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§ 196 Dnr 2017-000351  

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändringar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen godkänner dagordningen med följande ändringar och anmälan av 

extraärenden: 

Ön Gran, behandlas under § 197. 

VA-taxan 2020 behandling i dag eller nästa sammanträde, behandlas under § 204. 

Näringsliv, behandlas under § 231.  
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§ 197 Dnr 2018-000027  

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Ordföranden Ola Wigg (S) informerar om följande aktuella ärenden: 

Det mesta kretsar runt ekonomin av förståeliga skäl. Både att få ner kostnader men 

också för att skapa tillväxt.  

Det jobbas mycket med att hitta entreprenörer som vill bygga bostäder. Flera 

intressenter finns och det känns hoppfullt. Det skulle kunna skapa en positiv 

spinoffeffekt. 

 

Rekrytering av Kommunchef 

Rekryteringsprocessen är i full gång och det finns ett bra material för rekryteraren 

att utgå ifrån, där POL, oppositionsföreträdare, verksamhetschefer och facken varit 

delaktig i framtagandet av materialet.  

Träff med Stefan Åkerlund  

Ett möte med Stefan Åkerlund skedde 14/8 för att se över möjligheter att kunna 

förhandla fram en överenskommelse angående Vade kraftverk. 

Fyrhuset på Gran 

Ett möte på ön Gran anordnades angående Fyrhuset 15/8. Deltagande var 

Länsstyrelsen, fortifikationsverket, fastighetsverket samt Kommunen. Där det 

diskuterades olika förutsättningar för fastigheten.  

Hälsingerådet  

Hälsingerådet träffades i Mellanfjärden 21/8 och diskuterade samverkan men 

framförallt avvecklingen av Inköp Gävleborg. 

Näringslivet 

En träff med näringslivet anordnades 26/8 på Bergsjöverken med avsikt att jobba 

fram idéer hur vi förbättrar näringslivsklimatet. Dessutom träffades 

Näringslivsrådet den 3/9 med en uppföljning i frågan. 

Företagsbesöken rullar på och besök nr 11 skedde på Helsinglight i Vattlång den 

30/8. Nr 12 utfördes på Häggs bildemontering den 5/9. 

Hälsingekommunerna träffades för en workshop i Orbaden den 16/8 för att 

diskutera om hur vi stärker varumärket Hälsingland. 
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Forts. § 197 

 

Politikerutbildning 

Det anordnades en politiker-utbildning den 28/8 för alla förtroendevalda. 

Kommande 

Kollektivtrafiksamråd sker fredag 6/9 i Gävle. 

Regionalt kommunsamråd fredag 20/9. 

Samråd HUF onsdag 25/9. 

Sundsvallsregionen fredag 27/9. 

Balansera mera dagen med formell invigning av trygghetsboendet på 

Hagängsgården tisdag den 1/10. 

 

I samband med informationen kring Fyrhuset på ön Gnarp ställer Tor Tolander (M) 

en fråga kring Själstugan på Gran och fullmäktiges tidigare besluta att stugan ska 

säljas.  
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§ 198 Dnr 2018-000028  

Information från ledningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

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

Styrgruppen för fiskeprojektet har träffat representanter för våra fiskevårdsområden. 

De betonar att det är viktigt att omlöpet i Vade blir så bra att fisken kan passera. 

Möte med BRÅ- och folkhälsorådet 26 augusti där kommunpolisen informerade om 

att drogmissbruket och brottsligheten ökan bland ungdomarna. 

Under den senaste månaden har jag deltagit i rekryteringsgruppen för at utforma 

annons efter en ny kommunchef. 

Visit Hälsingland Gästrikland AB har i två dagar tillsammans med representanter 

från åtta kommuner träffats angående ett utvecklat VHG. Projektet Scandinavian 

Xperiense var en av de punkter som diskuterades och hur man ska få begreppet känt 

i ett internationellt perspektiv.  
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§ 199 Dnr 2018-000029  

Information från utbildningsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottets vice ordförande Lisa Bergman-Östman (C) och 

verksamhetschef Eva Fors informerar om följande aktuella ärenden: 

Skolinspektionens huvudmannarapporter 

Skolinspektionens rapporter angående huvudmannens ansvar kom i augusti. 

Gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är lämnad utan kritik. För övriga 

verksamheter fick huvudmannen kritik avseende ett område. Det var bristen på 

systematisk uppföljning av måluppfyllelse/studieresultat. Systematiskt 

kvalitetsarbete som ska omfatta redovisning och analys som ska leda till åtgärder. 

Åtgärder som ska följas upp och utvärderas. Vid kommande utbildningsutskott 

kommer huvudmannens arbete med detta påbörjas. 

Utbildningsutskottets uppföljning av Skolinspektionens tillsynsrapporter för Gnarps 

skola och Bergsjö 7-9 – skola 

I samband med kommande utbildningsutskott ska dessa skolors rektorer redovisa 

sina handlingsplaner för att åtgärda kritikområdena. De ska då också redogöra för 

hur personalen varit delaktiga i arbetet med att ta fram handlingsplanen. 

Anmälan till AMV angående trångboddhet på Lönnbergsskolan 

Skyddsombudet vid Lönnbergsskolan har gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket 

angående bristen på ändamålsenliga lokaler. Provisorisk lösning på lokalbristen 

med hjälp av Lönnbergskyrkan. Samtidigt pågår framtagandet av tidsplan och 

prioriteringar, i av KS tillsatt beredning för lokalförsörjningen i kommunen. 

