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Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö.   
 Tisdag 20 december 2016 kl. 08:15-16:25.   

Beslutande Se närvarolista.  
 

   

   
Övriga deltagande Eva Engström Sekreterare  
 Fredrik Pahlberg Kommunchef  
 Margareta Tamm Persson Ekonomichef  
 Björn Hylenius Enhetschef  
 Marianne Unborg Ekonom  
 Malin Ruthström Verksamhetschef  
 Eva Fors Verksamhetschef  
 Teres Burström Nämndssekreterare  
 Anders Tellin Renhållningsschef  
 Jan-Olof Åström Konsult  
    
    
    
Utses att justera Solveig Wiberg (SD)  
 
Justeringens 
plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö 2016-12-28. 
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 Sekreterare  Paragrafer 294 – 324 

  Eva Engström   
     
 Ordförande    

  Monica Olsson   
     
 Justerande   

  Solveig Wiberg     
 

 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
Organ Kommunstyrelsen   
    
Sammanträdesdatum 2016-12-20   
    
Anslaget sätts upp 2016-12-29 

 

Anslaget tas ner 2017-01-20 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret i Bergsjö. 
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§ 294 

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

Extra ärenden 
Reglering av KPA:s fordran på Inköp Gävleborg, förmånsbestämd 
pension. 

Projektstöd Fiber till byn. 

Ärenden utgår 
Ärende 12 Verksamhetsbesök: Bållebergets förskola, utgår. 

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

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

 Kommunsamråd med Region Gävleborg 9 december 2016, med 
bl.a. avgiftsfria resor i kollektivtrafiken för ungdomar samt projektet 
En frisk generation. 

 Hälsingerådets möte har behandlat bl.a. X-Stream, en övning i kris 
och säkerhet, samt situationen för Inköp Gävleborg. 

 Ovanåkers kommun har fått in ett medborgarförslag om att sätta 
upp skyltar vid landskapsgränserna med Välkommen till 
Hälsingland. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 296 Dnr 2016-025 

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

Hälsingerådet bevakar att domännamnet hälsingland.se kommer att 
behållas. 

Gävle kommun kommer att ta ställning till om de vill stanna i det 
gemensamma kommunalförbundet Inköp Gävleborg. 

Medarbetarenkäten 2016. Resultatet blev 3,91 på en fem-gradig skala. 

Befolkningsförändringar i Sverige under 1950-2014 och kommunernas 
möjligheter att bedriva verksamhet och god service till invånarna. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 297 Dnr 2015-229 

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

Ostkustbanan AB: processen pågår. Samordnad planering om 
dragningarna hela vägen mellan Härnösand och Gävle. 

IP Only är öppen för samarbete med kommunen och Fiberstaden AB 
om bredbandsutbyggnad. 

Samråd pågår när det gäller kraftstationen vid Gnarpsån. Samrådet 
pågår framtill 7 januari 2017. 

Avtalet med Björken i Hassela om asylboende är avslutat. 

Försäljningen av Björkbacken i Hassela blir i dagarna klar. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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§ 298 Dnr 2016-028 

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

 Lärarlyftet och lärarbehörighet. 

 Annan pedagogiskt verksamhet. 

 Maxtaxan. 

 Redovisning av antalet elever med annat modersmål. 

 Antalet elever per skola med annan nationalitet. 

 Åtgärder som vidtas för de elever som inte beräknas nå målen. 

 Förskolans föräldrarenkät. 

 Kompetensutvecklingsplan genom satsningen Bästa skolan. 

 Statistik genom olika mätningar som tex TIMMS, PIRLS, PISA och 
Öppna jämförelser, Lärarförbundets ranking, Lärarnas riksförbunds 
ranking samt SIRIS. 

 Modulerna vid Bergsjö skola är på plats och verksamheten flyttar in 
i lokalerna efter jul. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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§ 299 Dnr 2016-064 

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

Sammanfattningsvis visar renhållning, vägar m.m. en bättre prognos på 
helår mot budget, Hemtjänsten och Boenden LSS går dyrare än 
budget, Kapitalkostnaderna blir lägre samt Hälsinglands 
utbildningsförbund visar på underskott mot budget, Omställnings-
kostnader ger överskott och skatteprognosen är bättre för 2016. 

Prognos på avvikelser mot budget: 

Kommunledningskontoret 3 544 tkr 

Stab -2 631 tkr 

Utbildning 957 tkr 

Vård och Omsorg -4 244 tkr 

Social omsorg 848 tkr 

Överskott migration 22 649 tkr 

Överskott kapitalkostnader 3 753 tkr 

 

Prognosen för resultatet på helår 2016 beräknas bli positivt med 
37 433 tkr för kommunen som helhet. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna rapporten. 
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§ 300 Dnr 2015-230 

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 
Verksamhetschef Malin Ruthström och omsorgsutskottets ordförande 
Åke Bertils (S) informerar om följande aktuella ärenden: 

Nätverk Gävleborg 
- Skolhälsovård som Ockelbo 
- Psykiatriutredning barnhälsan 

HVB – Björken är avslutad. 

Samordningstjänst för ensamkommande avslutas 31 december 2016. 

I HVB-hemmen är det 8 av 32 lägenheter lediga. 

12 december 2016 har ett överfall skett mot personal på Individ- och 
familjeomsorgen. 

Kompetensutveckling 

Sjukstatistik. 

Rekrytering av sjuksköterskor. 

Korttidsvården har 4 nya vårdplatser. 

18 personer är beviljade en plats på särskilt boende som ännu inte är 
verkställt. 

