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§ 123 Dnr 2021-000021  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med redovisade ändringar. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen. 

Följande extraärenden anmäls: 

Andreas Högdahl (NoP) Fullmäktiges protokoll 

Sandra Bjelkelöv (SD): Friskvårdsbidrag 
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§ 124 Dnr 2021-000016  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Våra digitala möten fortsätter, men det känns som att det någonstans i horisonten 

hägrar lite hopp om förändring. Vaccinationerna börjar ta fart och förhoppningsvis 

så kan vi efter sommaren omvärdera besluten om att bara ha digitala möten.  

Det fanns efter förra kommunstyrelsen tecken på att en Cruising skulle ske i 

Hassela. Frågan togs upp på kommunsamrådet med övriga kommuner, Regionen 

och Länsstyrelsen.  

Det fördes även diskussioner om vi skulle lägga in lokala begränsningar i 

möjligheten att röra sig på specifikt utpekade områden. Men det ansågs inte lösa 

problem med spridning av viruset i kommunen. Det visade sig att farhågan stämde, 

och det blev till och med en större cruising än vanligt. Nu får vi hoppas att det inte 

blir en stor spridning av Corona på grund av detta. 

Det har tidigare kommit fram att det efter midsommar inte skulle finnas möjlighet 

att vaccinera sig i kommunen. Jag har tryckt på frågan på kommunsamrådet samt i 

Regionen. Nu har det löftats från såväl politiskt håll samt från tjänstemannanivå att 

det kommer att lösas. 

En företagsfrukost har anordnats tillsammans med Svenskt Näringsliv för att gå 

igenom svaren på frågorna som ställt som ligger till grund för näringslivsrankingen. 

Svaren visade på ett förbättrat klimat men även på att det finns mer att göra när det 

gäller politiken och företagarnas samsyn på vad som behöver prioriteras. 

Nordanstig och Hudiksvall har fått en varsin ersättarplats i styrelsen för BizMaker´s 

förening, detta då genom respektive kommunstyrelseordförande. 

Jag kommer tillsammans med några andra utvalda att diskutera 

kommundelegationen och dess inrättande. 

Ett möte med kronprinsessparet är också inbokat i juni. 

Det har även varit olika samarbetsträffar:  

Kommunsamråd där det bla diskuterades cruising i Hassela. Vaccination i 

Nordanstig efter midsommar med löften om att det skull finnas. 

Infrastrukturspropositionens innehåll gällande Ostkustbanan.  

Inköp Gävleborg direktionsmöte. Digitalt såklart.  
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Forts. § 124 

 

Sundsvallsregionen har haft ett möte med medverkan från Mittuniversitetet.  

Ostkustbanan 2015 AB:s årsstämma har genomförts. 

BizMaker årsstämma har genomförts. 

Hälsingerådet har träffats och diskuterade samverkan Hälsingland. 

Fiberstaden AB har genomfört en årsstämma. 
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§ 125 Dnr 2020-000199  

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Systematiska brandskyddsarbetet. 

Utveckling av den ekonomiska uppföljningen. 

Översyn av styrmodeller, Nordanstigsmodellen bör kopplas mot Agenda 2020 och 

kommunens övergripande mål. 

Revisionen har granskat IT och digitaliseringsfrågor och rapporten kommer under 

juni. 

Nya kommunjuristen har börjat och kommer inledningsvis att se över 

delegationsordningarna. 

Ny näringslivschef börjar denna vecka. 

IT-strateg Morgan Norell informerar om en satsning på skolan med fler datorer och 

läsplattor till eleverna. Vidare informerar han om en ändring av nordanstig.se-

adressen och kopplingen till läsplattornas Apple-ID. 

Utbildningschef Thomas Larsson informerar om den ökande interkommunala 

ersättningen. Efter de fyra första månaderna på 2021 hade kostnaden ökat med 

1,3 mnkr. Besparingar är genomförda men efter maj har kostnaden ökat med 

ytterligare 1,5 mnkr. Ett förslag till åtgärder har tagits fram och kommer att 

behandlas på utbildningsutskottets sammanträde nu i juni. Vidare informerar han 

om att nästan alla Gnarpselever som har gått i årskurs 4 i Harmånger kommer att 

återvända till Gnarps skola till hösten för att börja i årskurs 5. Av de elever som gått 

i årskurs 5 i Bergsjö detta läsår kommer ingen att återvända till Gnarps skola vilket 

innebär att det inte kommer att vara någon årskurs 6 i Gnarp nästa läsår. 
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§ 126 Dnr 2020-000115  

Coronaviruset, Covid-19. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om det aktuella läget för kommunens 

verksamheter i coronapandemin. 

Smittspridningen i länet fortsätter att sjunka och så även i Nordanstig. Vi har öppnat 

möjligheten för att ha fysiska möten i mindre grupper. 

Ordföranden Ola Wigg (S) informerar om motorträffen som genomfördes i Hassela 

under den gångna helgen. Ola Wigg informerar även om att det ska finnas möjlighet 

att vaccinera sig i kommunen även under och efter sommaren. 
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§ 127 Dnr 2021-000024  

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella 

ärenden inom verksamheterna Omsorgen och sociala myndighetsnämnden: 

Omsorgen ligger lite högt i hemtjänsttimmar, det har två orsaker, dels har den 

dagliga verksamheten både för de äldre och yngre varit stängd. För att de ska få 

åtminstone lite av det de har rätt till får hemtjänsten gå in där. Den andra orsaken är 

att vi sedan förra sommaren ersätter både dubbelbemanning och den tid de är hos 

larmande personer. I övrigt är i princip alla nu vaccinerade åtminstone med en 

spruta.  

Sommaren är ju här och med den semestrar som kräver vikarier, vi får hoppas att 

alla kan få sina fyra veckors välförtjänta semester. 

Individ- och familjeomsorgen (IFO) jobbar mycket med sin omorganisation, där 

fattas ännu en enhetschef, vilket innebär att verksamhetschefen också är IFO-chef 

just nu. Och om inte det skulle räcka är även verksamhetschefen teamledare för 

”missbruksenheten”.  

Den del som verkligen oroar oss alla är ju den del som handlar om kostnader för 

behandlingar, placeringar och försörjningsstöd. Där ser vi stora överdrag och många 

aktualiseringar och anmälningar om barn och unga som man oroar sig för. Det har 

ökat katastrofalt sedan 2012 om man tittar på statistiken, vilket kan förklara dels 

överdragen och dels att personalen blir sliten. 

Avslutningsvis kan jag säga att Lex Sarah anmälningarna är högre i år än tidigare. 

Jag hoppas det beror på att man blivit bättre på att anmäla. Alla anmälningar går 

inte till IVO, men utredningarna ska göras och det tar mycket tid. Det är bra att 

anmälningar görs, för då kan vi bli bättre.  

Alla chefer tar anmälningsplikten på stort allvar, man påminner också på 

arbetsplatsträffarna att även arbetsskador och tillbud måste anmälas. Gör man inte 

det kan vi inte förebygga olycksfall, och det är en viktig del av arbetsmiljöarbetet. 

 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om följande 

aktuella ärenden: 

Ekonomi 

Underskottet från förra månaden på knappt 500 tkr har vuxit till ett prognostiserat 

underskott för 2021 på 1,8 miljoner. Orsaken till detta är att vi nu har ett system 

som gör att vi kan beräkna IKE (Interkommunal ersättning) för året och det visar på 

ett prognostiserat underskott på 1,3 miljoner. Detta beror på att kostnaderna för  
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Forts. § 127 

 

några elever är väldigt höga, att antal elever i fristående skolor/ skolor i annan 

kommun ökat något. För att lösa detta långsiktigt krävs att arbetet med att göra vår 

egen skola mer attraktiv fortsätter, såväl genom arbetet med ändamålsenliga lokaler 

(renovering, nybyggnation etc.) som med att utveckla och stärka det pedagogiska 

arbetet genom arbete med de tre strategierna. Kortsiktigt har en åtgärdsplan tagits 

fram där hela verksamheten hjälps åt med att arbeta in en miljon. Utökade 

statsbidrag beräknas ge 300 tkr. På så sätt landar vi i ett beräknat underskott för 

2021 på 500 tkr.        