Vakanta tjänster 

På Gnarps skola är en tjänst som behörig lärare vakant. Rekrytering pågår.  
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§ 200 Dnr 2018-000030  

Information från omsorgsutskottets verksamheter. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om följande aktuella 

ärenden: 

På IFO har vi fått några dyra placeringar som inte kunde undvikas. Förhoppningsvis 

kommer försörjningsstödet att minska under hösten när man jobbar med 

Angeredsmodellen, som ni vet ligger försörjningsstödet högt, vilket är fallet i de 

flesta kommuner. Det är en följd bla av att människor inte får sjukpenning trots 

sjukskrivning. Personalen jobbar otroligt hårt och för deras bästa hela tiden, vilket 

vi också fått bevis på när Bente vunnit ett fint pris, hela hennes avdelning ska 

verkligen ta åt sig av detta!  

Om vi tar beslut om biståndsbedömning idag kommer den enheten att få lite nya 

riktlinjer, när det gäller tid osv. Men ni har väl läst dokumentet. Vi har tyvärr för 

långa köer till SÄBO, vilket föranleder att vi verkligen måste fundera över antalet 

platser eftersom vi inte nått piken än på några år. Det är vad vi har att fundera över 

framåt. För det är biståndsenheten som tar besluten och ger beställningen.  

På vårt förra möte var vi dels på verksamhetsbesök och dels diskuterade vi 

sommaren. Vi fick mycket information och skickade mycket vidare till KS. Framåt 

ska vi se över målen och fundera över vilka vi ska fokusera på nästa år. Det viktiga 

är att de är mätbara och att vi enkelt kan kontrollera dem, både för oss och för 

tjänstemännen som ska kunna presentera enkelt för oss. Vi tog beslut om vilka 

siffror vi vill se, men eftersom detta måste bara levande dokument så kan det 

ändras. Det primära är att de enkelt kan tas fram från bla Stratsys. Vi ska också på 

nästa möte titta på Kolada, eftersom alla inte varit inne i det så kan det vara bra att 

göra det i utskottet. I det senaste numret av Kommunalarbetaren visades de tio 

dyraste kommunerna när det gäller hemtjänst, lyckligtvis var inte med på den listan, 

dock måste vi se över kostnader. Vilket kommer att ske hela tiden.  

Geografiska indelningen av hemtjänsten är antagen i kommunstyrelsen och en 

tidsplan för genomförandet behöver antas.    
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§ 201 Dnr 2019-000087  

Verksamhetsuppföljning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningen redovisar uppföljning av de olika verksamheterna under 

kommunstyrelsen, genom volymer och nyckeltal per juni månad.  

Redovisningen innehåller redovisning av verksamheternas kostnader. Vidare 

redovisas en rad nyckeltal för respektive verksamhet bl.a. antal årsarbetare per 

månad, sjukfrånvaron per månad, antal elever med anpassad studiegång, antal 

inskrivna barn i fritidshem, antal inskrivna barn i förskolan och grundskolan, antal 

beslut enligt LSS och SoL m.m. 

Kommunchef Fredrik Pahlberg informerar om följande: 

• Kommunen har ett vikande invånarantal. 

• Kontakter för eventuellt byggande av bostäder. 

• Ett förslag på markanvisningstävling är på väg till ledningsutskottet. 

• Hagängsgården Etapp 2.  
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§ 202 Dnr 2018-000067  

Ekonomirapport och uppföljning av åtgärder för en 
budget i balans.  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Uppdra till verksamheten att sammanställa effekterna av de föreslagna 

åtgärderna inför fullmäktiges sammanträde 30 september 2019. 

2. I övrigt godkänna ekonomirapporten.   

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef Björn Hylenius informerar om det ekonomiska utfallet för 

verksamheterna per augusti 2019.  

Arbetet med delårsbokslut per augusti pågår och en preliminär prognos på helår 

lämnas vid dagens sammanträde enligt följande: 

Stab  - 17 tkr 

Samhällsutveckling o kommunikation  880 tkr 

Teknik o Hållbarhet  1 927 tkr 

Utbildning  31 tkr 

Vård och omsorgs  - 23 728 tkr 

Social Omsorgs  - 4 329 tkr 

 

Underskottet för Vård och Omsorg är till största delen ökat antal hemtjänsttimmar, 

ökade kostnader för hemtjänsten samt ökad kostnad för nattverksamheten. 

Verksamhetschef Malin Ruthström föredrar det pågående arbetet för att sänka samt 

analysera kostnaderna.    

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen beslutar uppdra till utskotten att lämna förslag till åtgärder för att 

få en budget i balans och redovisa dessa på kommunstyrelsens sammanträde i maj 

2019. I förslagen ska även möjligheten till ökade intäkter beaktas 

(kommunstyrelsens protokoll § 67/2019).  

Yrkanden 

Ola Wigg (S) yrkar att verksamheten får i uppdrag att sammanställa effekterna av 

de föreslagna åtgärderna inför fullmäktiges sammanträde 30 september 2019.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner det antaget.    
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§ 203 Dnr 2018-000333  

Överklagat ärende, Vade kraftverk. 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslå Andreas Högdahls (NoP) yrkande om att dra tillbaka överklagan. 

Kommunstyrelsen beslutar därmed att låta rättsprocessen ha sin gång. 

Reservationer 

Andreas Högdahl (NoP), Sven-Erik Sjölund (S), och Johan Norrby (SD) reserverar 

sig mot beslutet. 

Carina Ohlson (C) reserverar sig skriftligt enligt följande: 

”Reserverar mig mot beslutet att överklaga domen i Vade Kraftverk. Jag ser inte att 

i ska använda skattemedel för att bedriva detta.”    