10 personer väntar på plats inom dagverksamheten. 

Socialstyrelsen genomför en förstudie om bemanningen inom 
äldreomsorgen. 

Kommunstyrelsen beslut 
Godkänna informationen. 
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§ 301  

Investeringsbudget 2017 med flerårsplan 2018-2020. 
Fullmäktige har i § 125/2016 beslutat om ett investeringsutrymme för 
2017-2020 med 20 mnkr per år. Beslutet innehåller även ett uppdrag till 
kommunstyrelsen att vid nästkommande sammanträde fördela 
investeringsbudgeten på specifika objekt. 

Ekonomienheten har sammanställt förslag till fördelning av 
investeringsbudget 2017 med en flerårsplan för 2018-2020. 

Ekonom Marianne Unborg föredrar ärendet. 

Ekonomichef Margareta Tamm Persson informerar om tidsplanen för 
budgetprocessen 2018-2021. 

Beslutsunderlag 
1. Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-11-25. 

2. Ledningsutskottets protokoll § 208/2016. 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Fördela investeringar 2017-2020 enligt följande investeringslista: 

Projekt 2017 2018 Fp 2019 Fp 2020 Fp 

Reinvesteringar 1 000 1 000 1 000 1 000 

Markköp 950 1 000 1 000 1 000 

Utbyte av brandlarm 200 200 200 200 

Bredband 4 000 4 000 4 000 4 000 

Energieffektivisering 500 500 500 500 

Taklyftar särskilt boende 150 150 150 150 

Tillgänglighetsåtgärder 700 700 700 700 

Taksäkerhetsåtgärder 300 300 300 300 

Möbler klassrum o förskola 200 200 200 200 

Utemiljö skola och förskola 250 250 250 250 

Renovering badhus 1 328    

Måltidsmiljö skolor 100 100 100 100 

Utomhusmiljö SÄBO 250 250 250 250 
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Forts. § 301 
 

     

Projekt 2017 2018 Fp 2019 Fp 2020 Fp 

Tillgänglighet SÄBO o LSS 100 100 100 100 

Arbetsmiljöåtgärder skola 100 100 100 100 

Arbetsmiljö VoO, soc 200 200 200 200 

Laddstationer till elbilar 300 300 300 300 

Köks- och städutrustning 2 890 1 300 800 800 

Offentliga toaletter Sörfj. 300    

Grävmaskin Homon ÅVC 300    

Ombyggn. Hassela ÅVC 1 000    

Tillbyggn. förråd ÅVC 200    

Parkering Sörfjärden 200    

Renovering Ersk-Mats 200    

Fullmäktigesalen Bergsjö 150    

Ks ospecificerade invest. 4 132 9 350 9 850 9 850 

Summa 2017 - 2020 20 000 20 000 20 000 20 000 
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§ 302 

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 75,4 mnkr för 
reinvesteringar i befintliga anläggningar för Nordanstig Vatten AB. 

VA-projekt Sörfjärden är nu i sin slutfas och totalkostnaden är 
kalkylerad till 80 mnkr. Intäkterna enligt nuvarande anläggningstaxa 
och kalkylerade exploateringsintäkter uppskattas till 27 mnkr, vilket ger 
en underfinansiering på totalt 53 mnkr. 

VA-projekt Sörfjärden har finansierats under projekttiden med en 
checkkredit på 70 mnkr. Denna checkkredit byts nu ut mot en 
kommunal borgen för extern upplåning på 53 mnkr. 

Beslutsunderlag 
1. Staben föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för egen skuld 

ingå borgen för Nordanstig Vatten ABs låneförpliktelser upp till ett 
totalt högsta lånebelopp om 128,4 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 avsluta utökad checkkredit på 70 mnkr hos Nordanstigs 
kommuns koncernkonto. Ovanstående borgensbeslut innebär att 
borgensbeslut daterat 2016-09-05 § 94/2016 ersätts (Margareta 
Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-11-18). 

2. ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att såsom för 
egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten ABs låneförpliktelser 
upp till ett totalt högsta lånebelopp om 128,4 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 avsluta utökad checkkredit på 70 mnkr hos 
Nordanstigs kommuns koncernkonto. Ovanstående borgensbeslut 
innebär att borgensbeslut daterat 2016-09-05 § 94/2016 ersätts 
(ledningsutskottets protokoll § 210/2016). 

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. § 302 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Såsom för egen skuld ingå borgen för Nordanstig Vatten AB:s 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 128,4 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 avsluta utökad checkkredit på 70 mnkr hos 
Nordanstigs kommuns koncernkonto.  

3. Ovanstående borgensbeslut innebär att borgensbeslut daterat 
2016-09-05 § 94/2016 ersätts. 
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§ 303 Dnr 2016-295  

Revisionsrapport: Översiktlig granskning av delårsrapport. 
Revisionen har genomfört en granskningsrapport Översiktlig 
granskning av delårsrapport per 2016-06-30.  

Revisionen vill att kommunstyrelsens yttrar sig över rapporten senast 
9 januari 2017. 

Ekonomienheten har lämnat ett förslag till yttrande över rapporten. 

Beslutsunderlag 
1. Ekonomienheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner svaret 

på revisionens rapport ”Översiktlig granskning av delårsrapport 
2016” (Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2016-10-24). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 
svaret på revisionens rapport Översiktlig granskning av 
delårsrapport 2016 (ledningsutskottets protokoll § 211/2016). 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna svaret på revisionens rapport Översiktlig granskning av 
delårsrapport 2016. 
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§ 304 

Direktiv för planområdet i Morängsviken. 
Kommunen har upprättat ett förslag till detaljplan för området 
Morängen, del av Stocka 3:21. Området är utpekat som ett så kallat 
LIS-område. 