Bringsta skola 

Nordanstigs kommun har en stor underhållsskuld vad gäller intern och extern miljö 

vid Bringsta skola. I samband med besök där presenterade rektor en lista över 

åtgärder som akut behöver åtgärdas. I flera fall åtgärder som inte är särskilt dyra 

men som skulle bidra till att intrycket av förfall och lågt ställda ambitioner för 

skolan ersätts med en trivsam skolmiljö. Utbildningsutskottet skickade denna 

akutlista till ledningsutskottet. Ledningsutskottets ordförande och 

verksamhetschefen för tillväxt och service har lovat undersöka huruvida medel 

finns för att kunna genomföra underhållsarbete under sommaren. 

Idrottshall i Bergsjö 

Tidsplan och underlag för beslut om placering, projektering och byggnation 

presenteras på dagens sammanträde. 

 

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

Den 10 maj så hade vi vårt senaste Näringslivsråd, vilket flöt på i god stämning 

ända fram till avslutet när ordföranden berättade att han skulle lämna sitt 

ordförandeskap för Näringslivsrådet. Han redogjorde även för att han anser att 

kommunen missköter utvecklingsfrågorna för framför allt Knoget i Harmånger. 

Kommunstyrelseberedningen för föreningsstöd är nu klar med sitt förslag till nya 

regler efter ca 5 möten. Förslaget går nu vidare till kommunstyrelsen i september 

för att förhoppningsvis fastställas i kommunfullmäktige i slutet av september. 

Arbetet har genomförts i mycket god anda. 

Den 4 juni så träffades Regionala kulturrådet och gick igenom förslaget till den nya 

regionala kulturplanen. Det är 1 politiker från varje kommun i länet plus 1 politiker 

från Regionen (Magnus Svensson). Som tjänsteman deltar kulturstrateg Frédéric 

Thiabaud från regionkontoret. Den nya kulturplanen kommer ut på remiss i slutet av 

2021 för att fastställas våren 2022. 
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§ 128 Dnr 2021-000006  

Redovisning enligt årsplan 2021 för 
utbildningsverksamheten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet informerar kommunstyrelsen om utbildningsverksamheteten 

enligt årsplanen för 2021. 

Fritidshem 

Behörighet och trygghet och studiero har redovisats i februari. Måluppfyllelse har 

redovisats i mars. 

Fristående förskolan 

Den fristående förskolan vid Hosiannaskolan i Gnarp skulle ha inspekterats under 

2020. På grund av pandemin har inspektionen skjutits upp. Datum har bokats till 

20210914. 

Skolplikt 

Det finns tre skolpliktsärenden i en och samma familj på skola X. Efter lång tids 

frånvaro har dessa barn nu gradvis  återvänt till undervisningen och går nu i skolan. 

Det finns en plan för ett eventuellt vitesföreläggande om behovet uppstår. 

Vid skola Y finns tre ärenden. I ett av fallen finns en positiv utveckling. Två av 

fallen kan även de komma att behöva hanteras med vitesföreläggande.  

Därutöver finns inga skolpliktsärenden. Det finns några fall av problematisk 

skolfrånvaro som verksamheten arbetar på ett bra sätt med.    

Beslutsunderlag 

Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna informationen 

(utbildningsutskottets protokoll § 2512021, dok.nr. 126003). 
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§ 129 Dnr 2019-000376  

Information: Utveckling av verksamheten på  
Ersk-Matsgården. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och turismutvecklare Barbro Björklund informerar: 

Kommunen har tilldelats ett 1,6 mnkr LONA-bidrag. 

För bidraget kommer kommunen få möjlighet att under tre år underhålla marken på 

samma vis som man gjorde förr i tiden, utan traktor men med häst i stället.  

Med häst kommer man att röja runt ria-smedjan och ria-ugnen. Man vill få fram 

smedjan och ugnen på ett bättre sätt så att dess arbetssätt kan belysas för besökare.  

Vissa odlingsinsatser kommer också att ske med äldre odlingsmetoder. 

Allt kommer att dokumenteras noga och en slutrapport efter de tre åren kommer att 

produceras. En eftersträvansvärd möjlighet är att man kan etablera ett så kallat 

museijordbruk. 

Ersk-Matsgården kommer att hålla öppet för besökare onsdag till söndag under 

sommaren.   

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna informationen 

(ledningsutskottets protokoll § 123/2021, dokumentnr. 126217). 
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§ 130 Dnr 2020-000145  

Information: Redovisning för Gunnar Greibers 
stipendiefond 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kultur- och turismutvecklare Barbro Björklund informerar: 

Kommunen har 1050 konstverk av Gunnar Greiber varav 800 är tavlor och 250 är 

skisser.  

Några tavlor är utlånade för utställning.  

47 tavlor har sålts, för pris mellan 1 tkr och 17 tkr, beroende på tavlornas kvalité. 

Inkomsterna för dessa har placerats i Gunnar Greiber-fonden.  

2019 och 2020 utdelades 248 tkr i stipendier. I år utdelades 70 tkr. 

Fondens värde är per 1 juni 618 tkr.   

Beslutsunderlag 

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner informationen 

(ledningsutskottets protokoll § 124/2021, dokumentnr. 126218). 
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§ 131 Dnr 2020-000038  

Ekonomi- och verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna den förstärkta ekonomirapporten per 2021-04-30. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna verksamhetsuppföljningen. 

2. Sociala myndighetsnämndens begäran om utökad budgetram behandlas i ett 

separat ärendet vid dagens sammanträde. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt en förstärkt ekonomirapport per 30 april 2021. 

Rapporten visar följande avvikelser mot budget för kommunen:  

Staben  -1 639 tkr 

Tillväxt och Service  2 265 tkr 

Utbildning  -1 805 tkr 

Vård och Omsorg  -3 850 tkr 

Social Omsorg  -2 000 tkr 

Sociala myndighetsnämnden  -10 850 tkr 

Totalt för verksamheterna visar prognosen på helår ett underskott med 17 879 tkr. 

Avvikelser i särskilda verksamheter förväntas ge ett överskott med 8 250 tkr. 

Med ökade skatteintäkter och generella statsbidrag är prognosen för årets resultat 

positivt med 27 846 tkr. 

 

Uppföljning av underskott inom sociala myndighetsnämnden. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde i februari 2021 gavs ett uppdrag till sociala 

myndighetsnämnden att redovisa en åtgärdsplan med väntade effekter för att nå en 

budget 2021 i balans. Sociala myndighetsnämnden har lämnat en begäran om att 

prognosen på underskottet för 2021, 10 850 tkr godkänns. Deras begäran behandlas 

i ett separat ärende vid dagens sammanträde. Socialchef Kristina Norberg 

informerar om det pågående arbetet inom verksamheten. 
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Forts. § 131 

 

Verksamhetsuppföljning 

Kommunstyrelsen får en verksamhetsuppföljning redovisad i månadsrapporten för 

april 2021. I redovisningen ingår bland annat antal kommunmedborgare, antal 

initierade ärenden av socialtjänsten, antal inskrivna i kommunalt aktivitetsansvar, 

bemanning inom SÄBO inkl. LSS, Lotsen och korttids, antal beviljade 

hemtjänsttimmar och antal vårddygn inom korttids, effektiviteten inom 

hemtjänsten, hushållsavfall i ton m.m. 

Kommunstyrelsen får information om att den ekonomiska uppföljningen i 

verksamhetsuppföljningen är felaktig och kommer att tas bort till nästa rapport. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen beslutar uppdra till sociala myndighetsnämnden att redovisa 

en åtgärdsplan med väntade effekter för att nå en budget 2021 i balans 

(kommunstyrelsens protokoll § 9/2021, dok.nr. 124299). 

