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§ 194 

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

Extra ärenden 
Bidrag till Hälsinglands Utbildningsförbund för ökade kostnader. 

Avsägelse från politiskt uppdrag i Kulturrådet. 

Rekryteringspolicy. 

Ersättningsrutiner för ensamkommande flyktingbarn. 

Moduler vid Bergsjö centralskola. 

Ärenden utgår 
Följande ärende utgår: 
Ärende 15 Vårdnadsöverflytt. 

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

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

 Utredning pågår om utvidgat samarbete med Hudiksvalls kommun 
när det gäller alkoholhandläggningen, med inriktningen att båda 
kommunerna överför det till den gemensamma nämnden 
Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd. 

 Servicepunkter i kommunen. Invigning av Kajutan i Stocka. 

 Sociala insatsgrupper. 

 X-Trafik AB utlovar ytterligare turer vissa tider på linje 35 mellan 
Harmånger och Bergsjö. 

 LUPP – Lokal uppföljning av ungdomspolitiken. 

 Hälsingerådet 
- Information om projekt Hälsingegårdar och rekrytering av  
  medarbetare i projektet. 
- Träff med Gästrikerådet angående remissen om ny regional 
  indelning. 
- Inköp Gävleborg, Gävle kommun utreder fortsatt deltagande. 

 Integrationsnätverk – Projekt Bovärd – ett projekt för att introducera 
nyanlända i svenska rutiner tex sopsortering, 
Återvinningscentralen, brandsäkerhet, tvättstuga m.m. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 196 Dnr 2016-025 

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

 29 oktober 2016 Kommunen håller Öppet Hus. 

 Region Gävleborg vill att kommunerna i länet håller onsdag-fredag 
öppna för regionala möten. 

 Region Gävleborg ser till att det byggs busskurer i kommunen men 
kommer inte att underhålla dem, det läggs över på kommunen. 

 Arbetet pågår med reglementen m.m. inför övergången till en ny 
nämnd för sociala myndighetsärenden från 1 januari 2017. 

 Arbetet pågår med att utarbeta en Kompetensförsörjningsplan. 
Beräknas vara klar vid årsskiftet 2016/2017. 

 En Risk- och sårbarhetsanalys kommer att genomföras med 
anledning av Telias nedläggning av kopparledningar för analog 
telefoni i delar av kommunen. 

 Nordanstig har tappat 10 placeringar i Svenskt Näringslivs 
näringslivsranking. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 197 Dnr 2015-229 

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

 Svenskt Näringslivs rankinglista. Nordanstig har tappat 
10 placeringar sedan förra året. Bedömningen görs utifrån en 
företagsenkät och faktisk statistik. 

 Översiktsplanen för nya Ostkustbanan. 

 Översyn av kommunens hemsida pågår för att anpassas för 
läsning via mobiltelefoner. 

 Rekrytering pågår av verksamhetschef för Samhällsbyggnad samt 
ny byggnadsinspektör. 

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande 
aktuella ärenden: 

 Invigning av Sjömacken i Stocka. Det finns även planer på att 
ordna uppställningsplats för husbilar. 

 LIS-området i Morängsviken kommer att marknadsföras på 
Business arena i Stockholm denna vecka. 

 1 september 2016 övertog Nordanstigs kommun driften av 
kraftstationerna i Gnarp. 

 Modulerna vid Bergsjö centralskola beräknas vara klara inför 
vårterminen 2017.  

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (30) 
Kommunstyrelsen 2016-09-20 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 198 Dnr 2016-028 

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 
Verksamhetschef Eva Fors informerar om följande aktuella ärenden: 

 Modulerna vid Bergsjö centralskola. Placeringen av de nya 
modulerna har diskuterats. Planen är att de kommer att placeras 
invid varandra i ett våningsplan. Beräknas vara på plats i december 
2016 för att kunna tas i drift i januari 2017. 

 Specialpedagogiska skolmyndigheten har via film dokumenterat 
kommunens arbete för barnens övergång från förskolan till skolan. 

 

Utbildningsutskottets ordförande Erik Eriksson Neu informerar om 
följande aktuella ärenden: 

 Interiört åtgärdsbehov i kommunens skollokaler. 

 Rumsindelning i annexet vid skolan i Hassela. 