 

Sammanfattning av ärendet 

Mark- och miljödomstolen har beslutat i en dom om tillstånd för Vade kraftverk att 

bedriva vattenkraftverksamhet under förutsättning att en komplettering sker med ett 

omlöp för fisken i anslutning till kraftverket. 

Nordanstigs kommunen har överklagat domen. Skälen för överklagan ska lämnas i 

slutet av augusti.  

Andreas Högdahl (NoP) yrkade vid kommunstyrelsens förra sammanträde att 

kommunen drar tillbaka överklagan.  

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet behandlas vid kommunstyrelsens nästa 

sammanträde (kommunstyrelsens protokoll § 193/2019). 

2. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att överlåta den fortsatta 

hanteringen av målet rörande Vade kraftverk till verksamheten och 

kommunens juridiska ombud (Fredrik Pahlbergs och Karin Henningssons 

tjänsteutlåtande 2019-09-03).  

Yrkanden 

Andreas Högdahl (NoP), med bifall av Sven-Erik Sjölund (S), Johan Norrby (SD) 

och Carina Ohlson (C), yrkar att kommunen drar tillbaka överklagan. 

Ola Wigg (S), med bifall av Tor Tolander (M), Sandra Bjelkelöv (SD) och Sigbritt 

Persson (S), yrkar att kommunen ska låta rättsprocessen ha sin gång.  
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Fors. § 203 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Andreas Högdahls yrkanden och finner 

sitt yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Ola Wiggs yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Andreas Högdahls yrkande röstar Nej.  

Omröstningsresultat 

Med sju Ja-röster för Ola Wiggs yrkande mot fyra Nej-röster för Andreas Högdahls 

yrkande antar kommunstyrelsen Ola Wiggs yrkande. Två ledamöter avstod från att 

rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Kent Hammarström (S) X 

Sven-Erik Sjölund (S)  X 

Stig Eng (C)    X 

Carina Ohlson (C)  X 

Andreas Högdahl (NOP)  X 

Tor Tolander (M) X 

Magdalena Fagerhov (KD) X 

Per-Ola Wadin (L)   X 

Sandra Bjelkelöv (SD) X 

Johan Norrby (SD)  X 

Sigbritt Persson (S) X 

Petter Bykvist (V) X 

Summa  7 4 2 
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§ 204 Dnr 2019-000312  

VA-taxa 2020, Nordanstig Vatten AB 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Godkänna oförändrade anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp 

för år 2020. 

2. Godkänna en höjning av den rörliga avgiften med 8 procent att gälla inom 

vatten och avlopp för år 2020. 

3. Godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 10 procent att gälla inom 

vatten och avlopp för år 2020. 

4. Godkänna en höjning av grundavgiften med 10 procent att gälla inom vatten 

och avlopp för år 2020. 

5. Fastställa grunder och principer för VA-taxa 2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen i Nordanstig Vatten AB har 2019-05-17, § 17, behandlat förslag till 

anläggnings- och brukningsavgifter för verksamhetsåret 2020. 

Förslaget innehåller oförändrade anläggningsavgifter för 2020 men en höjning av 

den rörliga avgiften med 8 procent, höjning av lägenhetsavgiften med 10 procent 

samt höjning av grundavgiften med 10 procent, samtliga att gälla inom vatten och 

avlopp för 2020.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna oförändrade 

anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp för år 2020, godkänna en 

höjning av den rörliga avgiften med 8 procent att gälla inom vatten och avlopp 

för år 2020, godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 10 procent att gälla 

inom vatten och avlopp för år 2020, godkänna en höjning av grundavgiften 

med 10 procent att gälla inom vatten och avlopp för år 2020 samt fastställa 

grunder och principer för VA-taxa 2020 (Fredrik Pahlbergs och Björn 

Hylenius tjänsteutlåtande 2019-06-28).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna oförändrade 

anläggningsavgifter att gälla inom vatten och avlopp för år 2020. Godkänna en 

höjning av den rörliga avgiften med 8 procent att gälla inom vatten och avlopp 

för år 2020. Godkänna en höjning av lägenhetsavgiften med 10 procent att 

gälla inom vatten och avlopp för år 2020. Godkänna en höjning av 

grundavgiften med 10 procent att gälla inom vatten och avlopp för år 2020. 

Fastställa grunder och principer för VA-taxa 2020 (ledningsutskottets protokoll 

§ 125/2019). 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(53) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 204 

 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att ärenden behandlas på nästa sammanträde så att 

kommunstyrelsen hinner få en dragning av ärendet innan kommunstyrelsen tar 

ställning i ärendet. 

Carina Ohlson (C) yrkar att ärendet behandlas vid dagens sammanträde.   

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska behandlas vid dagens 

sammanträde eller på nästa sammanträde och finner att ärendet ska behandlas vid 

dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer därefter proposition på ledningsutskottets förslag och finner det 

antaget.  
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§ 205 Dnr 2019-000313  

Avgifter och administrativt ansvar för kommunens 
personalparkeringar 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Höja avgifterna för parkeringsplatser med traditionell tidsstyrd motorvärmare 

till 145 kr per månad från och med 2020-01-01.  

2. En ny månadsavgift på 265 kr för parkeringsplats med möjlighet att ladda en 

el- eller hybridbil under arbetstid ska införas. Om den anställde har längre 

pendlingsväg, och därmed förbrukar mer el, än vad som finns utrymme för 

med tanke på månadsavgift har verksamheten rätt att höja avgiften. Nya 

avgiften införs från 2020-01-01. 

3. Avgifterna för parkeringsplatser höjs vart femte år med en indexuppräkning 

som motsvarar 1,5 % per år.  

4. Teknik och hållbarhet ska administrera samtliga kommunala parkeringsplatser 

från och med 2020-01-01.  