2. Månadsrapport april 2021 dok.nr. 125039. 

3. Månadsuppföljning ekonomi, april 2021, dok.nr. 125054. 
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§ 132 Dnr 2021-000187  

Begäran om utökad budget 2021 Social omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Återremittera ärendet till sociala myndighetsnämnden för komplettering 

innehållande tydliga tidsplanerade åtgärder som leder till minskade kostnader 

på både kort (2021) och lång sikt (2022-23). 

2. En ny kompletterad begäran redovisas till kommunstyrelsens sammanträde 

7 september 2021. 

3. Sociala myndighetsnämnden ska även minska kostnaderna under tiden fram till 

kommunstyrelsens sammanträde 7 september 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Sociala myndighetsnämnden har idag en total budget på 19 121 tkr och har en 

prognos på 29 971 tkr. De största kostnaderna ligger på: (riktmärke april 33.3%) 

• Institutionsvård vuxna, förbrukat 95% av budget i april. 

• Institutionsvård barn, förbrukat 51% i april 

• Familjehemsvård, förbrukat 61% i april 

• Försörjningsstöd, förbrukat 44% i april 

 

Social Omsorg är mitt inne i en omorganisation för att kunna förbättra ledning och 

styrning samt att på flera punkter utifrån Ulrika Ekebros rapport effektivisera och 

förbättra arbetsmiljö. Det innebär att ett stort arbete pågår som hela verksamhetens 

medarbetare deltar i. Arbetet utgår från den handlingsplan som framtagits av 

verksamheten. 

Nämnden har en ökning av inflöde till verksamheten inom BoF samt vuxen. Det 

kopplat till en långvarig underbemanning i delar av enheten på grund av delvis 

sjukdom har lett till att verksamheten inte haft möjlighet att arbeta effektivt med att 

minska kostnader genom exempelvis erbjuda tidigare lösningar inom öppenvård 

missbruk. Både ett ökat inflöde av aktualiseringar /utredningar samt en öppenvård 

BoF och Vuxen som inte kunnat arbeta ultimat ger en kostnadsökning var för sig. 

Verksamheten arbetar på flera fronter för att stabilisera personal och arbetsmiljö 

samt att hitta möjligheter till att minska kostnader. Detta kommer att ta tid då 

uppstart av arbete inom olika delar av verksamheten samt att personal är trötta 

utifrån hög belastning inte anses kunna ge effekt inom 2021.  

Socialchef Kristina Norberg föredrar ärendet. 
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Forts. § 132 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att nämnden (individ- och 

familjeomsorgen) får en utökad budget med prognosticerade 10 850 tkr (Erik 

Hedlunds och Kristina Norbergs tjänstutlåtande 2021-05-10, dokumentnr. 

125791). 

2. Sociala myndighetsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att nämnden 

(individ- och familjeomsorgen) får en utökad budget med prognosticerade 

10 850 tkr (Sociala myndighetsnämndens protokoll § 81/2021, dokumentnr. 

126040). 

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med stöd av Anette Nybom (S) yrkar att sociala 

myndighetsnämndens begäran om utökad budget återremitteras för komplettering 

innehållande tydliga tidsplanerade åtgärder som leder till minskade kostnader på 

både kort (2021) och lång sikt (2022-23), att ny kompletterad begäran redovisas till 

kommunstyrelsens sammanträde 7 september 2021 samt att sociala 

myndighetsnämnden ska även minska kostnaderna under tiden till 

kommunstyrelsens sammanträde 7 september 2021.    

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller avgöras vid 

dagens sammanträde och finner att ärendet ska återremitteras. 

Ordföranden ställer därefter proposition på uppdraget i återremissen och finner det 

antaget. 
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§ 133 Dnr 2020-000224  

Uppföljning: Översyn av socialtjänsten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten fick i uppdrag av KS att redovisa arbetet med hur omorganisationen 

SO fortskrider utifrån den rapport som togs fram på uppdrag av Kommunchef Erik 

Hedlund. Översynen genomfördes av Ulrika Ekebro. 

Socialchef Kristina Norberg föredrar det pågående förändringsarbetet och hänvisar 

till en första handlingsplan  per, februari till maj 2021. Där framgår uppdrag, 

planering, åtgärder och samverkansprocesser för social omsorgs omorganisation.  

Vid sin föredragning presenterar Kristina Norberg den nya organisationen, 

samordnad administration, befattningsbeskrivningar och gränssnitt, arbetsmiljö, 

lokaler, delegationsordning m.m. 

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner verksamhetens redovisning 

av uppföljning Översyn av socialtjänsten (Kristina Norbergs tjänsteutlåtande 

2021-05-28, dokumentnr. 126116). 
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§ 134 Dnr 2021-000218  

Begäran om utökad budget 2021 Vård och omsorg 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna ett prognostiserat underskott för 2021 om 4 500 tkr och som räknas av 

mot budgeterat resultat för 2021 för biståndsbedömda insatser i hemtjänsten. 

Corona-relaterade kostnader och prognos ska särredovisas och rapporteras vid 

delårsbokslut 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen beslutade sommaren 2020 att ersätta hemtjänstens utförare för 

dubbelbemanning. För att få ersättning för dubbelbemanning vid insatser krävs ett 

skriftligt intyg från någon legitimerad personal. Det handlar många gånger om 

hjälpmedel som kräver 2 personer vid hantering. Detta medför ökade timmar på 

årsbasis.  Prognosen är ca 10 000 timmar mer än budgeterade timmar.   

Detta är inget vård- och omsorgsverksamheten kan påverka då de ska stå för 

verkställigheten utifrån myndighetens och legitimerad personals beslut. 

Under årets första månader har insatser i form av ledsagning pga., vaccinationer och 

sjukhusvistelser även varit hög. 

Viktigt är att ta med i beaktning att biståndsenheten och HSL personal aktivt jobbar 

med uppföljningar och ändrar besluten efter brukarens behov.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna ett 

prognostiserat underskott för 2021 om 4 500 tkr och som räknas av mot 

budgeterat resultat för 2021 för biståndsbedömda insatser i hemtjänsten samt 

att Corona-relaterade kostnader och prognos särredovisas och rapporteras vid 

delårsbokslut 2021 (Erik Hedlunds och Karin Henningssons tjänsteutlåtande 

2021-05-28, dokumentnr. 125762). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna ett 

prognostiserat underskott för 2021 om 4 500 tkr och som räknas av mot 

budgeterat resultat för 2021 för biståndsbedömda insatser i hemtjänsten samt 

att Corona-relaterade kostnader och prognos särredovisas och rapporteras vid 

delårsbokslut 2021 (omsorgsutskottets protokoll § 68/2021, dokumentnr. 

126087). 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) med stöd av Stig Eng (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets 

förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.    
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§ 135 Dnr 2021-000208  

Skattesats 2022 för Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

Fastställa skattesatsen för 2022 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill säga 

oförändrad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska inför varje nytt år fastställa skattesatsen för Nordanstigs 

kommun. I det förberedande budgetarbetet har intäkterna beräknats utifrån en 

oförändrad skattesats.     

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 2022 

till 22:51 kronor per skattekrona, det vill säga oförändrad (Erik Hedlunds och 

Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2021-05-07, Skattesats 2022, dokumentnr 

125758). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar fastställa skattesatsen för 

2022 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill säga oförändrad 

(ledningsutskottets protokoll § 107/2021, dokumentnr. 126201). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) med stöd av Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 136 Dnr 2020-000284  

Mål och budget 2022-2025 för Nordanstigs kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Anta att beräkningsgrunden för 2022 – 2025 års skatteintäkter och generella 

statsbidrag grundas på följande invånarantal: 

1 november 2021  9 456 personer 

1 november 2022  9 442 personer 

1 november 2023  9 429 personer 

1 november 2024  9 416 personer 

 

2. Anta kommunfullmäktiges verksamhetsmässiga mål: 

• Utbildningsnivån ska öka under mandatperioden. 

• Kommunen ska minska fossilberoendet, öka energieffektiviteten samt 

säkerställa en hållbar produktion av förnybar energi. 

• Befolkningen i Nordanstigs kommun ska öka till 10 000 medborgare 

under mandatperioden. 