Området har ett attraktivt läge vid Morängsviken, inom området finns 
ett antal sjöbodar samt en stenpir som ger skydd för en mindre 
småbåtshamn. 

Detaljplanen innehåller byggrätter för olika typer av bostäder, 
friliggande småhus, radhus och flerbostadshus. 

Kommunen är inte huvudman för allmän plats.  

Området kommer få kommunalt vatten och avlopp och 
anslutningsavgifter betalas enligt vid varje tillfälle gällande taxa.  

Under vår/försommar 2017 så kommer en lantmäteriförrättning att 
genomföras i Morängsviken. Innan den är avslutad kan kommunen inte 
fastsätta priser på enskilda tomter.  

Beslutsunderlag  
1. Plan och byggenheten föreslår att kommunstyrelsen fastställer att 

utgångspriset per tomt för de friliggande tomterna hamnar i 
spannet 550 000 kr för de som ligger närmast stranden och ned till 
250 000 för tomterna närmast infarten till området. För radhusen 
fastställa att priset vid försäljning till exploatör blir 125 000 – 
150 000 per hus. För flerbostadshusen fastställs priset till 500 
kr/kvm BTA. Den alternativa kalkylen beräknar priset på de nya 
tomterna i övre delen av området till 250 000 styck och i det 
mellersta området har det räknats på ett snittpris av 300 000 (Ola 
Tollins tjänsteutlåtande 2016-11-21). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa 
att utgångspriset per tomt för de friliggande tomterna hamnar i 
spannet 550 000 kronor för de som ligger närmast stranden och 
ned till 250 000 kronor för tomterna närmast infarten till området. 
För radhusen fastställa att priset vid försäljning till exploatör blir 
125 000-150 000 kronor per hus. För flerbostadshusen fastställs 
priset till 500 kr/kvm BTA (bruttototal area). Den alternativa 
kalkylen beräknar priset på de nya tomterna i övre delen av 
området till 250 000 kronor styck och i det mellersta området har 
det räknats på ett snittpris av 300 000 kronor. Priserna exkluderar 
avgifter för vatten och avlopp samt fiber (ledningsutskottets 
protokoll § 217/2016). 
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Forts. § 304 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa att utgångspriset per tomt för de friliggande tomterna hamnar 
i spannet 550 000 kronor för de som ligger närmast stranden och ned 
till 250 000 kronor för tomterna närmast infarten till området. För 
radhusen fastställa att priset vid försäljning till exploatör blir 125 000-
150 000 kronor per hus. För flerbostadshusen fastställs priset till 
500 kr/kvm BTA (bruttototal area). 

Den alternativa kalkylen beräknar priset på de nya tomterna i övre 
delen av området till 250 000 kronor styck och i det mellersta området 
har det räknats på ett snittpris av 300 000 kronor. 

Priserna exkluderar avgifter för vatten och avlopp samt fiber. 
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§ 305 

Inriktningsbeslut: Fria vandringsvägar för fisk i Nordanstigs 
kommun. 
Vid kommunstyrelsens sammanträde 21 juni 2016 valdes en styrgrupp 
för förstudien för Fiskevårdsprojektet. Med syfte att ge denna 
styrgrupp, och det övriga fiskevårdsarbetet som bedrivs inom 
kommunen, ett tydligare mål att sträva mot samt förankra detta arbete 
politiskt har en uppdragsbeskrivning tagit fram.  

Enheten Infrastruktur och miljöutveckling har utarbetat ett förslag till 
inriktningsbeslut för Fria vandringsvägar för fisk i Nordanstigs kommun 
innehållande en uppdragsbeskrivning för kommunens fiskevårdsarbete. 

Beslutsunderlag 
1. Infrastruktur och miljöutveckling föreslår att fullmäktige beslutar 

anta förslag till Fria vandringsvägar för fisk i Nordanstigs kommun, 
såsom ett inriktningsbeslut och godkänna att förslagets 
uppdragsbeskrivning ska vara vägledande för kommunens fortsatta 
fiskevårdsarbete tillsammans med kommunens fiskevårdsplan. 
Förslaget tar inte ställning till hur fiskevårdsarbetet ska finansieras 
(Mats Widoffs tjänsteutlåtande 2016-10-15). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta förslag till 
Fria vandringsvägar för fisk i Nordanstigs kommun, såsom ett 
inriktningsbeslut och godkänna att förslagets uppdragsbeskrivning 
ska vara vägledande för kommunens fortsatta fiskevårdsarbete 
tillsammans med kommunens fiskevårdsplan med följande tillägg i 
bilaga 1 Inriktningsbeslut, efter första stycket: Vid eventuella 
intressekonflikter ska dock i första hand miljöåterställning och 
förbättrade möjligheter till ökad biologisk mångfald prioriteras. 
Förslaget tar inte ställning till hur fiskevårdsarbetet ska finansieras 
(ledningsutskottets protokoll § 219/2016). 

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

Sven-Erik Sjölund (S) yrkar avslag på tillägget i ledningsutskottets 
förslag. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds avslagsyrkande 
och ledningsutskottets förslag om tillägg och finner ledningsutskottets 
förslag antaget.  

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

Anta förslag till Fria vandringsvägar för fisk i Nordanstigs kommun, 
såsom ett inriktningsbeslut och godkänna att förslagets 
uppdragsbeskrivning ska vara vägledande för kommunens fortsatta 
fiskevårdsarbete tillsammans med kommunens fiskevårdsplan med 
följande tillägg i bilaga 1 Inriktningsbeslut, efter första stycket: Vid 
eventuella intressekonflikter ska dock i första hand miljöåterställning 
och förbättrade möjligheter till ökad biologisk mångfald prioriteras. 

