunkter i kommunen. Förslaget ska 
redovisas på ledningsutskottets nästa sammanträde 
(ledningsutskottets protokoll § 103/2016). 

2. Näringslivsenheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar inrätta 
servicepunkter i Nordanstigs kommun enligt näringslivsenhetens 
förslag. Butiken/macken skall inrymma minst tre av de sex 
föreslagna punkterna. Ersättning blir 6 000 kronor per år och punkt, 
dock max 30 000 kronor per år. Butiken/macken skall vara 
tillgänglig för funktionshindrade. Butiken/macken skall hålla öppet 
minst fem timmar per dag och fem dagar i veckan. Finansiering av 
godkända Servicepunkter för 2016-2017 föreslås täckas av 
migrationsmedel samt för 2018 inarbetas i ordinarie budget (Barbro 
Björklunds tjänsteutlåtande 2016-06-10). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall med ändringen att ersättningen ska vara max 
42 tkr per år samt öka möjligheten till antal servicepunkter till 7. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Inrätta möjligheten till högst sju servicepunkter i Nordanstigs 

kommun enligt näringslivsenhetens förslag.  

2. Butiken/macken skall inrymma minst tre av de sex föreslagna 
punkterna.  

3. Ersättning blir 6 000 kronor per år och punkt, dock max 
42 000 kronor per år.  
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4. Butiken/macken skall vara tillgänglig för funktionshindrade.  

5. Butiken/macken skall hålla öppet minst fem timmar per dag och 
fem dagar i veckan.  

6. Finansiering av godkända Servicepunkter för 2016-2017 täckas av 
migrationsmedel samt uppdra till verksamheten att inför 2018 
inarbeta kostnaden i ordinarie budget. 
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§ 169 

Val av styrgrupp för förstudie för Fiskevårdsprojektet. 
Kommunstyrelsen har att välja styrgrupp för förstudie för 
Fiskevårdsprojektet. 

Beslutsunderlag  
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar välja Stig 
Eng (C), Håkan Larsson (M) och Kent Hammarström (S) som styrgrupp 
för förstudien för Fiskevårdsprojektet (ledningsutskottets protokoll 
§ 105/2016). 

Yrkanden 
Åke Bertils (S) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag samt att Stig 
Eng väljs som sammankallande. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Välja Stig Eng (C), Håkan Larsson (M) och Kent Hammarström (S) som 
styrgrupp för förstudien för Fiskevårdsprojektet med Stig Eng som 
sammankallande. 
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§ 170 Dnr 2016-175 

Utökad delegation för utbildningsutskottet 
En genomgång av utbildningsutskottets delegation och uppdrag har 
genomförts tillsammans med utbildningsutskottets presidium och 
verksamhetschef Eva Fors. 

Vid genomgång har följande områden och ärenden valts ut som 
lämpliga att delegera till utbildningsutskottet: 

 Beslut om utdelning ur Nordanstigs Stipendiefond. 

 Besluta om bifall och avslag på bidragsansökningar inom 
utbildningsutskottets verksamheter. 

 Yttra sig över remisser inom utbildningsutskottets verksamheter. 

 Besluta om vilande förskole- och fritidshemsplats. 

 Lämna uppdrag till verksamheten att bereda och utreda ärenden 
för utveckling och uppföljning av verksamheten. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta förslagen 

utökad delegation för utbildningsutskottet (Eva Engströms 
tjänsteutlåtande 2016-05-09). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 
förslaget till utökad delegation för utbildningsutskottet 
(utbildningsutskottets protokoll § 48/2016). 

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

Tor Tolander (M) yrkar avslag på förslagets sista punkt. 

Stig Eng (C) yrkar avslag på Tor Tolanders yrkande. 

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

Ordföranden ställer därefter proposition på Åke Bertils yrkande och 
finner det antaget. 
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Kommunstyrelsens beslut 
Delegera följande till utbildningsutskottet: 

 Beslut om utdelning ur Nordanstigs Stipendiefond. 

 Besluta om bifall och avslag på bidragsansökningar inom 
utbildningsutskottets verksamheter. 

 Yttra sig över remisser inom utbildningsutskottets verksamheter. 

 Besluta om vilande förskole- och fritidshemsplats. 

 Lämna uppdrag till verksamheten att bereda och utreda ärenden 
för utveckling och uppföljning av verksamheten. 

Reservationer 
Tor Tolander (M) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 
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§ 171 Dnr 2016-138  

Hyra av moduler samt ombyggnad i Bergsjö skola. 
Utifrån utbildningsverksamhetens utökade lokalbehov har sedan 
hösten 2014 moduler hyrts in för Bergsjö skola. 