 

3. Anta kommunfullmäktiges finansiella mål: 

• Koncernen ska ha ett positivt resultat som uppgår till två procent av 

skatteintäkter, generella statsbidrag och kommunal fastighetsavgift för 

varje år 2022 – 2025. Kommunens andel av detta resultat ska vara 

minst två procent. 

• Soliditeten inklusive total pensionsskuld ska förbättras årligen. 

• Likviditeten ska vara lägst 100 procent, det vill säga 

omsättningstillgångarna ska vara högre än de kortfristiga skulderna. 

• I ett långsiktigt perspektiv ska självfinansieringsgraden uppgå till 100 

procent. Undantag kan göras vid investeringar av större karaktär 

(exempelvis skolor och äldreboenden) med lång livslängd. 

 

4. Tilldela kommunstyrelsen uppdrag, mål och resurstilldelning 574 367 tkr 

för år 2022, 583 694 tkr för år 2023, 592 505 tkr för år 2024 samt 602 864 

tkr för år 2025. 

 

5. Tilldela sociala myndighetsnämnden uppdrag, mål och resurstilldelning 23 

621 tkr för år 2022, 22 121 tkr för år 2023, 20 621 tkr för år 2024 samt 

19 621 tkr för år 2025. 

 

6. I de fall olika mål som kommunfullmäktige uttalat skulle komma i konflikt 

med ramen så gäller att ramens storlek går i första hand fram till dess 

kommunfullmäktige fattar annat beslut. 
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Forts. § 136 

 

 

7. Anta ansvarstilldelningen i Mål och budget 2022 – 2025.  

 

Kommunfullmäktige beslutar om kommunstyrelsens uppdrag och mål samt 

resurstilldelning. 

Kommunstyrelsen fördelar kommunstyrelsens uppdrag och mål samt 

resurser på och mellan verksamheterna. 

Kommunchef fördelar uppdraga och mål samt resurser på och mellan 

programpunkterna inom respektive verksamhet. 

Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom respektive 

programpunkt. 

Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet. 

 

Kommunfullmäktige beslutar om sociala myndighetsnämndens uppdrag 

och mål samt resurstilldelning. 

Verksamhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom 

programpunkten. 

Enhetschef fördelar uppdrag och mål samt resurser inom sin enhet. 

 

8. Anta investeringsförslag för 2022 – 2025. 

 

Kommunstyrelsens ansvarsområde: 

2022  20 000 tkr enligt flerårsplan (FP) 

2023  20 000 tkr enligt flerårsplan (FP) 

2024  20 000 tkr enligt flerårsplan (FP) 

2025  20 000 tkr. 

Tilläggsinvesteringar enligt flerårsplan: 

2022 – 2024, satsning respektive år  7 500 tkr 

- varav datorer skola/IT-satsning  1 000 tkr 

- varav upprustning i samband med EPC 4 000 tkr 

- varav utemiljö skola/förskola  2 500 tkr. 

EPC-projektet är tidigare beslutad av kommunfullmäktige. Nivån för 2022 

är 19 416 tkr och för 2023 27 027 tkr. 

Ram för investeringssatsning där separata beslut krävs av 

kommunfullmäktige: 

2022  80 000 tkr, varav 54 000 tkr enligt FP. 

2023  80 000 tkr, varav 54 000 tkr enligt FP. 

2024  80 000 tkr, varav 53 000 tkr enligt FP. 

2025  80 000 tkr. 

 

9. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inför 2022 fördela 2022 års 

investeringsbudget på specifika projekt preciserade med syfte, tidsplan och 

investeringskalkyl. 

 

10. I övrigt anta förslag till Mål och budget 2022 – 2025.  
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Forts. § 136 

 

 

11. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja mål- och budgetarbetet 

avseende 2023 – 2026. 

Reservationer 

Sandra Bjelkelöv (SD) och Johan Norrby (SD) reserverar sig mot beslutet att Tor 

Tolanders yrkande utses som motförslag. 

Tor Tolander (M), Petra Modée (V), Per-Ola Wadin (L) reserverar sig mot beslutet 

att anta ledningsutskottets förslag till budget.    

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomienheten har sammanställt Mål och budget 2022 – 2025 utifrån 

kommunstyrelsens majoritets direktiv.   

Ekonomi Marianne Unborg föredrar budgetförutsättningarna inför årets 

budgetprocess när det gäller skatteprognoser och befolkningsunderlag, 

löneökningar m.m. 

Majoritetens budgetförslag ger ett positivt resultat med 2,55 % vilket är 16 513 tkr.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamhetens sammanställning av majoritetens budgetförslag (Erik Hedlunds 

och Marianne Unborgs tjänsteutlåtande 2021-05-10, dokumentnr. 125756). 

2. Mål och budget 2022-2025, dokumentnr. 125855. 

3. Ledningsutskottets förslag till budget 2022-2025 (ledningsutskottets protokoll 

§ 108/2021, dokumentnr. 126202). 

4. Samling för Nordanstigs budgetförslag dokumentnr. 126148. 

5. Sverigedemokraternas budgetförslag dokumentnr. 126343. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag. 

Tor Tolander (M) med stöd av Petra Modée (V) yrkar bifall till Samling för 

Nordanstigs budgetförslag. 

Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas budgetförslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden utser ledningsutskottets förslag till huvudförslag och ställer Tor 

Tolanders och Sandra Bjelkelövs yrkande mot varandra för att utse ett motförslag. 

Ordföranden finner att Samling för Nordanstigs budgetförslag utses som 

motförslag. 

Ordföranden ställer därefter proposition på ledningsutskottets förslag och Tor 

Tolanders yrkande och finner ledningsutskottets förslag antaget.    
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§ 137 Dnr 2021-000209  

Uppföljning investeringsbudget 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen av 2021 års investeringsbudget per 30 april. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vid årets uppföljning av investeringarna baserad på april månads bokföring visar 

prognosen på ett överskott om 14 859 tkr. Faktiskt bokfört efter fyra månader är 

11 387 tkr av budgeterade 106 544 tkr.     

Prognosen visar på ett överskott om 14 859 tkr. Detta överskott kommer med stor 

sannolikhet att komma som önskan om ombudgetering vid årets slut.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen 

av 2021 års investeringsbudget per 30 april (Erik Hedlunds och Marianne 

Unborgs tjänsteutlåtande 2021-05-10, dokumentnr. 125784) 

2. Uppföljning investeringar 2021-04-30, med bilagor, dokumentnr. 125785. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

redovisningen av 2021 års investeringsbudget per 30 april (ledningsutskottets 

protokoll § 109/2021, dokumentnr. 126203).   

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets protokoll. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 138 Dnr 2021-000183  

Årsredovisning 2020 Ostkustbanan 2015 AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2020 för Ostkustbanan 2015 AB. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Ostkustbanan 2015 AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Ostkustbanan 2015 AB bildades 2015 och är ett samägt bolag av flera kommuner 

och regioner. Nordanstigs kommun äger mindre än en procent av bolaget. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 397 tkr.         

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2020 

för Ostkustbanan 2015 AB (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-04-14, 

dokumentnr. 125351). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 

2020 för Ostkustbanan 2015 AB (ledningsutskottets protokoll § 112/2021, 

dokumentnr. 126206). 

3. Årsredovisning, revisionsberättelse m.m. Ostkustbanan 2015 AB, med bilagor, 

dokumentnr 125267. 
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§ 139 Dnr 2021-000236  

Årsredovisning 2020 för  
Visit Hälsingland Gästrikland AB  

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2020 för Visit Hälsingland Gästrikland AB. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Visit Hälsingland Gästrikland AB har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Visit Hälsingland Gästrikland är ett samägt bolag och bedriver försäljning och 

marknadsföring av turistutbudet inom Hälsingland och Gästrikland. Bolaget verkar 

även för att utveckla turism- och besöksnäringen inom regionen. 

Bolaget visar ett positivt resultat med 13 126 kronor 

Bolagets delägare har beslutat avveckla bolaget. Likvidationen kommer att ske 

under år 2021.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2020 

för Visit Hälsingland Gästrikland AB (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 

2021-06-03, dokumentnr. 126268). 