Reservationer 
Sven-Erik Sjölund (S) och Erik Eriksson Neu (S) reserverar sig mot 
beslutet. 
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§ 306 

Förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen. 
Fullmäktige har i § 95/2016-09-05 beslutat att justera den politiska 
organisationen genom att inrätta en social myndighetsnämnd att gälla 
från 1 januari 2017. 

Nya reglementen för sociala myndighetsnämnden och 
kommunstyrelsen har upprättats och antagits av fullmäktige. 

Uppdraget att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt 
Socialtjänstlagen (SoL), med kompletterande tvångslagstiftning och 
följdlagar jämte familjerättslig lagstiftning, har därmed flyttats från 
kommunstyrelsen till den nya sociala myndighetsnämnden. 

Med anledning av denna ändring i kommunstyrelsens uppdrag behöver 
delegationsordningen revideras. 

Beslutsunderlag 
Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta förslag till ny 
delegationsordning för kommunstyrelsen att gälla från och med 
1 januari 2017 (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2016-12-01). 

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

Erik Eriksson Neu (S) och Per-Ola Wadin (L), med bifall av Tor 
Tolander (M) och Eva Andersson (SD), yrkar att verksamheten 
skyndsamt utreder om Kulturen kan flyttas från ledningsutskottets 
verksamhet till utbildningsutskottets verksamhet. 

Stig Eng (C) yrkar att demokratiberedningen i så fall får uppdraget att 
utreda ärendet. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på samtliga yrkanden och finner dem 
antagna. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta förslag till ny delegationsordning för kommunstyrelsen att 

gälla från och med 1 januari 2017. 

2. Godkänna redovisad vidaredelegation. 

3. Uppdra till demokratiberedningen att skyndsamt utreda om 
Kulturen kan flyttas från ledningsutskottets verksamhet till 
utbildningsutskottets verksamhet. 
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§ 307 

Redovisning sjukskrivningstal för kommunen och Nordanstigs 
Bostäder AB. 
I samband med delårsbokslut 2016 för Nordanstigs kommun, i 
redovisningen av sjukskrivningstal, efterfrågades en redovisning av 
kommunens och Nordanstigs Bostäder AB:s sjukskrivningstal. 

HR-specialist Sarah Faxby-Bjerner föredrar ärendet och redovisar de 
olika grundförutsättningarna för Nordanstigs kommuns och Nordanstigs 
Bostäder AB:s möjligheter till låga sjukskrivningstal inom respektive 
verksamhet. Redovisningen innehåller antal medarbetare per chef, 
antal kvinnor och män samt arbetsuppgifter och uppdrag inom 
respektive organisation. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisningen. 
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§ 308 

Förslag till ny avfallstaxa. 
All avfallshantering ska finansieras av avfallstaxan. Den styr hur 
mycket kunderna ska betala för att bli av med sitt hushållsavfall. I 
avfallsplanen, som styr avfallshanteringen i kommunen, står det bland 
annat att avfallshanteringen i Nordanstig ska sträva mot en ökad 
servicenivå samt minska mängden avfall och dess farlighet. Taxan har 
därför utformats för att kommunen ska kunna tillhandahålla en god och 
rättvis service till kunderna och arbeta för att minska miljöbelastningen 
på grund av avfallshanteringen.  

Sammanfattningsvis föreslås att avfallstaxan justeras för att styra mot 
en minskad miljöbelastning i avfallshanteringen. Avfallstaxan förändras 
till att delas upp i en grundavgift och en rörlig avgift samt 
tilläggsavgifter. Grundavgiften beräknas på antal hushåll och den 
rörliga avgiften styrs av storleken på kärl. Detta kommer att innebära 
att avgifterna kommer skifta, några blir dyrare och några blir billigare. 
Tilläggsavgifter är ytterligare tjänster som inte ingår i den rörliga 
tömningsavgiften. 

Renhållningschef Anders Tellin och Jan-Olof Åström, konsult föredrar 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
1. Avfall och återvinning föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

den nya avfallstaxan börjar gälla den 1 april 2017. 
Kommunfullmäktige beslutar att nu gällande renhållningstaxa 
upphör att gälla när den nya träder i kraft (Anna Heijbels 
tjänsteutlåtande 2016-11-23). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta den nya 
avfallstaxan att gälla från 1 april 2017. Den nu gällande 
renhållningstaxa upphör att gälla när den nya träder i kraft 
(ledningsutskottets protokoll § 2016/2016). 

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. § 308 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

1. Anta den nya avfallstaxan att gälla från 1 april 2017. 

2. Den nu gällande renhållningstaxa upphör att gälla när den nya 
träder i kraft. 
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§ 309 

Personalpolicy för medarbetare i Nordanstigs kommun. 
Uppdraget att förnya och samordna våra policydokument har pågått 
sedan 2014.  

Under våren 2015 tillkom en ny AFS (Arbetsmiljöverkets 
författningssamling 2015:4) gällande organisatorisk och social 
arbetsmiljö som till viss del skulle påverka våra rutiner. Detta gjorde att 
arbetet lades på is, till dess att det nya regelverket och dess 
tillämpningar var på plats. 

Förslag att kommunen ska tillämpa rökfri arbetstid, är ett förslag från 
KS sedan 2011 som i så fall träder ikraft i och med antagandet av ny 
Personalpolicy.  