 Utbildningsutskottets uppdrag om utredning av utbyggnad av Ilsbo 
förskola. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 199 Dnr 2015-230 

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 
Verksamhetschef Malin Ruthström informerar om följande aktuella 
ärenden inom Vård och Omsorg: 

 Träff med säkerhetssamordnare inför Risk- och 
sårbarhetsanalysen för att säkra den digitala trygghetstelefonin när 
Telia lägger ner kopparkablar i kommunen för den analoga 
telefonin. 

 Installation pågår inom hemtjänsten för Nyckelfri hemtjänst. 

 Hög arbetsbelastning på enhetscheferna inom verksamheten Vård 
och Omsorg. Ett arbete pågår för att förbättra situationen. 

 Bemanning inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). En 
genomgång av bemanningen pågår. Avtalen för de konsulter som 
arbetar inom enheten går ut inom kort och ny upphandling pågår. 

 

Omsorgsutskottets ordförande Åke Bertils (S) informerar om pågående 
utredningar för ensamkommande flyktingbarn samt den höga 
ärendenivån för barn i behov av särskilt stöd eller boende. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (30) 
Kommunstyrelsen 2016-09-20 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 200 

Överenskommelse Bästa skola. 
Ulrika Lundqvist och Lars Wallinder från Skolverket besöker 
kommunstyrelsen med anledning av överenskommelsen Bästa skola. 

Ulrika Lundqvist och Lars Wallinder informerar om Skolverkets uppdrag 
att samverka med kommunerna för att stärka elevernas utveckling och 
utbildning. 

Satsningen omfattar bl.a. grundskolan. 

Skolverket erbjuder kommunen stöd genom en överenskommelse som 
sträcker sig över tre år, för att i samverkan utforma och genomföra 
insatser för att stärka elevernas utveckling och utbildning. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 201  

Delårsbokslut per 30 juni 2016 för Nordanstigs kommun. 
Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2016-06-30 med 
koncernredovisning samt helårsprognos.  

Kommunstyrelsen visar följande avvikelser i sin helårsprognos mot 
budget 

Verksamheter  
Kommunledningskontoret    4,0 mnkr  
Stab    19,1 mnkr 
Utbildning     -0,3 mnkr 

Vård & omsorg    -1,9 mnkr 

Social omsorg     2,2 mnkr 

 

Kommunen totalt visar en avvikelse mot budget på 33,2 mnkr. Det 
prognostiserade resultatet innehåller överskott av migrationsmedel 
samt statlig ersättning avseende flyktingkrisen om totalt 24,4 mnkr.  

Budgeterat resultat för 2016 är 0,5 mnkr. Prognos 2016 visar ett 
beräknat resultat på 33,7 mnkr. 

Kommunkoncernens prognostiserade resultat för 2016 är 39,0 mnkr. 

Enhetschef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

delårsbokslut per 30 juni 2016 för ledningsutskottets verksamheter 
(ledningsutskottets protokoll § 137/2016). 

2. Utbildningsutskottet beslutar godkänna informationen 
(utbildningsutskottets protokoll § 68/2016). 

3. Omsorgsutskottet beslutar godkänna informationen 
(omsorgsutskottets protokoll § 49/2016). 

4. Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen att godkänna 
delårsbokslut per 2016-06-30 med koncernredovisning samt 
helårsprognos (Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2016-09-02). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Godkänna delårsbokslut per 2016-06-30 för Nordanstigs kommun med 
koncernredovisning samt helårsprognos. 
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§ 202 Dnr 2016-075 

Slutrapport: Ett särskilt boende i Bergsjö. 
Fullmäktige har i § 123/2015-11-09 beslutat att inriktningsmålet ska 
vara ett särskilt boende i Nordanstigs kommun beläget i Bergsjö. 

Kommunstyrelsen har utsett en arbetsgrupp bestående av 
kommunstyrelsens och omsorgsutskottets presidium samt en 
representant från oppositionen. 

Arbetsgruppens presenterar sin slutrapport. 

Rapporten omfattar ett särskilt boende i Bergsjö med totalt 102 
lägenheter, nytt tillagningskök, nya gemensamhetsutrymmen och 
parkering med en total areal på 7 100 m2. 

Förutsättningarna har beräknats utifrån en schablonkostnad på 
30 000 kronor per m2 för nybyggnation och 15 000 kronor per m2 för 
ombyggnation. 

Totalt beräknas produktionskostnaden till mellan 200-230 mnkr. 