2. Årsredovisning Visit Hälsingland Gästrikland AB, dokumentnr. 126074. 

3. Granskningsrapport dokumentnr. 125399. 
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§ 140 Dnr 2021-000230  

Årsredovisning 2020 för  
Samordningsförbund Gävleborg 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna årsredovisning 2020 för Samordningsförbundet Gävleborg. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen för Samordningsförbundet Gävleborg har lämnat en årsredovisning för 

verksamhetsåret 2020. 

Samordningsförbundet är en fristående juridisk organisation med 

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Region Gävleborg och kommunerna 

Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, 

Sandviken och Söderhamn som medlemmar. 

Samordningsförbundet bildades 2014 och har till uppgift att verka för att 

medborgare ska få stöd och rehabilitering till egen försörjning. På individnivå 

verkar samordningsförbundet genom att finansiera insatser som bedrivs av de 

samverkande parterna. Samordningsförbundet stödjer också insatser som syftar till 

att skapa strukturella förbättringar för att myndigheterna ska kunna samarbeta 

bättre. 

Förbundet visar ett negativt resultat med 215 tkr.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna årsredovisning 2020 

för Samordningsförbundet Gävleborg (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 

2021-06-03, dokumentnr. 126269). 

2. Årsredovisning Samordningsförbundet Gävleborg, revisionsberättelse 

dokumentnr 125902. 
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§ 141 Dnr 2021-000189  

Införa arbetssättet IBIC inom socialtjänsten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Införa arbetssättet IBIC för socialtjänsten i att identifiera och beskriva individens 

behov, resurser, mål och resultat, med start 2021-10-01 för nyinkomna ärenden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Vård och omsorgs dokumentations verksamhetssystem procapita ersattes under 

våren 2021 till nya Life Care utförare som stödjer arbetssättet IBIC.  

IBIC bidrar till tydligare handläggning, ökad delaktighet och rättssäkert för den 

enskilde samt att den enskilde får sitt behov av hjälp och stödinsatser tillgodosett i 

sitt dagliga liv.  

IBIC är en övergripande process som genomsyrar hela socialtjänstens arbetssätt 

med ett gemensamt språk. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att införa arbetssättet 

IBIC för socialtjänsten i att identifiera och beskriva individens behov, resurser, 

mål och resultat, med start 2021-10-01 för nyinkomna ärenden (Karin 

Henningsson och Erik Hedlunds tjänsteutlåtande, daterat 21-04-28, 

dokumentnr 125589). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att införa arbetssättet 

IBIC för socialtjänsten i att identifiera och beskriva individens behov, resurser, 

mål och resultat, med start 2021-10-01 för nyinkomna ärenden 

(omsorgsutskottets protokoll § 70/2021, dokumentnr. 126089). 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget. 
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§ 142 Dnr 2021-000193  

Kvalitetsuppföljning av externa utförare inom 
hemtjänsten (LOV) 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Protokollsanteckning 

Petra Modée (V) begär att få följande antecknat till protokollet: 

"Vänsterpartiet vill markera att slutsatserna i rapporten inte till fullo kan anses 

trovärdiga. Detta beror på att personalen inte har varit delaktig i den utvärdering 

som ligger till grund, trots att det uttryckligen står i förfrågningsunderlaget (punkt 

3.25) att så ska ske. Rapportens innehåll baseras alltså på företagsledningarnas och 

chefernas bild av verksamheten, vilken givetvis inte behöver vara oriktig, men som 

heller inte kan tas för hela sanningen, framför allt inte när det handlar om 

vinstdrivande företag som kan tänkas ha ett egenintresse i att inte själva redogöra 

för eventuella brister i sin verksamhet." 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har genomfört en uppföljning av de två externa företag som har avtal 

med Nordanstigs kommun om att utföra hemtjänst enligt LOV (Lagen om 

valfrihetssystem) har gjorts våren 2021. Syftet med uppföljningen är att säkerställa 

att utförarna har ett ändamålsenligt kvalitetssystem och att verksamheterna bedrivs i 

enlighet med gällande riktlinjer, mål och krav. 

Den sammantagna bedömningen utifrån den genomförda uppföljningen är att det 

inom de undersökta områdena hos båda företagen finns rutiner och fungerande 

arbetssätt. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att omsorgsutskottet tar del av och godkänner 

uppföljningen (Margareta Sjögren tjänsteutlåtande daterat 2021-04-28, 

dokumentnr. 125678). 

2. Omsorgsutskottet beslutar godkänna uppföljningen samt att 

kvalitetsuppföljningen skickas vidare till kommunstyrelsen för information 

(omsorgsutskottets protokoll § 72/2021, dokumentnr. 126091). 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.    
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§ 143 Dnr 2021-000084  

Utredning lex Sarah, Bergesta 

Kommunstyrelsens beslut 

Händelsen skickas inte vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en 

lex Sarah. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Utredning av anmälan om missförhållande eller risk för missförhållande enligt 

14 kap 3-6 §§ SoL och 24b-24e LSS.  

En lex Sarah rapportering har inkommit till ansvarig utredare från ett av 

kommunens Särskilda boenden. I dokumentationen och den muntliga 

överrapporteringen framgår att en boende har ramlat i samband med uppstigning 

från säng och ådragit sig ett benbrott. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att händelsen inte skickas 

vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en lex Sarah 

(Margareta Sjögren tjänsteutlåtande daterat 2021-04-19, dokumentnr. 125460). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att händelsen inte 

skickas vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en lex Sarah 

(omsorgsutskottets protokoll § 73/2021, dokumentnr. 126092). 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget. 
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§ 144 Dnr 2021-000128  

Utredning lex Sarah, Bållebo 

Kommunstyrelsens beslut 

Godta de föreslagna åtgärderna.  

Händelsen skickas inte vidare till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) som en 

lex Sarah. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten har genomfört en utredning av anmälan om missförhållande eller 

risk för missförhållande enligt 14 kap 3-6 §§ SoL och 24b-24e LSS.  

En lex Sarah rapportering inkommer till ansvarig utredare från kommunens 

korttidsboende. I dokumentationen och den muntliga överrapporteringen framgår att 

det försvunnit pengar för en brukare vid boendet.  

Åtgärder och förslag till åtgärder har vidtagits av enheten för att förhindra att något 

liknande händer igen. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godta de föreslagna 

åtgärderna samt att händelsen inte skickas vidare till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) som en lex Sarah  

2. (Margareta Sjögrens tjänsteutlåtande daterat 2021-05-06, dokumentnr. 

125735). 

3. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att godta de föreslagna 

åtgärderna samt att händelsen inte skickas vidare till Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) som en lex Sarah (omsorgsutskottets protokoll § 74/2021, 

dokumentnr. 126093). 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget. 
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§ 145 Dnr 2021-000106  

Granskningsrapport om ledning, styrning och 
uppföljning inom vård-, omsorg och social omsorg. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta verksamhetens förslag till yttrande över granskningsrapport om ledning, 

styrning och uppföljning inom kommunstyrelsens vård- och omsorgsverksamhet 

och sociala myndighetsnämnden. 

 

Sammanfattning av ärendet 

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Nordanstigs kommun 

översiktligt granskat ekonomistyrning inom vård- och omsorgsverksamheten. Syftet 

med granskningen har varit att bedöma om kommunstyrelsen och den sociala 

myndighetsnämnden har säkerställt en ändamålsenlig ekonomistyrning av 

verksamheten.  

Staben har tagit fram ett förslag till yttrande över rapporten.    

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet.   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar anta verksamhetens 

förslag till yttrande över granskningsrapport om ledning, styrning och 

uppföljning inom kommunstyrelsens vård- och omsorgsverksamhet och sociala 

myndighetsnämnden (Erik Hedlunds och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 

2021-05-24, dokumentnr. 126027). 