Behovet inför skolstarten hösten 2016 är att ytterligare lokaler behöver 
tillföras för att inrymma klassrum och administrativa funktioner. Det 
utökade lokalbehovet bedöms sammantaget till ca 600 m2 utöver de ca 
200 m2 som redan nu hyrs in som moduler. 

Förslag till åtgärder 
Att bygga nytt är uteslutet då ledtiden från initiering till genomförd 
byggnation kräver längre framförhållning. 

Hyra av moduler bedöms som enda kvarstående alternativ och avtalet 
kan sägas upp när behovet inte längre kvarstår. Hyra med köpoption 
efter 24 månader bedöms som ett fördelaktigt alternativ vilket också 
skapar flexibilitet genom att kunna flyttas till annan plats om behov 
uppstår. 

Föreslagen placering är att befintlig modulbyggnad utökas med en 
övervåning och att ytterligare motsvarande tvåvåningsmodul placeras 
väster om befintlig modulbyggnad. 

Fastighetsrelaterade underhållsåtgärder på Bergsjö skola är 
nödvändiga att genomföras i samband med att ovanstående åtgärder 
vidtas. 

Beslutsunderlag 
1. Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-04-04. 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar genomföra 
installation av tre moduler vid Bergsjö skola enligt följande: 
Montagekostnader samt installationer 1 800 tkr, hyreskostnader 
1 213 200 kronor per år, underhållskostnader 330 800 kronor samt 
investeringskostnader 590 000 kronor. Kostnaderna för montage, 
installation samt hyres- och driftskostnader för 2016 täcks av 
tillfälligt statligt stöd med anledning av den rådande 
flyktingsituationen. De årliga hyres- och driftskostnaderna för år 
2017 och framåt ska inarbetas i kommande budgetarbete. 
Underhållskostnader och Investeringskostnader finansieras ur 
2016 års investeringsbudget (ledningsutskottets protokoll 
§ 69/2016). 

3. Kommunstyrelsen beslutar remittera ärendet till utbildningsutskottet 
för yttrande (kommunstyrelsens protokoll § 112/2016). 
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4. Utbildningsutskottet beslutar återremittera ärendet till förvaltningen 

för att utreda möjligheten att flytta tillbaka åk 6 till Ilsbo och 
Hassela, för att på så vis frigöra plats på Bergsjö skola. Se 
över/utreda och presentera en per permanent lösning av 
lokalbehov för Bergsjö skola. Utreda och presentera fler tänkbara 
lösningar (andra lösningar än tillfälliga moduler) för att inom 
kommunen klara det enligt verksamheten akut uppkomna 
lokalbehovet (utbildningsutskottets protokoll § 37/2016). 

5. Utbildningsutskottet beslutar överlämna yttrandet från Erik Eriksson 
Neu (S) med flera till kommunstyrelsen (utbildningsutskottets 
protokoll § 39/2016). 

6. Kommunstyrelsen beslutar att i nuläget inte hyra moduler till 
utbildningsverksamheten för Bergsjö skolas samtliga 
verksamheter. Uppdra till verksamheten att utreda om 
gymnastiksalen kan göras om till skollokaler och presentera ett 
slutligt förslag senast 3 juni 2016 till utbildningsutskottet och sedan 
till kommunstyrelsen. Uppdra till verksamheten att ta fram ett 
förslag till en ny idrottshall/aktivitetshall eventuellt i samverkan med 
föreningslivet. Tillsätta en beredning för utredningarna bestående 
av kommunstyrelsens presidium, utbildningsutskottets presidium 
samt en representant från oppositionen (kommunstyrelsens 
protokoll § 142/2016). 

Inför dagens sammanträde har en handling inkommit från Natrix 
Öjemark (C), Stefan Bergh (C), Erik Eriksson Neu (S), Kent 
Hammarström (S), Sven-Erik Sjölund (S), Oskar Lundin (S), Helena 
Andersson (M) samt Tina Torstensson (L). 

Vid dagens sammanträde lämnar Per Dahlström (V) en äldre skrivelse 
från lärare vid Ilsbo skola. 