Tf verksamhetschef Thord Wannberg föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Stig Eng (C), med stöd av Jan-Ola Hall (SD), yrkar att fullmäktige 
skyndsamt genomför en förutsättningslös utredning om framtida 
särskilda boenden samt tar fram alternativ där vi kan använda mer än 
ett särskilt boende i Nordanstig. 

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

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt genomföra en 
förutsättningslös utredning om framtida särskilda boenden samt ta fram 
alternativ för att använda mer än ett särskilt boende i Nordanstig. 
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§ 203 

Fördjupad översiktsplan för Ostkustbanan. 
Bygg och Plan har utarbetat ett förslag till fördjupad översiktsplan för 
Ostkustbanan. Förslaget har varit utställt för samråd. 

I samrådsförslaget analyserades tre olika regionaltågstationslägen, 
Gnarp, Jättendal och Harmånger. I planförslaget tog kommunen inte 
tydlig ställning till val av stationslägen. Till utställningsförslaget 
redovisas fortfarande tre stationslägen även om politiken förordar 
Harmånger och Gnarp. 

Den fördjupade översiktsplanen för Ostkustbanan beräknas att ställas 
ut för utställning mellan 3 oktober och 7 december 2016 och kan 
därefter antas av fullmäktige i februari 2017. 

Redogörelsen för det genomförda samrådet kommer att kompletteras 
till kommunstyrelsens sammanträde. 

Tf stadsarkitekt Ola Tollin föredrar ärendet och redovisar några 
redaktionella ändringar, bl.a. en bild på sidan 31 i planen. 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar bifall. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna föredragna redaktionella ändringar. 

Ställa ut den fördjupade översiktsplanen för Ostkustbanan för 
utställning mellan 3 oktober och 7 december 2016. 
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§ 204 Dnr 2016-064 

Ekonomirapport. 
Enhetschef Björn Hylenius presenterar en ekonomirapport per augusti 
2016 för kommunstyrelsens verksamheter och för kommunen som 
helhet. 

Sammanfattningsvis  

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

 Kapitalkostnader lägre än budgeterat. 

 Hemtjänsttimmarna något högre än budget. 

 Boende enligt LSS visar på underskott. 

 Hälsinglands Utbildningsförbund visar på underskott. 

 Överskott migration samt på de s.k. krispengarna. 

 Omställningskostnader ger överskott. 

 

Avvikelser mot budget: 

Kommunledningskontoret 1 379 tkr 

Stab -857 tkr 

Utbildning -364 tkr 

Vård och Omsorg -963 tkr 

Social omsorg 383 tkr 

Överskott migration 22 449 tkr 

Överskott kapitalkostnader 2 515 tkr 

 

Sammanfattningsvis beräknas prognosen för resultatet på helår 2016 
bli positivt med 35 099 tkr för kommunen som helhet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna rapporten. 
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§ 205 Dnr 2016-255 

Tillsyn av Nordanstigs Kristna centers förskola Senapskornet. 
Enligt Skollagen 26 kap 4 § har en kommun tillsyn över friskola och 
fritidshem vars huvudman kommunen har godkänt. 

Nordanstigs kommuns utvecklingspedagog genomförde en tillsyn på 
Hosiannaskolans förskola, Senapskornet den 14 april 2016.  
 
Vid tillsynen framkom att: 
- förskolans lek- och lärmiljöer behöver anpassas så att barnens 
skapande, undersökande, utforskande och reflekterande över sitt 
lärande understöds. 
- dokumentationen, som sker i Unikum behöver synliggöras och 
användas tillsammans med barnen. Det hjälper barnen att reflektera 
över och visa på sitt lärande. 
 
Senapskornets förskola behöver vidta och förbättra arbetet inom 
bedömningsområdet pedagogiskt ledarskap och utveckling av 
utbildningen. 

Förskolans systematiska arbete behöver utvecklas. 

Skollagen ställer krav på legitimerade förskollärare som leder 
förskolans verksamhet. Personalen som arbetar på förskolan är 
outbildad. 