2. Revisionens granskningsrapport dokumentnr. 124627.    

Yrkanden 

Stig Eng (C), med stöd av Anette Nybom (S) yrkar bifall till verksamhetens förslag 

till yttrande. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 146 Dnr 2021-000241  

Samverkan i Hälsingland  

Kommunstyrelsens beslut 

Anta Hälsingerådets förslag till utökad organisation som ett inriktningsbeslut. 

Reservationer 

Sandra Bjelkelöv (SD), Johan Norrby (SD) och Stig Eng (C) reserverar sig till 

förmån för återremiss av ärendet. 

Andreas Högdahl (NoP) och Johan Norrby (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsingerådet har utarbetat ett förslag till organisation för att utöka möjligheten till 

samverkan bland Hälsinglands kommuner. Förslaget består av två 

huvudinriktningar; Hållbar tillväxt och Intern samverkan. 

Hälsingerådet föreslås vara samverkansarbetets styrande organ med 

kommunchefsgruppen som beredande och med ansvar för verkställighet.  

Ett utvecklingskontor skulle bildas med tre tjänster varav en utvecklingsledare och 

en tjänst för externa kontakter, EU/programkontor samt en tjänst för att arbeta med 

varumärket Hälsingland och hålla ihop turism- och inflyttningsfrågor. 

Avsikten med den nya samarbetsformen är att stärka de små kommunerna i 

samverkan. 

Kostnaden för Nordanstigs kommun är 210 tkr per år. 

Ordföranden Ola Wigg (S) och kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Hälsingerådets förslag till ny samverkansform, dokumentnr. 126110. 

Yrkanden 

Ola Wigg (S) med stöd av Anette Nybom (S), Tor Tolander (M), Sigbritt Persson 

(S) och Petra Modée (V), yrkar att kommunstyrelsen godkänner 

samverkansförslaget som en inriktning. 

Carina Ohlson (C) med stöd av Stig Eng (C), Sven-Erik Sjölund (S), Andreas 

Högdahl (NoP), Johan Norrby (SD) och Sandra Bjelkelöv (SD), yrkar att ärendet 

återremitteras för en djupare dragning av ärendet såsom Region Gävleborgs 

synpunkter, demokratisk organisation och EU-kontor och organisation. 

Om inte ärendet återremitteras yrkar Andreas Högdahl (NoP), med stöd av Sandra 

Bjelkelöv (SD) och Johan Norrby (SD), att ärendet avslås. 
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Forts. § 146 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgörs vid dagens sammanträde 

eller återremitteras och finner att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  

Den som stöder att ärendet ska avgöras idag röstar Ja. 

Den som stöder att ärendet ska återremitteras röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med sju Ja-röster för att ärendet ska avgöras idag och sex Nej-röster för återremiss 

beslutar kommunstyrelsen att ärendet ska avgöra idag.  

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Anette Nybom (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)  X 

Stig Eng (C)   X 

Carina Ohlson (C)  X 

Andreas Högdahl (NOP)  X 

Tor Tolander (M) X 

Per-Ola Wadin (L) X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X 

Johan Norrby (SD)  X 

Sigbritt Persson X 

Patric Jonsson (KD) X 

Petra Modée (V) X 

Summa  7 6  

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på sitt yrkande om att bifalla förslaget och 

Andreas Högdahls avslagsyrkande och finner sitt bifallsyrkande antaget. 
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§ 147 Dnr 2020-000294  

Gemensam utvecklingsinriktning för översiktsplanering 
i Sundsvallsregionen 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen noterar att ett för Sundsvallsregionens sex kommuner 

gemensamt förslag till utvecklingsinriktning har arbetats fram och kommer att 

publiceras på Sundsvallsregionens hemsida samt att målsättningen är att i 

kommande process med översyn av kommunens översiktsplan inarbeta tillämpliga 

delar av utvecklingsinriktningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för Sundsvallsregionen har samarbete bedrivits under flera år inom 

området fysisk planering. Nu finns ett förslag till gemensam utvecklingsinriktning 

för kommunernas översiktsplanering. Syftet med utvecklingsinriktningen är inte att 

ersätta kommunens mark- och vattenanvändningsplanering, utan att vara ett 

komplement i enlighet med Boverkets nya modell för översiktsplanering1. 

Förslaget till utvecklingsinriktning för Sundsvallsregionen framgår av bilagt 

dokument samt ställningstaganden i en digital karta: 

https://karta.sundsvall.se/utvecklingsinriktning/  

I Nordanstigs kommun har revidering av översiktsplanen pågått en längre tid och 

således görs denna ej i enlighet med Boverkets nya modell för översiktsplan 2.1.  

Detta ärende syftar till att visa på kommunens viljeinriktning att använda 

utvecklingsinriktningen som ett underlag för kommande översiktsplanering. 

Ulrika Edlund, Sundsvalls kommun föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå 

kommunstyrelsen besluta att notera att ett för Sundsvallsregionens sex 

kommuner gemensamt förslag till utvecklingsinriktning har arbetats fram och 

kommer att publiceras på Sundsvallsregionens hemsida samt att målsättningen 

är att i kommande process med översyn av kommunens översiktsplan inarbeta 

tillämpliga delar av utvecklingsinriktningen (Erik Hedlunds och Hans-Åke 

Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-05-10, dokumentnr. 125786). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar notera att ett för 

Sundsvallsregionens sex kommuner gemensamt förslag till 

utvecklingsinriktning har arbetats fram och kommer att publiceras på 

Sundsvallsregionens hemsida samt att målsättningen är att i kommande process 

med översyn av kommunens översiktsplan inarbeta tillämpliga delar av 

utvecklingsinriktningen (ledningsutskottets protokoll § 120/2021, dokumentnr. 

1262149.     
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Forts. § 147 

 

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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§ 148 Dnr 2021-000079  

Gåva till kommunens personal som arbetat under 
coronapandemin 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till kommunchefen att ge presentkort i gåva till kommunens personal 

som arbetat under coronapandemin.  

2. Presentkort uppgår till en totalsumma om 1 500 kronor per medarbetare.  

3. Presentkortet ska endast kunna nyttjas hos företag verksamma inom 

kommunens geografiska område. 

Jäv 

Sven-Erik Sjölund (S) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Reservationer 

Andreas Högdahl (NoP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:  

"Nordanstigspartiet anser att personalens fantastiska arbeta tåls att belönas med ett 

högre belopp."   

 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommuns personal har på olika sätt prövats 

under coronapandemin som pågått sedan våren 2020. Flexibilitet, uppoffring och 

viljestyrka att hitta de bästa lösningarna har allmänt karakteriserat personalens goda 

insatser.     

För dessa vill kommunstyrelsen visa sin uppskattning i form av en gåva i 

presentkort som kan användas hos företag som verkar i Nordanstigs kommun. 

Presentkortet är om totalt 1 500 kronor per medarbetare men delas upp i tre 

presentkort á 500 kronor för att möjliggöra nyttjande på flera företag.  

Presentkortet ska överräckas till kommunens medarbetare under juni månad 2021.       

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar uppdra till kommunchefen att 

ge presentkort i gåva till kommunens personal som arbetat under coronapandemin. 

Presentkort uppgår till en totalsumma om 1 500 kronor per 

medarbetare. Presentkortet ska endast  kunna nyttjas hos företag verksamma inom 

kommunens geografiska område (Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2021-05-26, 

dokumentnr. 126101). 
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Forts. § 148 

 

Yrkanden 

Ola Wigg (S), med stöd av Sandra Bjelkelöv (SD), Stig Eng (C), Sigbritt 

Persson (S) och Tor Tolander (M), yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Andreas Högdahl (NoP) yrkar att beloppet ska vara 4 000 kronor per anställd. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Andreas Högdahls yrkanden och finner 

sitt yrkande antaget. 
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§ 149 Dnr 2021-000225  

Köp av fastigheten Röde 2:15 i Gnarp  

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Köpa fastigheten Röde 2:15 i Gnarp. 

2. Fastställa köpeskillingen till 1 000 000 kr.  

3. Godkänna upprättade köpehandlingar. 

4. Finansieringen av köpet sker genom avsatta medel för fastighetsköp. 

Jäv 

Patric Jonsson (KD) anmäler jäv och deltar inte i beslutet. 