HR-specialist Sarah Faxby-Bjerner och personalchef Maritta Rudh 
föredra ärendet. 

Beslutsunderlag  
1. Personalenheten föreslår att anta ny personalpolicy som ersätter 

tidigare personalpolitiska riktlinjer, arbetsmiljöpolicy och alkohol- 
och drogpolicy samt förtydligar arbetet med vår gemensamma 
värdegrund, jämställdhet, likabehandling, arbetsmiljö, kränkande 
särbehandling, ledarskap, medarbetarskap, lönebildning, 
samverkan samt arbetsmiljömål (Sarah Faxby-Bjerners 
tjänsteutlåtande 2016-11-03). 

2. Ledningsutskottet beslutar uppdra till verksamheten att genomföra 
en redaktionell översyn av dokumentet (ledningsutskottets protokoll 
§ 206/2016). 

3. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar anta ny 
personalpolicy som ersätter tidigare personalpolitiska riktlinjer, 
arbetsmiljöpolicy och alkohol- och drogpolicy samt förtydligar 
arbetet med vår gemensamma värdegrund, jämställdhet, 
likabehandling, arbetsmiljö, kränkande särbehandling, ledarskap, 
medarbetarskap, lönebildning, samverkan samt arbetsmiljömål 
(ledningsutskottets protokoll § 206/2016). 

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. § 309 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Anta ny personalpolicy som ersätter tidigare personalpolitiska riktlinjer, 
arbetsmiljöpolicy och alkohol- och drogpolicy samt förtydligar arbetet 
med vår gemensamma värdegrund, jämställdhet, likabehandling, 
arbetsmiljö, kränkande särbehandling, ledarskap, medarbetarskap, 
lönebildning, samverkan samt arbetsmiljömål. 
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§ 310 

Upphävande av kommunstyrelsens myndighetsutskott. 
Fullmäktige har i § 95/2016-09-05 beslutat att justera den politiska 
organisationen genom att inrätta en social myndighetsnämnd att gälla 
från 1 januari 2017. 

Uppdraget att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten enligt 
Socialtjänstlagen (SoL), med kompletterande tvångslagstiftning och 
följdlagar jämte familjerättslig lagstiftning, har därmed flyttats från 
kommunstyrelsen till den nya sociala myndighetsnämnden. 

Med anledning av denna ändring i kommunstyrelsens uppdrag bör 
kommunstyrelsen upphäva myndighetsutskottets uppdrag. 

Kommunsekreterare Eva Engström föredrar ärendet och föreslår att 
kommunstyrelsen ger sociala myndighetsnämndens ordförande 
mandat att fatta beslut när nämndens beslut inte kan avvaktas tills den 
nya nämndens delegationsordning är antagen. 

Beslutsunderlag  
Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar att från och med 
1 januari 2017, upphäva myndighetsutskottets uppdrag och entlediga 
utsedda ledamöter och ersättare (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 
2016-12-01). 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Från och med 1 januari 2017, upphäva myndighetsutskottets 

uppdrag och entlediga utsedda ledamöter och ersättare. 

2. Ge sociala myndighetsnämndens ordförande mandat att fatta 
beslut när nämndens beslut inte kan avvaktas. Beslutet gäller tills 
den nya nämndens delegationsordning är antagen. 
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§ 311 

Skolpeng 2017. 
Kommunstyrelsen har att fastställa skolpengen för 2017 när det gäller 
grundskola, förskola, fritidshem och förskoleklass till andra kommuner, 
friskolor och friförskolor samt barnomsorgspeng till annan pedagogisk 
verksamhet. 

Beslutsunderlag  
Eva Fors tjänsteutlåtanden 2016-12-06. 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Fastställa skolpeng 2017 enligt följande: 

Förskola heltid (mer än 15 tim/vecka) 84 053 kr/år  

Förskola tom 15 tim/vecka 42 027 kr/år 

Fritidshem 24 545 kr/år 

Förskoleklass 25 168 kr/år 

Grundskola 65 995 kr/år 

Förskola heltid (mer än 15 tim/vecka) 108 080 kr/år  
(om friförskolan debiterar föräldraavgiften) 

Förskola heltid (mer än 15 tim/vecka) 118 276 kr/år 
(om hemkommunen debiterar föräldraavgiften) 

Förskola tom 15 tim/vecka 59 138 kr/år 

Fritidshem 35 270 kr/år 
(om friskolan debiterar föräldraavgiften) 

Fritidshem 39 866 kr/år 
(om hemkommunen debiterar föräldraavgiften) 

Förskoleklass 40 485 kr/år 

Grundskola 62 260 kr/år 

Förskola heltid (mer än 15 tim/vecka) 101 385 kr/år  
(om friförskolan debiterar föräldraavgiften) 

Förskola heltid (mer än 15 tim/vecka) 111 581 kr/år 
(om hemkommunen debiterar föräldraavgiften) 



NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL26 (42) 
Kommunstyrelsen 2016-12-20 

Justerandes signatur 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 

Forts. § 311 

 

Förskola tom 15 tim/vecka 55 790 kr/år 

Fritidshem 33 013 kr/år 
(om friskolan debiterar föräldraavgiften) 

Fritidshem  

Förskoleklass 38 193 kr/år 
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§ 312 Dnr 2016-326 

Utredningsuppdrag om särskilda boenden (SÄBO). 
Fullmäktige har i § 107/2016 lämnat ett uppdrag 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. 

Kommunstyrelsens beslut blev 2016-10-18 § 250 att uppdra till 
omsorgsutskottet att bereda ärendet och återkomma till kommun-
styrelsen med en redovisning om två månader. 