Yrkanden 
Tor Tolander (M) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag i § 69/2016 
om att lösa lokalfrågan genom att uppföra tre moduler vid Bergsjö 
skola. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL29 (40) 
Kommunstyrelsen 2016-06-21 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 171 

 

Erik Eriksson Neu (S) yrkar återremiss med följande uppdrag:  
Vilka funktioner är det tänkt ska inrymmas i de önskade modulrummen 
(vilka klasser i de önskade klassrummen och grupprummen och vilka 
personer/funktioner i de önskade kontorsrummen)? Redogör detta per 
läsår de nästkommande 4 läsåren med början på läsåret 2016/2017 
(utifrån de idag kända data och fakta).  
Klassrum och grupprum – var inrymdes dessa klasser (i fråga 1) 
vårterminen 2016 och vad exakt var det för problem med dt (vilka var 
de tre största negativa konsekvenserna)? 
Kontorsrum – var inrymdes dessa personer/funktioner (i fråga 1) 
vårterminen 2016 och vad exakt var det för problem med det (vilka var 
de tre största negativa konsekvenserna)? 
vilken prioritering anser verksamheten att det är mellan Tid, Kostnad 
och Funktion i detta projekt? 
slutligen att verksamheten själva gör en analys på fördelar och risker 
med att vänta till i höst med ett beslut och vald lösning blir klar till våren 
2017 (på samma sätt och med samma mall som i kapitel 11 i 
”Förstudie – Skollokalutredning Bergsjöskola och Lönnberg 2016” 
2016-06-14 version L). 

Stig Eng (C) yrkar att verksamheten får i uppdrag upphandla två 
moduler som extra lokaler till Bergsjö skola samt att 
utbildningsutskottet får i uppdrag att utreda en långsiktig lösning på 
lokalfrågan vid Bergsjö skola. 

Sven-Erik Sjölund (S) yrkar återremiss för beredning av de två 
skrivelserna som inkommit vid och inför dagens sammanträde. 

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 och Stig 
Engs 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 
Med sex Ja-röster för Stig Engs yrkande mot fyra Nej-röster för Tor 
Tolanders yrkande antar kommunstyrelsen Stig Engs yrkande. Tre 
ledamöter avstod från att rösta (se omröstningsbilaga). 
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Kommunstyrelsens beslut 
Uppdra till verksamheten att upphandla två moduler som extra lokaler 
till Bergsjö skola samt uppdra till utbildningsutskottet att utreda en 
långsiktig lösning på lokalfrågan vid Bergsjö skola. 

Reservationer 
Sven-Erik Sjölund (S), Erik Eriksson Neu (S) och Sigbritt Persson (S) 
reserverar sig mot beslutet att avgöra ärendet vid dagens 
sammanträde. 

Tor Tolander (M), Håkan Larsson (M), Patric Jonsson (KD) och Per-Ola 
Wadin (L) reserverar sig mot beslutet. 

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras mellan kl. 15:50-16:15 för politiska 
överläggningar. 
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§ 172 Dnr 2016-189  

Inflyttningsstopp del av Hagängsgården. 
I april 2015 beslutade fullmäktige i Nordanstig om att Björkbacken i 
Hassela ska omställas från särskilt boende till trygghetsboende.  

Planering och avslut av den verksamheten har därefter skett och  
2016-05-16 flyttade de sista boende från Björkbacken.  

Nu påbörjas en utvärdering av hela den processen som också kommer 
att ligga till grund för fortsättningen av omställningen av äldreomsorgen 
i Nordanstig.  

Vidare antog kommunfullmäktige i november 2015 att Hagängsgården 
skall omställas från särskilt boende till trygghetsboende. 

När utvärderingen av Björkbacken är klar kommer ansvarig 
verksamhetschef tillsammans med olika representanter från 
kommunorganisationen påbörja planering av en tidsplan för att 
omställa Hagängsgården.  

Beslutsunderlag  
1. Verksamhetschef Malin Ruthström föreslår att kommunstyrelsen 

beslutar att anta inflyttningsstopp på Hagängsgården (Malin 
Ruthströms tjänsteutlåtande 2016-05-24). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar om 
inflyttningsstopp på del av Hagängsgården i Harmånger = den 
västra delen = hus E övre och nedre plan. Detta i avvaktan på 
beslut om start av om- nybyggnad av särskilt boende, Sörgården i 
Bergsjö (omsorgsutskottets protokoll § 28/2016). 

Yrkanden 
Eva Andersson (SD, med bifall av Solveig Wiberg (SD), yrkar avslag på 
omsorgsutskottets förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Eva Anderssons yrkande och 
omsorgsutskottets förslag och finner omsorgsutskottets förslag antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande 
propositionsordning: 

Den som stöder omsorgsutskottets förslag röstar Ja. 
Den som stöder Eva Anderssons yrkande röstar Nej. 
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Forts. § 172 

Omröstningsresultat 
Med tio Ja-röster för omsorgsutskottets förslag mot två Nej-röster för 
Eva Anderssons yrkande antar kommunstyrelsen omsorgsutskottets 
förslag. En ledamot avstod från att rösta (se omröstningsbilaga). 