 

Sammanfattning av ärendet 

För att inte möjligheten att ladda en el- eller hybridbil på kommunens parkering ska 

förmånsbeskattas föreslås en minimiavgift på 265 kr per månad för parkeringsplats 

med kontinuerlig elladdning från 2020-01-01. 

Förvaltningen föreslår att hyran för en parkeringsplats med motorvärmare höjs från 

nuvarande 71 kr per månad till 145 kr per månad från 2020-01-01. 

För att få en övergripande och sammanhållen administration gällande de 

kommunala parkeringsplatserna bör detta ligga på en och samma enhet varvid 

förvaltningen förordar att Teknik och hållbarhet ska överta all administration över 

samtliga kommunala parkeringsplatser i kommunen.   

Beslutsunderlag 

1. Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar att höja avgifterna för 

parkeringsplatser med traditionell tidsstyrd motorvärmare till 145 kr per månad 

från och med 2020-01-01. En ny månadsavgift på 265 kr för parkeringsplats 

med möjlighet att ladda en el- eller hybridbil under arbetstid ska införas. Om 

den anställde har längre pendlingsväg, och därmed förbrukar mer el, än vad 

som finns utrymme för med tanke på månadsavgift har verksamheten rätt att 

höja avgiften. Nya avgiften införs från 2020-01-01. Avgifterna för 

parkeringsplatser höjs vart femte år med en indexuppräkning som motsvarar 

1,5 % per år.  Teknik och hållbarhet ska administrera samtliga kommunala 

parkeringsplatser från och med 2020-01-01 (Fredrik Pahlbergs och Karin 

Henningssons tjänsteutlåtande 2019-06-10).  
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Forts. § 205 

 

2. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar höja avgifterna för 

parkeringsplatser med traditionell tidsstyrd motorvärmare till 145 kr per månad 

från och med 2020-01-01. En ny månadsavgift på 265 kr för parkeringsplats 

med möjlighet att ladda en el- eller hybridbil under arbetstid ska införas. Om 

den anställde har längre pendlingsväg, och därmed förbrukar mer el, än vad 

som finns utrymme för med tanke på månadsavgift har verksamheten rätt att 

höja avgiften. Nya avgiften införs från 2020-01-01. Avgifterna för 

parkeringsplatser höjs vart femte år med en indexuppräkning som motsvarar 

1,5 % per år. Teknik och hållbarhet ska administrera samtliga kommunala 

parkeringsplatser från och med 2020-01-01 (ledningsutskottets protokoll 

§ 127/2019).   

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Carina Ohlson (C), yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag. 

Andreas Högdahl (NoP), med bifall av Johan Norrby (SD), yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag punkterna 1,3 och 4 samt att punkt 2 återremitteras för att 

utreda om den anställde kan debiteras för faktisk förbrukad kilowatt (kW).  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på om ledningsutskottets förslag under punkt 2 ska 

avgöras vid dagens sammanträde eller återremitteras och finner att punkten ska 

avgöras vid dagens sammanträde. 

Ordföranden ställer därefter proposition på ledningsutskottets förslag och finner det 

antaget.  
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§ 206 Dnr 2019-000317  

Risk- och sårbarhetsanalys 2019-2022. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Komplettera dokumentet när det gäller reservkraftverk, att Sörgården har ett 

stationärt reservkraftverk som vid strömavbrott kan förse Sörgården, Bållebo 

och fjärrvärmeverket i Bergsjö med ström. 

2. I övrigt godkänna förslaget till Risk- och sårbarhetsanalys för Hudiksvalls och 

Nordanstigs kommuner för perioden 2019-2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Risk- och sårbarhetsanalyser (RSA) ta fram av miljö- och räddningsnämnden på 

uppdrag av respektive kommunfullmäktige enligt avtal av gemensam nämnd mellan 

kommunerna. 

Norrhälsinge räddningstjänst har tagit fram ett förslag till RSA för Hudiksvall och 

Nordanstigs kommuner för perioden 2019-2022. 

Förslaget har varit ute på remiss i varje verksamhet som nämnts i förslaget.    

Beslutsunderlag 

1. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd beslutar att godkänna förslaget 

till Risk- och sårbarhetsanalys för Hudiksvall och Nordanstig samt att föreslå 

kommunfullmäktige i Hudiksvall respektive Nordanstig att godkänna Risk- 

och sårbarhetsanalysen (Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 

§ 44/2019).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar godkänna förslaget till Risk- 

och sårbarhetsanalys för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner för perioden 

2019-2022 (ledningsutskottets protokoll § 130/2019).   

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att analysen kompletteras när det gäller reservkraftverk, att 

Sörgården har ett stationärt reservkraftverk som vid strömavbrott kan förse 

Sörgården, Bållebo och fjärrvärmeverket med ström.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget.  
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§ 207 Dnr 2018-000354  

Gävles begäran om utträde ur Inköp Gävleborg samt 
reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Ge Kommunchefen i uppdrag att för Nordanstigs kommuns räkning teckna 

avtal om Gävle kommuns utträde ur Inköp Gävleborg. 

2. Godkänna rapporten Nätverkssamarbete inköp/upphandling (KPMG 2019-06-

17) som underlag för samverkan i inköps- / upphandlingsfrågor och för 

framtagande av samverkansavtal. 

3. Samarbetet i nätverket för inköps- /upphandlingsfrågor ska regleras i ett 

samverkansavtal. 

4. Till dess att ett samverkansavtal har tecknats är det samtliga 

Hälsingekommuners ansvar att stödja varandra så att ingen blir utan kompetens 

i inköps-/upphandlingsfrågor. 