Åtgärder vidtagna från Hosiannaskolans förskola 
- Omstrukturering av förskolans lek- och lärmiljöer sker under hösten 
2016. 
- Dokumentationen görs synlig för barnen. 
- Ett dokument: systematisk kvalitetsarbete på förskolan Senapskornet, 
har upprättats. 
-En ny arbetsplan har arbetats fram 
- Varje personalmöte har förskolan planering, uppföljning och 
utvärdering av månaden. Detta dokumenteras och används sedan vid 
den stora utvärderingen av terminen. 
- En årsplan är upprättad. Den visar grundverksamheten som är 
ramarna för förskolans arbete och bygger på läroplanen för förskolan, 
Lpfö 98 reviderad 2010 
- Förskolechefen är med på styrelsemöten som huvudmannen har en 
gång i månaden och informerar då om förskolan. 
- Två gånger per år är huvudmannen med på förskolans utvärdering. 
- Hosianna skolans förskola söker utbildade förskollärare, men har inte 
fått någon behörig på de tjänster som utannonserats. Två av 
personalen utbildar sig till förskollärare. 
 
Verksamhetschef Eva Fors föredrar ärendet. 
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Forts. § 205 
 

Beslutsunderlag 
1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner svaret och 

de åtgärder som vidtagits vid förskolan Senapskornet, Nordanstigs 
kristna center. Ny tillsyn görs under våren 2017 (Eva Fors 
tjänsteutlåtande 2016-08-15). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
godkänna svaret och de åtgärder som vidtagits vid förskolan 
Senapskornet, Nordanstigs kristna center samt att ny tillsyn görs 
under våren 2017 (utbildningsutskottets protokoll § 67/2016). 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna svaret och de åtgärder som vidtagits vid förskolan 
Senapskornet, Nordanstigs Kristna center. 

Ny tillsyn görs under våren 2017. 
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§ 206 Dnr 2016-254 

Revidering av årshjulet 2016/17. 
Vid skolinspektionens tillsyn läsåret 2014/2015 framkom att 
huvudmannen kommunstyrelsen inte systematiskt följde upp och 
analyserade utbildningsverksamheten. 

Kommunstyrelsen tog hösten 2015 beslut om årscykel för läsåret 
2015/2016. 

Inför det nya läsåret 2016/2017 har en revidering gjorts för att bättre 
harmonisera med de tidpunkter som kontrollerna och redovisningarna 
genomförs. Mallen har även den gjorts tydligare. 

Verksamhetschef Eva Fors föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamhetschef Eva Fors föreslår att kommunstyrelsen beslutar 

godkänna det förslag till justeringar som gjorts i årscykeln för 
läsåret 2016/2017 (Eva Fors tjänsteutlåtande 2016-08-15). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar 
godkänna det förslag till justeringar som gjorts i årscykeln för 
läsåret 2016/2017 (utbildningsutskottets protokoll § 71/2016). 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna det förslag till justeringar som gjorts i årscykeln för läsåret 
2016/2017. 
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§ 207 

Utöka Lotsen med nattpersonal. 
Lotsen, är ett boende med särskild service för personer med psykiska 
ohälsa.  

Boendet ligger i ett av Nordanstigs bostäders hyreshus på Alvägen i 
Bergsjö. Boendet består av sex lägenheter, samlingslokaler och 
personalutrymmen. 

De boende bor i egna lägenheter, de har tillgång till personal mellan 
08:00-22:00. Samtliga boende har en genomförandeplan som 
uppdateras regelbundet efter behov.  

För att kunna möta upp de boende och deras behov av trygghet under 
dygnets alla timmar skulle det vara de boende till gagn att snarast 
införa nattpersonal på Lotsen. 

I verksamheten finns sedan 2012 budgeterat för det tjänsteköp som nu 
kommer att avslutas. Kostnaden uppgår till 2125 tkr/år. 

För att kunna inrätta en personal per natt krävs en utökning av 
personalbudgeten för 1,75 årsarbetare vilket motsvarar ungefär 900 tkr. 

Beslutsunderlag 
Verksamhetschef Malin Ruthström föreslår att kommunstyrelsen 
beslutar att från och med 2016-10-01 utöka bemanningen på Lotsen 
med nattpersonal samt att omfördela budget från tjänsteköp till Lotsens 
verksamhet motsvarande 1,75 årsarbetare (Malin Ruthströms 
tjänsteutlåtande 2016-08-15). 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Utöka bemanningen på Lotsen med nattpersonal från och med 
2016-10-01 samt omfördela budget från tjänsteköp till Lotsens 
verksamhet motsvarande 1,75 årsarbetare. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL17 (30) 
Kommunstyrelsen 2016-09-20 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

§ 208 Dnr 2016-211 

Revisionsrapport: Granskning av bokslut och årsredovisning 
2015. 
Revisionen har genomfört en granskning av bokslut och årsredovisning 
2015 för Nordanstigs kommun. 