Kommunstyrelsens beslut 
Införa inflyttningsstopp på del av Hagängsgården i Harmånger, den 
västra delen; hus E övre och nedre plan. Detta i avvaktan på beslut om 
start av om- och/eller nybyggnad av särskilt boende, Sörgården i 
Bergsjö. 

Reservationer 
Solveig Wiberg (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Eva Andersson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 
"Jag ser det som ett fattigdomsbevis att avveckla Hagängsgårdens 
särskilda äldreboende, som mycket länge funnits där, centralt beläget i 
kommunen och nära pulsådern E4. Hagängsgården är ett omtyckt 
äldreboende och mitt samvete förbjuder mej att stoppa dem som efter 
ett arbetsliv vill bo på Hagängsgården med personal dygnet runt. Det 
utlovade trygghetsboendet vet vi inte hur det blir, och den flytt-
information som brevledes delgivits boende på Hagängsgården har 
skapat oro hos minst en av dem. Några större ambitioner hos 
förespråkarna för inflyttningsstoppet att erbjuda stor trygghet i 
framtiden på Hagängsgården, har jag svårt att se, mot bakgrund av 
bland annat att det vägg i vägg med de boende, numera inryms 
ensamkommande flyktingbarn." 
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§ 173 Dnr 2016-184  

Avtal hemsjukvården. 
Från 2013 har Gävleborg skatteväxlat för att kommunalisering av 
hemsjukvård upp till sjuksköterskenivå. Det faktiska övertagandet 
skedde 2013-02-01. 

Det nuvarande hemsjukvårdsavtalet förlängdes 2015 utan förändring i 
avvaktan på att en arbetsgrupp med representanter från båda 
huvudmännen deltog. 

Det avtal som nu kommer att gälla från 2016-07-01 har varit ute på 
remiss. Därefter har synpunkter och åsikter bidragit till det slutgiltiga 
avtalet och alla parter anser att avtalet bör antas hos huvudmännen. 

Beslutsunderlag 
1. Vård och Omsorg föreslår att kommunstyrelsen antar 

hemsjukvårdsavtalet (Malin Ruthströms tjänsteutlåtande 2016-05-
19). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar 
hemsjukvårdsavtalet att gälla från 2016-07-01 (omsorgsutskottets 
protokoll § 35/2016). 

Kommunstyrelsens beslut 
Anta förslaget till hemsjukvårdsavtal att gälla från 2016-07-01. 
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§ 174 Dnr 2016-113  

Redovisning till IVO av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
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 kvartalet 1/2016. 

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 = 

 Fyra ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg. 

 Två ärenden gällande SoL OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning. 

 Ett ärende gällande LSS OF, omsorg om personer med 
funktionsnedsättning. 

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

Svar: Nej. 

Beslutsunderlag  
Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
kvartalsrapport 1/2016 gällande ej verkställda beslut SoL och LSS. 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 1/2016 gällande ej verkställda beslut SoL 
och LSS. 
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§ 175 Dnr 2016-001  

Avsägelse från politiskt uppdrag, Katarina Roos (V). 
Katarina Roos (V) har avsagt sig sina politiska uppdrag. 

Kommunstyrelsen har att välja ny ersättare i Nätverk för strategiskt 
folkhälsoarbete i Gävleborg samt ny ledamot i BRÅ- och 
Folkhälsorådet. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Katarina Roos avsägelse. Val till 
ny ersättare i Nätverk för strategiskt folkhälsoarbete i Gävleborg samt 
ny ledamot i BRÅ- och Folkhälsorådet behandlas på 
kommunstyrelsens nästa sammanträde (kommunstyrelsens protokoll 
§ 147/2016). 

Yrkanden 
Tor Tolander (M) föreslår Leena Lindblom (M). 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Välja Leena Lindblom (M) som ny ersättare i Nätverk för strategiskt 
folkhälsoarbete i Gävleborg och ny ledamot i BRÅ- och Folkhälsorådet. 

Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 176 Dnr 2016-029  

Redovisning av delegationsbeslut. 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Teknisk handläggare Helena Malmkvist: 
Bostadsanpassningsbidrag maj 2016. 

Handläggare Monica Enros: 
Lotteritillstånd nr 4/2016. 
Omprövning av kommunstyrelsens utvecklingsmedel för projektet 
Säkerhet och handikappanpassning vid vatten inom Jättendals 
fiskeområde. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg: 
Tilldelning av investeringsmedel 2016 för Bergsjögårdens projekt 
Filmskapande för ungdomar. 
Tillfälligt förordnande som Medicinskt ansvarig sjuksköterska. 