5. Uppdra till kommunchefen att framföra att om förbundets framtida tillgångar 

inte täcker pensionsåtagandena för personalen så ska även Gävle kommun stå 

ansvarig. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Bevilja Gävle kommun utträde ur Inköp Gävleborg förutsatt att avtal tecknas 

om Gävles utträde mellan Gävle och övriga medlemskommuner. 

2. När syftet med Inköp Gävleborg, som endast förvaltare av avtal (enligt 

reviderad förbundsordning), upphört skall Inköp Gävleborg avvecklas.  

3. Anta reviderad förbundsordning för Inköp Gävleborg att gälla efter Gävles 

kommuns utträde. 

4. Anmoda direktionen för Inköp Gävleborg att så långt som möjligt underlätta 

för en avveckling av verksamheten, vilket bland annat innebär att ge 

kommunerna fullmakt att teckna avtal.  

5. Från och med att den reviderade förbundsordningen träder i kraft återkalla 

uppdragen som ordinarie ledamot och ersättare i direktionen för Inköp 

Gävleborg. Till ny ordinarie representant utses kommunstyrelsens ordförande 

och som ersättare förste vice ordförande. 
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Forts. § 207 

 

Sammanfattning av ärendet 

Gävle kommun har begärt utträde ur inköp Gävleborg. Om övriga 

medlemskommuner inte godkänner Gävles utträde samt avtalar med Gävle om 

villkoren för detta utträde kommer Inköp Gävleborg att träda i likvidation, enligt 

förbundsordningen, i september 2020.  

Detta skulle föranleda stora problem då många av de avtal Inköp Gävleborg har 

tecknat för medlemskommunernas räkning fortlöper efter september 2020. Övriga 

medlemskommuner måste då antingen förhandla med samtliga avtalsparter 

(leverantörer) eller vara avtalslösa inom flera områden.  

I förslaget till reviderad förbundsordning, (bilaga 1), kommer Inköp Gävleborg vara 

kvar som organisation tills sista avtalet löpt ut eller annat överenskommits. För att 

kunna anta en reviderad förbundsordning måste Gävles begäran om utträde 

godkännas av övriga medlemskommuner och avtal om Gävles utträde träffas.  

Parallellt med arbetet om Gävles utträde löper uppbyggnaden av ett 

nätverkssamarbete i enlighet med beslut i Kommunstyrelsen 2019-02-05. KPMG 

har i rapporten Nätverkssamarbete inköp/upphandling lagt en grund för samarbetet 

samt hur processen fram till ett väl fungerande nätverkssamarbete skall fortgå.  

Samarbetet är baserat på samverkansavtal mellan kommunerna i nätverket. 

Samverkansavtal skall vara på plats när den reviderade förbundsordningen för 

inköp Gävleborg börjar gälla.   

Beslutsunderlag 

Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2019-08-27).     

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Stig Eng (C) yrkar att kommunchefen får i uppdrag att framföra att om förbundets 

framtida tillgångar inte täcker pensionsåtaganden för personalen så ska även Gävle 

kommun stå ansvarig.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons och Stig Engs yrkanden och 

finner dem antagna.  
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§ 208 Dnr 2019-000346  

Ersättning för utförare av hemtjänst inom LOV. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Särskild ersättningsnivå för service tas bort. 

2. Ersättningsnivån för hemtjänstinsatser sätts till 411 kr per utförd timme. 

Ersättningen gäller även då verksamheten bemannar dubbelt.  

3. Timersättningen räknas upp med KPI och att basår sätts till 2020 och första 

uppräkning 2021. 

 

Sammanfattning av ärendet 

I september 2017 fattade kommunstyrelsen beslut om att hemtjänsten i Nordanstigs 

kommun skulle effektiviseras. Sent under våren 2018 kom ett förändringsarbete i 

gång. Förvaltningen kan kort konstatera att förändringsarbetet var utan större 

framgång, kostnaderna minskade inte. Kostnaderna ökade genom att antalet timmar 

ökade, främst inom den kommunala hemtjänsten.  

Efter sommaren 2018 visade kommunstyrelsens uppföljning att antalet timmar i den 

kommunala hemtjänsten ökade samtidigt som de privata utövarna i 

valfrihetssystemet minskade sina timmar. En utredning utfördes av kvalitet och 

utveckling och den kunde konstatera att det var svårt att analysera varför 

kostnaderna ökade inom den kommunala hemtjänsten, men inte inom den privata. 

En faktor som påverkade antalet timmar var att förvaltningen den 1 juli 2018 

övergick till ersättning för beställd tid, istället för som tidigare, då man fick 

ersättning från faktiskt utförd tid. 

Kommunstyrelsen beslutade att återgå till faktisk utförd tid i juni 2019 och att 

förvaltningen skulle ta fram ett förändrat förfrågningsunderlag. 

Två utförarmöten har hållits med samtliga tre utförare och förvaltningen föreslår att 

särskild ersättningsnivå för service tas bort och ersättningsnivån för 

hemtjänstinsatser sätts till 411 kr per utförd timme. Ersättningen gäller även då 

verksamheten bemannar dubbelt. Förvaltningen förslår att ersättningen räknas upp 

med KPI med basår 2021 och första uppräkning 2022. 

Vidare tycker den kommunala och de privata utförarna att det var bra att dela in 

kommunen i hemtjänst-områden. 

Nytt förfrågningsunderlag är nu framtaget av kommunens inköpsstrateg och 

synpunkter har inhämtats på förfrågningsunderlaget från utförarna. 