Beslutsunderlag  
1. Omsorgsutskottet beslutar uppdra till förvaltningen att räkna på 

cirka 100 stycken särskilda boendeplatser, göra en fördjupad 
analys av Bergesta särskilt boende i Gnarp och Hagängsgården 
särskilt boende i Harmånger (omsorgsutskottets protokoll 
§ 64/2016). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 
tillsvidare avvakta med utredningen om särskilda boenden med 
motivering: För att kunna komma vidare i översynen av 
omsorgsboenden och konsekvenser är det omsorgsutskottets 
samlade mening att minst ett trygghetsboende snarast kommer till 
utförande.  Helhetssynen och kopplingen mellan trygghetsboende 
och särskilt boende är nödvändiga att belysa innan 
investeringsbeslutet fattas (omsorgsutskottets sammanträde 
2016-11-30). 

Yrkanden 
Stig Eng (C) yrkar att första meningen i omsorgsutskottets förslag 
stryks. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
För att kunna komma vidare i översynen av omsorgsboenden och 
konsekvenser är det kommunstyrelsens samlade mening att minst ett 
trygghetsboende snarast kommer till utförande.  

Helhetssynen och kopplingen mellan trygghetsboende och särskilt 
boende är nödvändiga att belysa innan investeringsbeslutet fattas. 
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§ 313 

Förslag till reviderade regler för Drift- och underhållsbidrag. 
Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av vissa föreningsbidrag 
samt kommunstyrelsens Projekt- och Visionsbidrag ska genomföras. 

Utifrån de synpunkter som har lämnats från politiken vid olika tillfällen 
har verksamheten utarbetat förslag till mindre justeringar i reglerna. 

För att ändringarna ska kunna gälla från och med 2017 är det 
angeläget att justeringarna kan antas före årsskiftet. 

Beslutsunderlag  
1. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar 

förslag till reviderade regler för Drifts- och underhållsbidrag att gälla 
från och med 1 januari 2017 (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 
2016-11-11). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen antar förslaget till 
reviderade regler för Drifts- och underhållsbidrag att gälla från och 
med 1 januari 2017. Komplettera förslaget med en hänvisning till 
lag om vissa kommunala befogenheter (2019:47) 
(ledningsutskottets protokoll § 221/2016). 

Yrkanden 
Stig Eng (C), med bifall av Tor Tolander (M), yrkar bifall till 
ledningsutskottets förslag. 

Sven-Erik Sjölund (S) yrkar avslag på ledningsutskottets förslag samt 
att verksamheten får i uppdrag att utarbeta ett förslag till 
schablonbidrag till idrottsföreningar. 

Erik Eriksson Neu (S) yrkar att de gamla bidragsreglerna ska 
återinföras. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Sven-
Erik Sjölunds avslagsyrkande och finner ledningsutskottets förslag 
antaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Sven-Erik Sjölunds yrkande 
om utredningsuppdrag och finner det antaget. 

Ordföranden ställer därefter proposition på Erik Eriksson Neus yrkande 
och finner det avslaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen antar följande 
propositionsordning: 

Den som avslår Erik Eriksson Neus yrkande röstar Ja. 
Den som bifaller Erik Eriksson Neus yrkande röstar Nej. 
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Forts. § 313 

Omröstningsresultat 
Med 7 Ja-röster för avslag mot 3 Nej-röster för bifall avslår 
kommunstyrelsen Erik Eriksson Neus yrkande. 2 ledamöter avstod från 
att rösta (se omröstningsbilaga). 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Anta förslag till reviderade regler för Drifts- och underhållsbidrag att 

gälla från och med 1 januari 2017.  

2. Uppdra till verksamheten att bereda Sven-Erik Sjölunds förslag till 
schablonbidrag till idrottsföreningar. 

Reservationer 
Sven-Erik Sjölund (S) och Erik Eriksson Neu (S) reserverar sig mot 
beslutet. 
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§ 314 

Förslag till reviderade regler för Spontankassan. 
Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av vissa föreningsbidrag 
samt kommunstyrelsens Projekt- och Visionsbidrag ska genomföras. 

Utifrån de synpunkter som har lämnats från politiken vid olika tillfällen 
har verksamheten utarbetat förslag till mindre justeringar i reglerna. 

För att ändringarna ska kunna gälla från och med 2017 är det 
angeläget att justeringarna kan antas före årsskiftet. 

Beslutsunderlag  
1. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar 

förslag till reviderade regler för Spontankassan att gälla från och 
med 1 januari 2017 (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-11-
11). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 
förslag till reviderade regler för Spontankassan att gälla från och 
med 1 januari 2017. Förslaget ska kompletteras med texten att 
bidrag ur Spontankassan endast kan sökas i förväg 
(ledningsutskottets protokoll § 222/2016). 

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

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

Kommunstyrelsens beslut 
Anta förslag till reviderade regler för Spontankassan att gälla från och 
med 1 januari 2017. Bidrag ur Spontankassan endast kan sökas i 
förväg. 
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§ 315 

Förslag till reviderade regler för Hyresbidrag. 
Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av vissa föreningsbidrag 
samt kommunstyrelsens Projekt- och Visionsbidrag ska genomföras. 

Utifrån de synpunkter som har lämnats från politiken vid olika tillfällen 
har verksamheten utarbetat förslag till mindre justeringar i reglerna. 

För att ändringarna ska kunna gälla från och med 2017 är det 
angeläget att justeringarna kan antas före årsskiftet. 