Staben har lämnat ett förslag till yttrande över granskningsrapporten. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta förslag till 
yttrande över revisionens granskningsrapport (ledningsutskottets 
protokoll § 141/2016). 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Anta förslag till yttrande över revisionens granskningsrapport. 
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§ 209 

Särskild medlemsinsats Kommuninvest 2016. 
Enligt Kommuninvests stadgar finns det en möjlighet för medlemmarna 
att på eget initiativ och i egen takt erlägga en eller flera särskilda 
insatser för att snabbare fullgöra den obligatoriska insatsskyldighet 
som följer av medlemskapet. 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomienheten föreslår att fullmäktige beslutar göra en särskild 

medlemsinsats upp till 50 % av högsta nivån. Insatsen är 
809 924 kronor. Uppdra till firmatecknarna att underteckna 
svarsblankett om medlems intresse för att erlägga särskild insats 
under 2016 för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska 
insatsen (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-08-11). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar göra en särskild 
medlemsinsats upp till 50 % av högsta nivån. Insatsen är 
809 924 kronor.  Uppdra till firmatecknarna att underteckna 
svarsblankett om medlems intresse för att erlägga särskild insats 
under 2016 för att helt eller delvis fullgöra den obligatoriska 
insatsen (ledningsutskottets protokoll § 142/2016). 

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. Göra en särskild medlemsinsats upp till 50 % av högsta nivån.  

2. Insatsen är 809 924 kronor.  

3. Uppdra till firmatecknarna att underteckna svarsblankett om 
medlems intresse för att erlägga särskild insats under 2016 för att 
helt eller delvis fullgöra den obligatoriska insatsen. 
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§ 210 

Medel till Samordningsförbund Gävleborg 2017. 
FinSam (Finansiellt Samordningsförbund) är ett samordningsförbund 
som bygger på lagen om finansiell samordning av 
rehabiliteringsinsatser som trädde ikraft januari 2014. 

Lagen gör det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och 
kommuner/landsting att samverka finansiellt inom välfärds- och 
rehabiliteringsområdet.  

Samordningsförbundet Gävleborg har nu i sitt budgetarbete för 2017 
frågat om Nordanstig kan avsätta samma belopp till 
samordningsförbundet 2017 som för 2016, dvs 54 940 kronor. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunledningskontoret föreslår att 54 940 kronor anslås till 

Samordningsförbundet Gävleborg för 2017 års verksamhet. 
Medlen inarbetas i budget för 2017 (Thord Wannbergs 
tjänsteutlåtande 2016-06-23). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anslå 
54 940 kronor till Samordningsförbundet Gävleborg för 2017 års 
verksamhet. Medlen inarbetas i budget för 2017 (ledningsutskottets 
protokoll § 143/2016). 

Kommunstyrelsens beslut 
Anslå 54 940 kronor till Samordningsförbundet Gävleborg för 2017 års 
verksamhet. Medlen inarbetas i budget för 2017. 
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§ 211 

Delgivning: Inspektion hos Överförmyndarnämnden Mitt. 
Länsstyrelsen Västernorrland har genomfört en inspektion hos 
Överförmyndarnämnden Mitt. 

Vid inspektionen fann länsstyrelsen att överförmyndarnämnden inte 
kan undgå kritik för den sena granskningen av föregående års 
årsräkningar som var klar först i december 2015. Nämnden kan inte 
heller undgå kritik för den långa tid det tog att förordna en god man till 
ett ensamkommande barn i Timrå kommun. 

Länsstyrelsen har uppmärksammat att beslut om omprövning av 
förvaltarskap för 2015 saknas i akterna vilket bör åtgärdas i efterhand 
enligt länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
delgivningen (ledningsutskottets protokoll § 146/2016). 

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 

Godkänna delgivningen. 
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§ 212 

Remiss: Regional indelning – tre nya län. 
Regeringskansliet har inkommit med remissen Regional indelning – tre 
nya län (SOU 2016). 

Målet är att de nya regionerna: 

 ska vara jämstarka 

 ska ha kapacitet att bygga strukturer för regional utveckling 

 ska ha förmåga att ansvara för det regionala hälso- och 
sjukvårdssystemet 

 utgår från befintliga samverkansmönster 

 

Region Gävleborg har utarbetat ett förslag till yttrande som är 
överlämnat till regionens kommuner som har möjlighet att använda sig 
av förslaget. 