Förvaltningen har upphandlat IT-stöd för verksamheten och är beredd att införa 

ersättning för utförd tid. 
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Forts. § 208 

 

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att fullmäktige beslutar att särskild ersättningsnivå för 

service tas bort, att ersättningsnivån för hemtjänstinsatser sätts till 411 kr per utförd 

timme, ersättningen gäller även då verksamheten bemannar dubbelt samt att 

timersättningen räknas upp med KPI och att basår sätts till 2020 och första 

uppräkning 2021 Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2019-08-24).  

Yrkanden 

Sigbritt Persson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag.  

Propositionsordning 

Ordförandens ställer proposition på Sigbritt Perssons yrkande och finner det 

antaget.  
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§ 209 Dnr 2019-000348  

Kommunstyrelseberedning för kommunens framtida 
fastighetsinvesteringar. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Inrätta en särskild kommunstyrelseberedning för att ta fram ett välförankrat 

beslutsförslag avseende kommunens fastighetsinvesteringar och framtida 

lokalförsörjning. 

2. Kommunstyrelsens ordförande leder beredningen och det partiet hen 

representerar får tillsätta ytterligare en representant. 

3. Utse tjänstemännen Björn Hylenius, Thomaz Nordh och Douglas Helsing delta 

i beredningen. 

4. Kommunstyrelsen vill ha ett beslutsunderlag presenterat på kommunstyrelsen 

den 5 november 2019. 

5. Välja följande personer som ledamöter i beredningen: 

Ola Wigg (S) 

Daniel Gunsth (S) 

Stig Eng (C) 

Stefan Bergh (NoP) 

Lars Hed (M) 

Per Dahlström (V) 

Patric Jonsson (KD) 

Per-Ola Wadin (L) 

Johan Norrby (SD) 

6. Om en ledamot har förhinder att delta utser respektive parti en ersättare.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har under 2018 och 2019 tagit fram en lokalförsörjningsplan och 

genomfört ett EPC-projekt, i syfte att minska kommunkoncernens fastigheters 

miljöpåverkan. 

Behoven av investeringar är omfattande och behöver planeras och prioriteras med 

långsiktighet, förankring och delaktighet som en viktiga delar i beredningsarbetet. 

Kommunens lokaler är många gånger en känslig fråga som på flera olika sätt har 

stor påverkan lokalt i kommunens olika orter. Frågan behöver därför av många skäl 

förankras mycket väl politiskt.  

En kommunstyrelseberedning medger en bred representation för både kompetens 

och förankring. Det ger också en god förutsättning för att ett förslag kan antas med 

bred majoritet i kommunfullmäktige. 
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Forts. § 209     

Beslutsunderlag 

Förvaltningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar inrätta en särskild 

kommunstyrelseberedning för att ta fram ett välförankrat beslutsförslag avseende 

kommunens fastighetsinvesteringar och framtida lokalförsörjning. Att utse en 

representant från varje parti som är representerat i fullmäktige att delta i 

beredningen. Att kommunstyrelsens ordförande leder beredningen och det partiet 

hen representerar får tillsätta ytterligare en representant. Att utse tjänstemännen 

Björn Hylenius, Thomaz Nordh och Douglas Helsing delta i beredningen. 

Kommunstyrelsen vill ha ett beslutsunderlag presenterat på kommunstyrelsen den 

8 oktober (Fredrik Pahlbergs tjänsteutlåtande 2019-08-27).  

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar att beredningens redovisning ska lämnas till kommunstyrelsen 

5 november 2019. 

Tor Tolander (M), med bifall av Petter Bykvist (V), yrkar bifall till förvaltningens 

förslag 8 oktober 2019. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs och Tor Tolanders yrkanden och 

finner Tor Tolanders yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med åtta Ja-röster för Stig Engs yrkande mot fyra Nej-röster för Tor Tolanders 

yrkande antar kommunstyrelsen Stig Engs yrkande. En ledamot avstod från att 

rösta. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Kent Hammarström (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 (S) X 

Lars Hed (M)   X 

Petter Bykvist (V)  X 

Summa  8 4 1 
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Forts. § 209 

 

Yrkanden 

Förslag lämnas på ledamöter i beredningen från samtliga partier. Vidare lämnas 

förslag på att om en ledamot inte kan delta i mötet så får respektive parti själva utse 

en ersättare.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på föreslagna ledamöter i beredningen samt att om 

en ledamot inte kan delta i mötet så får respektive parti utse en ersättare, och finner 

förslagen antagna.    
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§ 210 Dnr 2019-000316  

Taxa för medicinskåp för brukare med hemtjänst. 

Kommunstyrelsens beslut 

Ingen särskild taxa för portabla digitala medicinskåp ska tas ut av de som är i behov 

av sådana i ordinärt boende.  

Sammanfattning av ärendet 

Vård och omsorg har många kunder som är svårt sjuka och har narkotikaklassade 

läkemedel ordinerade. Idag finns digitala medicinskåp på våra SÄBO:n som 

registrerar den personal som öppnat skåpet, och gör det möjligt att ta ut loggar för 

att se vem som har öppnat skåp.  

Nu har det uppkommit ett behov att införskaffa samma sorts skåp till de som bor i 

ordinärt boende med hemtjänst och är ordinerade narkotikaklassade läkemedel.  

Detta för att man ska upprätthålla en patientsäkerhet och göra möjligheten för stöld 

något svårare. I fall ändå stöld sker så är möjligheten att kunna utreda detta enklare 

genom att med dessa skåp kunna ta ut loggkontroller för att se vem som har vistats i 

skåpet.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att för portabla digitala 

medicinskåp ta ut en månadshyra på 20 kronor/månad till de som är i behov av 

sådana i ordinärt boende (tjänsteutlåtande från Anna Finnström daterat 

2019-07-08). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att för portabla digitala 

medicinskåp ta ut en månadshyra på 20 kronor/månad till de som är i behov av 

sådana i ordinärt boende (omsorgsutskottets protokoll § 91/2019).   