Beslutsunderlag  
1. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar 

förslag till reviderade regler för Hyresbidrag att gälla från och med 
1 januari 2017 (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 2016-11-11).  

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 
förslag till reviderade regler för Hyresbidrag att gälla från och med 
1 januari 2017. Komplettera förslaget med en hänvisning till lag om 
vissa kommunala befogenheter (2019:47) (ledningsutskottets 
protokoll § 223/2016). 

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 reviderade regler för Hyresbidrag att gälla från och med 
1 januari 2017. 
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§ 316 

Förslag till reviderade regler för Projekt- och Visionsbidrag. 
Kommunstyrelsen har beslutat att en översyn av vissa föreningsbidrag 
samt kommunstyrelsens Projekt- och Visionsbidrag ska genomföras. 

Utifrån de synpunkter som har lämnats från politiken vid olika tillfällen 
har verksamheten utarbetat förslag till mindre justeringar i reglerna. 

För att ändringarna ska kunna gälla från och med 2017 är det 
angeläget att justeringarna kan antas före årsskiftet. 

Beslutsunderlag  
1. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen antar 

förslag till reviderade regler för Projekt- och Visionsbidrag att gälla 
från och med 1 januari 2017 (Thord Wannbergs tjänsteutlåtande 
2016-11-11). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta 
förslag till reviderade regler för Projekt- och Visionsbidrag att gälla 
från och med 1 januari 2017 (ledningsutskottets protokoll 
§ 224/2016). 

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 reviderade regler för Projekt- och Visionsbidrag att gälla 
från och med 1 januari 2017. 
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§ 317 

Avsägelse från politiskt uppdrag, Per-Åke Kardell (C). 
Per-Åke Kardell (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
omsorgsutskottet. 

Kommunstyrelsen har att godkänna Per-Åke Kardells avsägelse samt 
välja ny ledamot i omsorgsutskottet för återstoden av mandatperioden 
2015-2018. 

Yrkanden 
Stig Eng (C) föreslår Camilla Karlsson (C) som ny ledamot och Per-Åke 
Kardell som ny ersättare efter Camilla Karlsson. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Godkänna Per-Åke Kardells avsägelse. 

2. Som ny ledamot i omsorgsutskottet välja Camilla Karlsson (C). 

3. Som ny ersättare efter Camilla Karlsson välja Per-Åke Kardell (C). 

4. Valen avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 318 

Ombud till bolagsstämma för Nordanstigs 
Kommunfastigheter AB. 
Kommunstyrelsen har att utse ombud med ersättare till bolagsstämmor 
för Nordanstigs Kommunfastigheter AB för återstoden av 
mandatperioden 2015-2018. 

Yrkanden 
Stig Eng (C) föreslår Stig Jonsson (S) som ombud med Pernilla 
Kardell (C) som ersättare. 

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

Kommunstyrelsens beslut 
1. Välja Stig Jonsson (S) som ombud med Pernilla Kardell (C) som 

ersättare till Nordanstigs Kommunfastigheter AB:s bolagsstämmor. 

2. Valet avser återstoden av mandatperioden 2015-2018. 
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§ 319 

Sammanträdesdagar 2017 för kommunstyrelsens utskott. 
Sammanträdesdagar för 2017 för ledningsutskottet, utbildningsutskottet 
och omsorgsutskottet behöver fastställas. 

Kommunstyrelsens beslut 
Utbildningsutskottet 
23 januari 
20 februari 
20 mars 
24 april 
22 maj 
19 juni 
21 augusti 
18 september 
23 oktober 
20 november 
18 december 

Ledningsutskottets sammanträdesdagar: 
24 januari 
21 februari 
21 mars 
25 april 
23 maj 
20 juni 
22 augusti 
19 september 
24 oktober 
21 november 
19 december 

Omsorgsutskottets sammanträdesdagar: 
25 januari 
22 februari 
22 mars 
26 april 
24 maj 
21 juni 
23 augusti 
20 september 
25 oktober 
22 november 
20 december 
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§ 320 

Redovisning av ej verkställda beslut enligt SoL och LSS. 
Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är 
kommunen skyldig att rapportera til 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 3/2016 gällande socialtjänstlagen, individ- och 
familjeomsorg (IFO): 

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

Svar: JA, två ärenden rörande familjehem för person född 1998 samt 
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 3/2016 till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
gällande icke verkställda beslut enligt SoL individ och 
familjeomsorg (IFO). 

Kommunstyrelsens förslag 
Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 3/2016 till Inspektionen för vård och omsorg 
(IVO) gällande icke verkställda beslut enligt SoL individ och 
familjeomsorg (IFO). 
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§ 321 

Redovisning av delegationsbeslut. 
Följande delegationsbeslut redovisas: 

Teknisk handläggare Helena Malmqvist: 
Bostadsanpassningsbidrag november 2016. 

Handläggare Monica Enros: 
Lotteritillstånd nr 7/2016 

Delegeringslista för individ- och familjeomsorgen för november 2016. 

Nya tillsvidareanställda per november 2016. 

Ledningsutskottets protokoll §§ 205-232/2016. 
Utbildningsutskottets protokoll §§ 98-107/2016. 
Omsorgsutskottets protokoll §§ 66-76/2016. 
Myndighetsutskottets protokoll §§ 290-310/2016. 

Kommunstyrelsens beslut 
Godkänna redovisning av delegationsbeslut. 
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§ 322 

Delgivningar. 
Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Hälsingerådet 2016-10-05. 

MittSverige Vatten AB: 2016-11-03. 
Rapport Internkontroll 2016. 
Internkontrollplan 2017. 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 2016-11-10. 