Nya tillsvidareanställda april 2016. 

Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för maj 2016. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 93-109/2016. 
Utbildningsutskottets protokoll §§ 26-53/2016. 
Omsorgsutskottets protokoll §§ 17-36/2016. 
Myndighetsutskottets protokoll §§ 94-163/2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
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§ 177 

Delgivningar. 
Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Gemensamt sammanträde med Handikapprådet och Pensionärsrådet 
2016-05-26. 

Region Gävleborg 2016-0 AB 2015, 2016-05-10. 

Hälsingerådet 2016-03-16. 

Nordanstig Vatten AB: Årsstämma 2016-04-21, protokoll 2016-04-21. 

MittSverige Vatten AB: Årsstämma 2016-05-19, protokoll 2016-05-16. 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd: 2016-04-28. 

Övrigt 

Migrationsverket: Ramupphandling gällande tillfälliga boenden. 

Ekonomirapporten april 2016. 

Kommunens revison på studiebesök. 

Svenskt näringsliv: Vilket betyg får företagsklimatet i Nordanstig? 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga delgivningarna till handlingarna. 
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§ 178 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. 

Extraärenden 
Samförvaltning av kommunens fonder 
Tor Tolander (M) föreslår att verksamheten får i uppdrag att utreda 
möjligheten till att samförvalta kommunstyrelsens fonder i syfte att 
minimera kostnaderna och maximera avkastningen. 

Inköp av regnbågsflagga 
Tor Tolander (M) föreslår att kommunen snarast köper in en 
regnbågsflagga för att på lämpligt sätt kunna visa vårt 
ställningstagande och deltagande för alla människors lika värde samt 
att köpet finansieras via kommunstyrelsens förfogandemedel. 

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

Informationer 
Stig Eng (C) informerar om Svecos utredning Nyttoanalys av projektet 
Nya Ostkustbanan. Rapporten delas ut till samtliga partier. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Samförvaltning av kommunens fonder 

Uppdra till verksamheten att bereda ärendet. 

2. Inköp av regnbågsflagga 
Uppdra till verksamheten att köpa in en regnbågsflagga för att på 
lämpligt sätt kunna visa vårt ställningstagande och deltagande för 
alla människors lika värde samt att köpet finansieras via 
kommunstyrelsens förfogandemedel. 

3. I övrigt godkänna informationen. 
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

§ 171 
SE       TT 

§ 172 
Ou      EA 

   

Ledamöter   Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Monica Olsson     ordf S N X  X        

Sven-Erik Sjölund 
 

S N X  X       

Åke Bertils 
 

S N X  X        

Ulf Lövgren 
 

S N X  --       

Stig Eng           v. ordf C N X  X        

Per-Åke Kardell 
 

C N          

Stefan Bergh 
 

C --         

Håkan Larsson 
 

M N  X X        

Tor Tolander 
 

M N  X X        

Per-Ola Wadin 
 

L N 
 
 

 X X        

Patric Jonsson 
 

KD N  X X        

Solveig Wiberg 
 

SD N --  X      

Jan-Ola Hall 
 

SD N          

             

             

Ersättare             

Sigbritt Persson 
 

S N X  X        

Erik Eriksson Neu 
 

S N -- 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            

Natrix Öjemark 
 

C N           

Camilla Karlsson 
 

C            

Thomas von 
Wachenfeldt 
 

C            

Pernilla Kardell 
 

C N           

Kjell Bergström 
 

MP N           

Leena Lindblom 
 

M            

Margareta Lindkvist 
 

M            

Helena Andersson 
 

M            
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

§ 171 
SE       TT 

§ 172 
Ou      EA 

   

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

Tina Torstensson 
 

L            

Lisbeth Lagerborg 
 

L            

Per Dahlström 
 

V N           

Ulrika Jonsäll 
 

V            

Sven-Olof Nord 
 

SD            

Johan Norrby 
 

SD            

Sandra Bjelkelöv 
 

SD N          

Eva Andersson 
 

SD N --  X      

Summa   6 4 10 2       

Avstår   3 1    

 

 

Sigbritt Persson ersättare för Stefan Bergh. 

Jan-Ola Hall närv. tom kl. 12:10 § 161. 

Eva Andersson närv. heldag, ersättare för Jan-Ola Hall from kl. 13:00, § 162. 

Sandra Bjelkelöv närv. tom kl. 13:50.  

Per-Åke Kardell närv tom kl. 14:40, § 170. 

Erik Eriksson Neu närv heldag. ersättare för Per-Åke Kardell from kl. 15:00, § 171. 

Sven-Erik Sjölund närv. tom kl.16:35, § 172. 

 

 

 

 

 