Remissen i sin helhet finns att läsa på Riksdagens hemsida. 

Beslutsunderlag 
Kommunchef Fredrik Pahlbergs förslag till yttrande 2016-09-14. 

Yrkanden 
Monica Olsson (S), med bifall av Stig Eng (C) och Sven-Erik Sjölund 
(S), yrkar bifall till kommunchefens förslag till yttrande. 

Sven-Erik Sjölund (S), med bifall av Stig Eng (C), yrkar att den nya 
regionen ska benämnas med ett annat namn än Svealandsregionen.  

Tor Tolander (M) yrkar avslag på förslaget till yttrande. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande med Sven-Erik Sjölunds 
ändringsyrkande mot Tor Tolanders avslagsyrkande och finner sitt och 
Sven-Erik Sjölunds yrkande antaget. 

Kommunstyrelsens beslut 
Justera förslaget till yttrande så att texten inte innehåller benämningen 
Svealandsregionen. 
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Forts. § 212 

Kommunstyrelsens förslag  
Fullmäktige beslutar 

Anta kommunstyrelses förslag till yttrande över remissen Regional 
indelning – tre nya län. 

Reservationer 
Tor Tolander (M) och Håkan Larsson (M) reserverar sig mot beslutet. 
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§ 213 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Elisabeth Lundin (S). 
Elisabeth Lundin (S) har avsagt sig sitt politiska uppdrag som ersättare 
i omsorgsutskottet. 

Kommunstyrelsen har att godkänna Elisabeth Lundins avsägelse samt 
välja ny ersättare i omsorgsutskottet för återstoden av mandatperioden 
2015-2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna Elisabeth Lundins (S) avsägelse. 

2. Ny ersättare i omsorgsutskottet väljs på kommunstyrelsens nästa 
sammanträde. 
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§ 214 Dnr 2016-113 

Kvartalsrapport 2/2016 till IVO gällande ej verkställda beslut SoL, 
IFO. 
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. 

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

Kvartalsrapport 2/2016 gällande socialtjänstlagen, individ- och 
familjeomsorg (IFO): 

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

Svar: JA, ett ärende rörande kontaktfamilj för person född 2001. 

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

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

Beslutsunderlag 
Myndighetsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna 
kvartalsrapport 2/2016 till Inspektionen för vård och omsorg gällande 
icke verkställda beslut enligt SoL, IFO (myndighetsutskottets protokoll 
§ 240/2016). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 2/2016 till Inspektionen för vård och omsorg 
gällande icke verkställda beslut enligt SoL, IFO. 
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§ 215 Dnr 2016-029 

Redovisning av delegationsbeslut. 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Kommunchef Fredrik Pahlberg: 
Fördelning av migrationspott till överförmyndarverksamheten. 

Teknisk handläggare Helena Malmkvist: 
Bostadsanpassningsbidrag juli-augusti 2016. 

Nya tillsvidareanställda augusti 2016. 

Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för augusti 2016. 

Utbildningsutskottets protokoll §§ 63-75/2016. 
Omsorgsutskottets protokoll §§ 47-54/2016 
Myndighetsutskottets protokoll §§ 203-240/2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
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§ 216 

Delgivningar. 
Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Inköp Gävleborg: 2016-06-02. 

Samordningsförbund Gävleborg 2016-06-20. 

MittSverige Vatten AB 2016-05-19. 

 

Övrigt 

Minnesanteckningar från ett fiskevårdsmöte 11 augusti 2016 

Polisen: Gemensam avsiktsförklaring för polisområde och kommun om 
att starta upp och bedriva arbete med sociala insatsgrupper. 

Hälsingerådet 2015. 

Hälsingerådet: Översyn av rutiner för stipendium till årets 
distansstudent. 

Begäran om att redovisa uppgifter rörande tillstånd till drift av Vade 
kraftverk i Harmångersån. 

Socialstyrelsen: Lägesrapport om verksamheter med personligt ombud 
2015. 

Norrhälsinge miljökontor: Kontrollrapporter efter livsmedelsinspektion 
på Ersk-Matsgården. 

Region Gävleborg: Movexum – regional inkubatorsverksamhet. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Delge kommunstyrelsen vilken instans som har handlagt tillstånd 

till drift av Vade kraftverk i Harmångersån. 