 

Övrigt 

Minnesanteckningar från fiskevårdsmöte 2016-10-04. 

Skrivelse ang behovet av fyrfältsväg E4 Kongberget-Gnarp. 

Telias svar på kommunensskrivelse med anledning av släckning av 
kopparnätet i Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens beslut 
Lägga delgivningarna till handlingarna. 
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§ 323 

Reglering av KPA:s fordran på Inköp Gävleborg om 
förmånsbestämd pension. 
Tio kommuner i regionen utgör samtliga medlemmar i 
kommunalförbundet Inköp Gävleborg. Under perioden oktober 2010 till 
december 2015 har det inte uppmärksammats att avsättningar för den 
förmånsbestämda pensionen ej genomförts fullt ut. En utredning har 
genomförts för att fastställa skuldens storlek. Den uppgår inklusive 
löneskatt till 1 713 481 kronor under förutsättning att den regleras 
under året. För organisationen så innebär det väsentliga 
verksamhetsförändringar som drabbar medlemskommunerna om 
ekonomiskt stöd inte ges för att reglera skulden. 

Kommunstyrelsens ledningsutskott behandlade denna fråga som en 
del av § 95, 2016-05-24, då Johan Almesjö besökte ledningsutskottet 
och informerade om nuläget i verksamheten.  

Samordning av reglering av KPAs fordran på Inköp Gävleborg har nu 
skett. 

Beslutsunderlag 
Staben föreslår att kommunstyrelsen beslutar reglera den relativa 
andel, baserad på invånarantal den 31 december 2015, av den fordran 
KPA har på Inköp Gävleborg avseende förmånsbestämd pension för 
perioden oktober 2010 till december 2015 med  
64 325 kr. Finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandemedel 
2016. Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga 
medlemskommuner i Inköp Gävleborg fattar beslut med samma 
innebörd (Margareta Tamm Perssons tjänsteutlåtande 2016-12-14). 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Reglera den relativa andel, baserad på invånarantal den 

31 december 2015, av den fordran KPA har på Inköp Gävleborg 
avseende förmånsbestämd pension för perioden oktober 2010 till 
december 2015 med 64 325 kronor. 

2. Finansiering sker inom kommunstyrelsens förfogandemedel 2016. 

3. Beslutet gäller under förutsättning av att samtliga 
medlemskommuner i Inköp Gävleborg fattar beslut med samma 
innebörd.     
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§ 324 

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

Under denna punkt kan ledamöterna väcka eventuella extraärenden. 

Informationer 
Vårdnadsbidrag 
Patric Jonsson (KD) frågar vad som hände med deras motion om 
vårdnadsbidrag som beviljades i fullmäktige 2009. 

Extraärenden 
Projektstöd Fiber till byn 
Kommunen har tidigare fått avslag av Jordbruksverket på kommunens 
överklagan av länsstyrelsens beslut att inte bevilja kommunen bidrag i 
projektet Fiber till byn. Kommunchef Fredrik Pahlberg föredrar ärendet 
och meddelar att kommunen har möjlighet att överklaga 
Jordbruksverkets beslut. 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Projektstöd Fiber till byn 

Uppdra till kommunchef Fredrik Pahlberg att överklaga beslutet. 

2. Vårdnadsbidrag 
Uppdra till verksamheten att vid nästa kommunstyrelse redovisa 
vad som har hänt i ärendet. 
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

§ 313 
Avsl.   Bifall 

    

Ledamöter   Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Monica Olsson     ordf S N X          

Sven-Erik Sjölund 
 

S N  X       

Åke Bertils 
 

S -- X          

Ulf Lövgren 
 

S N --         

Stig Eng           v. ordf C N X         

Per-Åke Kardell 
 

C N          

Stefan Bergh 
 

C N         

Håkan Larsson 
 

M N --         

Tor Tolander 
 

M N          

Per-Ola Wadin 
 

L N 
 
 

X          

Patric Jonsson 
 

KD N X          

Solveig Wiberg 
 

SD N X         

Eva Andersson 
 

SD N  X        

             

             

Ersättare             

Sigbritt Persson 
 

S N X          

Erik Eriksson Neu 
 

S N  X        

Kent Hammarström 
 

S            

Oskar Lundin 
 

S            

Ola Wigg 
 

S            

Amanda Engström 
 

S            

Mandy Eriksson  Neu 
 

S            

Anders Engström S            

Boerje Bohlin  S            

Carina Olsson 
 

C            

Natrix Öjemark 
 

C            

Camilla Karlsson 
 

C            

Yvonne Kardell 
 

C            

Pernilla Kardell 
 

C            

Kjell Bergström 
 

MP N           

Leena Lindblom 
 

M            

Daniel Arenholm 
 

M N           

Helena Andersson 
 

M            
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Namn 
 

Parti När- 
varo 

§ 313 
Avsl.   Bifall 

    

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

Vakant 
 

L            

Lisbeth Lagerborg 
 

L            

Per Dahlström 
 

V N          

Ulrika Jonsäll 
 

V            

Kurt Christensen 
 

SD            

Johan Norrby 
 

SD            

Sandra Bjelkelöv 
 

SD          

Jan-Ola Hall SD N        

Summa   7 3         

Avstår   2     

 

 

Sigbritt Persson ersättare för Per-Åke Kardell. 

Erik Eriksson Neu ersättare för Stefan Bergh. 

Tor Tolander närv tom kl. 15:45, § 312. 

Daniel Arenholm närv heldag. Ersättare för Tor Tolander from kl. 16:05, § 314. 

 

 

 

 

 

 