Reservationer 

Andreas Högdahl (NoP), Sandra Bjelkelöv (SD) och Johan Norrby (SD) reserverar 

sig till förmån för deras avslagsyrkande. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten Röde 2:15 i Gnarp ligger i ett område som förutses öka i attraktivitet i 

samband med infrastrukturprojekten Ostkustbanan och E4. Kommunen sålde denna 

fastighet till Stiftelsen Nordanstigs Bostäder 1988. Under perioden sedan 

försäljningen har fastigheten delvis misskötts och skapat olägenhet för närboende.     

Byggnaderna är nu i ett sådant skick att de inte kan renoveras. Därför har 

kommunen förhandlat med fastighetsägaren om ett förvärv. Syftet med förvärvet är 

att riva befintliga byggnader, bibehålla VA-anslutningar, genomföra en planändring 

och därefter sälja fastigheten till någon extern part som har för avsikt att bebygga 

den med nya och moderna bostäder. 

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Ledningsutskottet fastslår inriktningsvis kommunens avsikt att köpa 

fastigheten Röde 2:15, köpet förutsätter att tomten saneras. Tjänsteutlåtande 

och köpehandling, med köpeskilling uppgående till 1 mkr, ska tillkomma 

ärendet (ledningsutskottets protokoll § 126/2021, dokumentnr. 126220). 

2. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att förvärva fastigheten Röde 

2:15 i Gnarp, att köpeskillingen uppgår till 1 000 000 kr, samt att finansiering 

sker genom avsatta medel för fastighetsköp (Erik Hedlunds och Hans-Åke 

Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-06-04, dokumentnr. 126319). 
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Forts. § 149 

 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C), med stöd av Stig Eng (C) och Tor Tolander (M) yrkar bifall till 

verksamhetens förslag. 

Andreas Högdahl (NoP), med stöd av Sandra Bjelkelöv (SD) och Johan Norrby 

(SD) yrkar i första hand avslag på köpet och i andra hand att verksamheten får i 

uppdrag att omförhandla köpekontrakt där köpeskillingen maximalt uppgår till 

400 000 kronor; inkludera en klausul i köpekontraktet som kräver en sanering samt 

godkända markprover som visar att inga miljöföroreningar finns på fastigheten 

innan köpeskilling erläggs; inkludera i köpekontraktet att skrotbilar från fastigheten 

skall skrotas på godkänt vis. Godkänt vis innebär ett uppvisande av skrotintyg innan 

köpeskilling erläggs samt att ingen del av köpeskillingen betalas innan samtidiga 

villkor uppfylls. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons bifallsyrkande (C) och Andreas 

Högdahls (NoP) avslagsyrkande och finner Carina Ohlsons yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning:  

Den som stöder Carina Ohlsons bifallsyrkande röstar Ja. 

Den som stöder Andreas Högdahls avslagsyrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med åtta Ja-röster för bifall och tre röster för avslag antar kommunstyrelsen 

förslaget att köpa fastigheten. En ledamot avstod från att rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Anette Nybom (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S) X 

Stig Eng (C)  X 

Carina Ohlson (C) X 

Andreas Högdahl (NOP)  X 

Tor Tolander (M) X 

Per-Ola Wadin (L)   X 

Sandra Bjelkelöv (SD)  X 

Johan Norrby (SD)  X 

Sigbritt Persson X 

Petra Modée (V) X 

Summa  8 3 1 
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Fors. § 149 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer därefter proposition på Carina Ohlsons bifallsyrkande och 

Andreas Högdahls ändringsyrkande och finner Carina Ohlsons bifallsyrkande 

antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen antar följande propositionsordning: 

Den som stöder Carina Ohlsons bifallsyrkande röstar Ja. 

Den som stöder Andreas Högdahls ändringsyrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med sju Ja-röster för Carina Ohlsons bifallsyrkande mot två röster för Andreas 

Högdahls ändringsyrkande antar kommunstyrelsen Carina Ohlsons bifallsyrkande. 

Tre ledamöter avstod från att rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Anette Nybom (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)   X 

Stig Eng (C)  X 

Carina Ohlson (C) X 

Andreas Högdahl (NOP)  X 

Tor Tolander (M) X 

Per-Ola Wadin (L)   X 

Sandra Bjelkelöv (SD)   X 

Johan Norrby (SD)  X 

Sigbritt Persson X 

Petra Modée (V) X 

Summa  7 2 3 
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§ 150 Dnr 2021-000082  

Omfördelning investeringsbudget 2021 för 
vattenreningsanläggningen vid Homons ÅVC 

Kommunstyrelsens beslut 

Omfördela investeringsbudget 2021: 100 tkr tas från Matavfallsinsamling och 

överförs till det nya projektet Vattenrening Homons ÅVC. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Omfördelning av investeringsmedel i syfte att tillse en vattenförsörjning som 

uppfyller Livsmedelverkets krav på vattenkvalitet. 

Den djupbergborrade brunnen vid Homons ÅVC kan inte leverera ett vatten som är 

tjänligt för livsmedel. Detta är en situation som måste ordnas omgående. Därför 

föreslås en omfördelning av investeringsmedel som inte kommer att nyttjas under 

året. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå 

kommunstyrelsen besluta att från investeringsbudget 2021 avseende 

Matavfallsinsamling omfördela 100 tkr samt att tilldela 100 tkr till 

investeringsbudget 2021 för det nya projektet Vattenrening Homons ÅVC 

(Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-05-03, 

dokumentnr. 125687). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att från 

investeringsbudget 2021 avseende Matavfallsinsamling omfördela 100 tkr. 

Tilldela 100 tkr till investeringsbudget 2021 för det nya projektet Vattenrening 

Homons ÅVC (ledningsutskottets protokoll § 117/2021, dokumentnr. 126211).   

Yrkanden 

Stig Eng (C) med stöd av Tor Tolander (M) yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 151 Dnr 2021-000087  

Egen regi för insamling mat- och restavfall 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta att insamling av mat- och restavfall för Nordanstigs kommun kommer att gälla 

från 1 januari 2024 och ske genom egen regi (en kombination av privata utförare 

och egen regi).  

 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande insamlingsentreprenad för mat- och restavfall löper snart ut.   

Nordanstig har avtal med entreprenör till och med 2021-12-31 med möjlighet 

förlängning 1+1 med oförändrade villkor med 6 månaders begäranstid. I avtalet 

finns option införande källsortering matavfall med ett års inställelsetid.   

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd och enhetschef Jimmy Nilsson föredrar 

ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår ledningsutskottet föreslå 

kommunstyrelsen besluta att anta att insamling av mat- och restavfall för 

Nordanstigs kommun att gälla från 1 januari 2024 sker genom egen regi (en 

kombination av privata utförare och egen regi) (Erik Hedlunds och Hans-Åke 

Oxelhöjds tjänsteutlåtande 2021-03-24, dokumentnr. 124981). 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen besluta att anta att insamling 

av mat- och restavfall för Nordanstigs kommun kommer att gälla från 1 januari 

2024 och ske genom egen regi (en kombination av privata utförare och egen 

regi) (ledningsutskottets protokoll § 118/2021, dokumentnr. 126212). 

Yrkanden 

Tor Tolander (M) med stöd av Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders yrkande och finner det antaget. 
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§ 152 Dnr 2020-000337  

Ny idrottshall i Bergsjö 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Uppföra en ny idrottshall med en 20x40m idrottsyta i Bergsjö invid befintlig 

idrottshall och badhus. 

2. Renovera i den befintliga idrottshallen och omklädningsrum. 

3. Kostnaden får uppgå till maximalt 40 mnkr. 

4. Investeringen sker genom nyttjande av majoritetens särskilda 

investeringssatsning för år 2021 i flerårsplan. 