2. Lägga delgivningarna till handlingarna. 
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§ 217 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  
Bidrag till Hälsinglands Utbildningsförbund  
Stig Eng (C) påtalar att en ansökan har kommit till kommunen om 
bidrag till Hälsinglands Utbildningsförbund för ökade kostnader inom 
SFI, och föreslår att verksamheten bereder ärendet. 

Avsägelse från politiskt uppdrag i Kulturrådet. 
Tor Tolander (M) har lämnat in en avsägelse från sitt uppdrag som 
ledamot i Kulturrådet. Tor Tolander föreslår att Michael Löfdahl (M) 
väljs som ny ledamot. 

Rutiner vid chefsrekryteringar. 
Tor Tolander (M) påtalar att det vore bra med tydliga rutiner vid 
chefsrekryteringar, för att ge politiken möjlighet till större delaktighet 
samt att det beaktas vid revideringen av kommunstyrelsens 
delegationsordning. 

Ersättningsrutiner för ensamkommande flyktingbarn. 
Tor Tolander (M) frågar om verksamhetens rutiner när det gäller att 
betala ut ersättning till ensamkommande flyktingbarn. 

Moduler vid Bergsjö centralskola. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på lämnade förslag och finner dem 
antagna. 

Informationer 
Stig Eng (C) informerar om att just nu pågår en konstutställning av 
konstnären Gunnar Greiber i konsthallen på biblioteket i Bergsjö. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Bidrag till Hälsinglands Utbildningsförbund  

Uppdra till verksamheten att bereda ärendet. 

2. Avsägelse från politiskt uppdrag i Kulturrådet. 
Godkänna Tor Tolanders avsägelse samt välja Michael Löfdahl (M) 
som ny ledamot i Kulturrådet. Valet avser återstoden av 
mandatperioden 2015-2018. 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL28 (30) 
Kommunstyrelsen 2016-09-20 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 217 

 

3. Rutiner vid chefsrekryteringar. 
Beakta rutinerna vid chefsrekryteringar vid översynen av 
kommunstyrelsens delegationsordning för att ge politiken möjlighet 
till större delaktighet samt att uppdraget om Samråd utvecklas. 

4. Ersättningsrutiner för ensamkommande flyktingbarn. 
Uppdra till verksamheten att bereda ärendet. 
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

     

Ledamöter   Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Monica Olsson     ordf S N           

Sven-Erik Sjölund 
 

S N          

Åke Bertils 
 

S N           

Ulf Lövgren 
 

S N          

Stig Eng           v. ordf C N           

Per-Åke Kardell 
 

C --          

Stefan Bergh 
 

C N         

Håkan Larsson 
 

M N           

Tor Tolander 
 

M N           

Per-Ola Wadin 
 

L N 
 
 

          

Patric Jonsson 
 

KD N           

Solveig Wiberg 
 

SD --          

Jan-Ola Hall 
 

SD N          

             

             

Ersättare             

Sigbritt Persson 
 

S            

Erik Eriksson Neu 
 

S N          

Kent Hammarström 
 

S            

Oskar Lundin 
 

S            

Erik Sundberg 
 

S            

Amanda Engström 
 

S            

Mandy Eriksson  Neu 
 

S            

Anders Engström S            

Boerje Bohlin  S            

Carina Olsson 
 

C N           

Natrix Öjemark 
 

C            

Camilla Karlsson 
 

C            

Vakant 
 

C            

Pernilla Kardell 
 

C            

Kjell Bergström 
 

MP N           

Leena Lindblom 
 

M            

Margareta Lindkvist 
 

M            

Helena Andersson 
 

M            
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

     

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 N           

Sven-Olof Nord 
 

SD            

Johan Norrby 
 

SD            

Sandra Bjelkelöv 
 

SD N          

Eva Andersson 
 

SD N          

Summa  13           

Avstår        

 

 

Erik Eriksson Neu ersättare för Per-Åke Kardell. 

Eva Andersson ersättare för Solveig Wiberg. 

Jan-Ola Hall närv tom kl. 13:40, § 201. 

Sandra Bjelkelöv närv. from kl. 13:00, beslutande from kl. 14:10, § 203. 

Carina Olsson närv tom kl. 14:10. 

Per-Ola Wadin deltar inte i besluten §§ 206-211. 

 

 

 

 

 