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Tor Tolander (M), med bifall av Petter Bykvist (V) och Andreas Högdahl (NoP), 

yrkar att ingen taxa ska tas ut för medicinskåpen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons och Tor Tolanders yrkanden och 

finner Carina Ohlsons yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder omsorgsutskottets förslag röstar Ja. 

Den som stöder Tor Tolanders yrkande röstar Nej. 
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Forts. § 210 

Omröstningsresultat 

Med fem Ja-röster för omsorgsutskottets förslag mot åtta Nej-röster för Tor 

Tolanders yrkande antar kommunstyrelsen Tor Tolanders yrkande. 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf X 

Kent Hammarström (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 (S) X 

Lars Hed (M)   X 

Petter Bykvist (V)  X 

Summa  5 8  
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§ 211 Dnr 2019-000322  

Rekvirera stimulansmedel för äldreomsorgen 

Kommunstyrelsens beslut 

Rekvirera statsbidraget för 2019 avseende förstärkning av äldreomsorgen.  

Sammanfattning av ärendet 

2019-07-03 inkom det från socialstyrelsen anvisningar för att rekvirera 

stimulansmedel för 2019 för förstärkning av äldreomsorgen. Regeringen har gett 

Socialstyrelsen i uppdrag att under 2019 fördela medel till kommunerna för 

förstärkning av äldreomsorgen. Stimulansmedlen omfattar totalt 500 miljoner kr. 

Nordanstig kan rekvirera 599 401 kr av dessa. Medlen ska användas inom den del 

av äldreomsorgen där kommunen ser att behoven är som störst. Senast 2020-02-28 

ska redovisning skickats till Socialstyrelsen för hur medlen har använts enligt ett 

webbformulär som Socialstyrelsen skickar ut i december 2019.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att rekvirera statsbidraget 

för 2019 avseende förstärkning av äldreomsorgen (Tjänsteutlåtande från Malin 

Rutström daterat 2019-07-18). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att rekvirera 

statsbidraget för 2019 avseende förstärkning av äldreomsorgen 

(omsorgsutskottets protokoll § 92/2019).  

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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§ 212 Dnr 2019-000327  

Riktlinjer för arbetsintegrerande Socialt Företagande 
(ASF) 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta förslag till riktlinje gällande kommunens arbete med och relation till 

Arbetsintegrerade sociala företa (ASF).  

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun har under flera år arbetat framgångsrikt med tillkomst och 

utveckling av Arbetsintegrerade sociala företag genom strukturellt stöd. Genom 

avtal med Coompanion och senare andra stödinsatser regionalt via Region 

Gävleborg och Samordningsförbund Gävleborg har Nordanstig lyfts fram som gott 

exempel på arbete med ASF. På omsorgsutskottets sammanträde 2019-05-16 

föredrog enhetschef för Arbetsmarknads- och flyktingenheten kommunens relation 

och arbete med arbetsintegrerade sociala företag och fick i uppdrag att ta fram en 

riktlinje som stöd för det fortsatta arbetet.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till 

riktlinje gällande kommunens arbete med och relation till Arbetsintegrerade 

sociala företa (ASF) (Tjänsteutlåtande från Bente Sandström daterat 

2019-07-05). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till 

riktlinje gällande kommunens arbete med och relation till Arbetsintegrerade 

sociala företag (ASF) (omsorgsutskottets protokoll § 93/2019).   

Yrkanden 

Sigbritt Persson (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sigbritts Perssons yrkande och finner det 

antaget.  
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§ 213 Dnr 2019-000335  

Riktlinjer för biståndsenheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Anta de nya riktlinjerna för Biståndsenheten med tillhörande standardtider för 

skälig levnadsnivå.  

 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av Omsorgsutskottet har verksamheten Social Omsorg sett över 

Biståndsenhetens riktlinjer och standardtider för skälig levnadsnivå. Målgruppen för 

riktlinjerna är biståndshandläggare som bedömer rätten till bistånd utifrån 

Socialtjänstlagen. Riktlinjerna avser inte ansökningar om insatser inom 

socialpsykiatri eller LSS. 

Syftet med riktlinjerna är att åstadkomma rättssäkerhet och samsyn när det gäller 

utredning, bedömning och tillgång till de insatser som kan ges av Biståndsenheten. 

Skälig levnadsnivå definieras inte närmare i lagen utan kan i huvudsak utläsas av 

rättspraxis. Skälig levnadsnivå innebär inte bara en nivåbestämning utan ger också 

uttryck för vilken insats som kan komma ifråga. Skälig levnadsnivå förändras 

kontinuerligt av rättspraxis, det vill säga via domar, föreskrifter och allmänna råd.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta de nya 

riktlinjerna för Biståndsenheten med tillhörande standardtider för skälig 

levnadsnivå (Fredrik Pahlbergs och Kristina Berglunds tjänsteutlåtande 2019-

09-02). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anta de nya 

riktlinjerna för Biståndsenheten med tillhörande standardtider för skälig 

levnadsnivå (omsorgsutskottets protokoll § 94/2019).   

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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§ 214 Dnr 2019-000341  

Arbetsintegrerad lärarutbildning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Anställa de lärare som antas på den arbetsintegrerade lärarutbildningen enligt avtal, 

under deras studietid.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Möjligheten att rekrytera legitimerade och behöriga lärare inom förskola, fritidshem 

och skola är svår inte bara i Nordanstigs kommun utan i hela landet. I ett samarbete 

med Mittuniversitetet startar i september 2019 en arbetsintegrerad lärarutbildning. 