5. Finansieringen får ske med upptagande av lån om maximalt 40 mnkr.       

Reservationer 

Andreas Högdahl (NoP) reserverar sig skriftlig mot beslutet till förmån för 

återremissyrkandet enligt följande: "Jag Andreas Högdahl och nordanstigspartiet.se 

reserverar oss mot ärendegången då verksamheten inte fullgjort det uppdrag som 

kommunstyrelsens beredning för fastigheter begärt om alternativa placeringar av 

hallen. Vi är positiv till en ny idrottshall men ser att den korrekta ärendegången är 

av stor vikt att följa."  

Även Johan Norrby (SD) reserverar sig till förmån för återremissyrkandet. 

Johan Norrby (SD) och Sandra Bjelkelöv (SD) reserverar sig mot beslutet i sin 

helhet. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Under många år har det förts diskussioner om en ny idrottshall i Bergsjö. Behovet 

kvarstår men kommer att öka om ca ett år då nya timplaner införs i 

skolverksamheten. Det innebär att elevernas tillgång till idrott kommer att öka, 

vilket är positivt för folkhälsan. 

Samtal har förts om var den bästa placeringen är och gemensamt har beslutats att en 

klusterbildning av inomhusidrott i direkt anslutning till skolan är att föredra. Då 

minskar de egna förflyttningarna av elever, vilket är att föredra ur ett 

trygghetsperspektiv. Samtidigt ökar möjligheten att ha cupverksamhet då det 

kommer att finnas både en A-hall och en B-hall i samma byggnad. 

Behovet och placering har diskuterats i kommunstyrelseberedningen för 

fastighetsinvesteringar och då behovet är stort har ärendet fått högsta prioritet i 

tjänstemannaberedningen. 
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Forts. § 152 

 

I investeringsbeslutet ingår uppförandet av en ny hall med planmått 20x40, 

sammanlänkning av byggnaderna, två tillkommande omklädningsrum samt 

renovering av befintlig hall och omklädning samt bastu. I investeringen ligger en 

delbudget med oförutsedda kostnader, fler parkeringar, omledd GC-väg samt 

konstnärlig utsmyckning. 

I Mål och budget 2021-2024 finns ospecificerade investeringsmedel avsatta, där 

särskilda beslut krävs av kommunfullmäktige. Av dessa föreslås 40 mnkr användas 

till en ny och renoverad idrottshall i Bergsjö. I beslutet föreslås även att 

finansieringen får ske genom upptagande av nya lån. 

Investeringen beräknas uppgå till maximalt 40 mnkr där reinvestering i befintlig 

anläggning bedöms uppgå till ca 4-6 mnkr. 

Nordanstigs kommun är i stort är i stort behov av en ny ”fullstor” idrottshall i 

Bergsjö. En förstudie har genomförts där placering fastställts till skolområdet. 

Ärendet innefattar investeringsbeslut för tillskapad hall samt reinvestering av 

befintlig hall med omklädningsrum och projektets finansiering.   

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige besluta att uppföra en ny idrottshall med en 20x40m idrottsyta 

i Bergsjö invid befintlig idrottshall och badhus, att renovera i den befintliga 

idrottshallen och omklädningsrum, att kostnaden får uppgå till maximalt 40 mnkr, 

att investeringen sker genom nyttjande av majoritetens särskilda 

investeringssatsning för år 2021 i flerårsplan samt att finansieringen får ske med 

upptagande av lån om maximalt 40 mnkr (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2021-06-02, dokumentnr. 126300).   

Yrkanden 

Stig Eng (C), med stöd av Petra Modée (V), Anette Nybom (S), Ola Wigg (S) och 

Sigbritt Persson (S), yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Andreas Högdahl (NoP) yrkar att ärendet återremitteras till 

Kommunstyrelseberedningen för framtida fastighetsinvesteringar. 

Johan Norrby (SD) med stöd av Sandra Bjelkelöv (SD) yrkar avslag. 

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 Stig Engs bifallsyrkande och Johan 

Norrbys avslagsyrkande och finner Stig Engs bifallsyrkande antaget. 
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§ 153 Dnr 2021-000242  

Remiss: Ostkustbanans dragning delen Tjärnvik-
Njurundabommen 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta verksamhetens förslag till remissyttrandet över Ostkustbanans del Tjärnvik- 

Njurundabommen samt att uppdra till verksamhetschefen för Tillväxt och service 

att underteckna och sända in remissyttrandet omgående efter beslut. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har begärt ett remissyttrande över Ostkustbanans sträckning och val av 

korridor mellan Tjärnvik och Njurundabommen. 

Planeringen av den nya Ostkustbanan pågår. De många deletapperna kommer att 

hanteras under en längre tid. Just nu pågår planeringen av sträckningen mellan 

Tjärnvik och Njurundabommen. Trafikverket har begärt in remissyttrande över de 

val av korridor som de tagit fram.  

Verksamhetschef Hans-Åke Oxelhöjd föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen besluta att fastställa 

remissyttrandet över Ostkustbanans del Tjärnvik- Njurundabommen samt att uppdra 

till verksamhetschefen för Tillväxt och service att underteckna och sända in 

remissyttrandet omgående efter beslut (Erik Hedlunds och Hans-Åke Oxelhöjds 

tjänsteutlåtande 2021-05-28, dokumentnr. 126117).   

Yrkanden 

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

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 154 Dnr 2020-000185  

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 2020 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänner sociala myndighetsnämndens kvartalsrapport 1/2021 för inrapportering 

till IVO gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § SoL. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen ska anmäla ej verkställda beslut till IVO, Inspektionen för vård och 

omsorg. I en kvartalsrapport anmäls om kommunen har eller inte har några icke 

verkställda beslut eller avbrott i verkställighet för den aktuella perioden. 

För varje enskilt icke verkställt beslut/verkställighet med avbrott längre än tre 

månader skickas en individrapport. 

Rapporterna sänds till IVO en gång per kvartal och följer bestämda 

rapporteringsperioder. Rapporterna består av särskilda dokument med färdiga val 

för period, organisation, orsaker m.m. 

För kvartal 1 2021: 

• Tre gynnande beslut kontaktfamilj för barn som inte verkställts inom te 

månader från beslutsdatum. För samtliga beror detta på resursbrist, dvs att 

lämpliga uppdragstagare saknas. 

• Ett gynnande beslut kontaktfamilj för barn som inte verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum med anledning resursbrist som har verkställts. 

• Två gynnande beslut annat bistånd för barn som inte verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum. För samtliga beror detta på resursbrist, dvs att 

barngrupperna varit fyllda och barnen står i kö. Ärendena avslutade, behovet 

kvarstår ej längre. 

• Ett gynnande beslut kontaktfamilj för barn som inte har verkställts inom tre 

månader från beslutsdatum har avslutats utifrån insats via LSS.   

Beslutsunderlag 

Sociala myndighetsnämnden föreslår att fullmäktige godkänner kvartalsrapport 

1/2021 för inrapportering till IVO gällande ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 

SoL (sociala myndighetsnämndens protokoll § 82/2021). 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till sociala myndighetsnämndens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.   
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§ 155 Dnr 2020-000037  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Följande ärenden flyttas till kommunstyrelsens nästa sammanträde: 

Ärende 32 Motion om sommarbuss för kommunsammanhållning. 

Ärende 33 Motion om slopat karensavdrag till personal inom förskola, vård och 

omsorg. 

Ärende 34 Motion om att öka uppmärksamheten om kvinnlig könsstympning. 

Ärende 35 JO-anmälan gällande handläggning av skrivelse. 

Ärende 37 Redovisning av delegationsbeslut. 

Ärende 38 Delgivningar. 

Anmälda extraärenden vid dagens sammanträde: 

Andreas Högdahl (NoP) Fullmäktiges protokoll 

Sandra Bjelkelöv (SD): Friskvårdsbidrag 

Sammanfattning av ärendet 

Under denna punkt kan ledamöterna informera varandra i olika ärenden och även 

väcka eventuella extraärenden. 

När dagens sammanträde avslutas har inte alla ärenden hunnit behandlas. 

Ordföranden meddelar därför att de återstående ärendena kommer att flyttas till 

kommunstyrelsens nästa sammanträde. Även de anmälda extraärendena kommer att 

behandlas då. 

 

      

      

      

 

 