Programmets studieform är campusdistans med studietakt på 75%,  

och arbete 50% i sin anställningskommun. Studierna bedrivs två dagar/vecka i 

anslutning till varandra.  

Utbildningsdagarna genomförs antingen på campus eller vid programmets 

lärcentranoder.  

Den arbetsintegrerade lärarutbildningen ges i form av grundlärarprogrammet 4-6 

NO (naturorienterande ämnen) och teknik. 

Studenten tas in på sina meriter och konkurrerar med övriga sökanden till 

utbildningen. Studenten skall även söka tjänst hos en arbetsgivare och bli antagen 

även där. 

Skollagen tillåter att verksamheten anställer en outbildad lärare som längst sex 

månader. Vid anställningar längre än sex månader ska huvudmannen fatta beslut 

om detta. 

Antagna studenter vid Mittuniversitetet och som anställts av Nordanstigs kommun, 

får anställning som outbildade lärare under sin utbildning till grundskollärare 

årskurs 4-6 NO och teknik. 

Om lärarstudenten inte fullföljer sin utbildning regleras det av anställningsavtalet 

och anställningen avslutas.   

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att anställa de lärare som antas 

på den arbetsintegrerade lärarutbildningen enligt avtal, under deras studietid 

(Fredrik Pahlbergs och Eva Fors tjänsteutlåtande 2019-09-03).  

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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§ 215 Dnr 2016-000048  

Motion: Bygg mer i Nordanstig! 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Fullmäktige har nyligen beslutat om nya ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder 

AB. I dessa anges det bl.a. att bostadsbolaget inom den här mandatperioden 

ska tillskapa 50 nya boenden. 

2. Motionen kan därmed anses besvarad.  

Reservationer 

Petter Bykvist (V) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt följande: 

”Vänsterpartiet är positivt inställda till den ändrade attityden till byggande hos den 

politiska ledningen. Dock ser vi inte att det i svaret till motionen, eller i 

ägardirektiven hos Nordanstigs bostäder, framgår att det byggande som planeras ska 

vara klimatsmarta eller ha rimliga hyror, vilket ju är det centrala i motionens 

formulering. Ska Nordanstig lyckas med ambitionen att öka antalet 

kommuninvånare, anser vi att detta är extra väsentligt. Vi håller då heller inte med 

om att motionen till fullo är besvarad.”  

Sammanfattning av ärendet 

Petra Modée (V) har lämnat en motion där hon föreslår att Nordanstigs Bostäder 

AB får i uppdrag att bygga hyresrätter med rimliga hyror som är klimatsmarta. 

Verksamhetens yttrande 

Den styrande majoritetens mål är bl.a. att öka kommunens invånarantal. För att 

detta ska vara möjligt krävs det, precis som Petra Modée skriver i sin motion, att 

antalet bostäder ökar i kommunen.  

Fullmäktige har nyligen beslutat om nya ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB. 

I dessa anges det bl.a. att bostadsbolaget inom den här mandatperioden ska tillskapa 

50 nya boenden. 

Med detta föreslår verksamheten att motionen kan anses besvarad.     

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar följande: Fullmäktige har 

nyligen beslutat om nya ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB. I dessa 

anges det bl.a. att bostadsbolaget inom den här mandatperioden ska tillskapa 

50 nya boenden. Motionen kan därmed anses besvarad (Hans-Åke Oxelhöjds 

och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-01). 
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Forts. § 215 

 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: Fullmäktige har nyligen 

beslutat om nya ägardirektiv för Nordanstigs Bostäder AB. I dessa anges det 

bl.a. att bostadsbolaget inom den här mandatperioden ska tillskapa 50 nya 

boenden. Motionen kan därmed anses besvarad (ledningsutskottets protokoll 

§ 131/2019).  

Yrkanden 

Stig Eng (C), med bifall av Carina Ohlson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets 

förslag. 

Petter Bykvist (V) yrkar bifall till motionen.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på ledningsutskottets förslag och Peter Bykvists 

yrkande och finner ledningsutskottets förslag antaget.  
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§ 216 Dnr 2016-000277  

Motion om kommunens hantering av brottslighet. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. En polisanmälan ska alltid ske om det finns en misstanke om att ett brott har 

begåtts mot någon av kommunens medarbetare, brukare i kommunens 

verksamheter eller mot kommunens egendom. En särskild policy för hur en 

anmälan ska gå till eller hur de ska behandlas ser vi inte i nuläget som 

angeläget. En översyn av de allmänna ordningsföreskrifterna kan göras i 

samband med att andra ändringar ska göras.  

2. Motionen anses därmed besvarad. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M), Daniel Arenholm (M), Helena Andersson (M) och Margareta 

Fredholm (M) har lämnat en motion om kommunens hanterande av brottslighet där 

de yrkar följande: 

Kommunen omedelbart polisanmäler att brottslighet mot kommunens egendom, 

personal eller brukare. 

Upprättar en policy om hur det ska gå till så att alla anmälningar genomförs och 

behandlas likvärdigt. 

Harmonisera sagda regelverk med respektive verksamhets rutiner och regler då 

olika verksamhetsgrenar av lagstadgade och integritetsskäl kan kräva moderationer. 

Genomföra en översikt av föreskrifter om den allmänna ordningen. 

Verksamhetens yttrande 

En polisanmälan ska alltid ske om det finns en misstanke om att ett brott har begåtts 

mot någon av kommunens medarbetare, brukare i kommunens verksamheter eller 

mot kommunens egendom. 

En polisanmälan kan göras av varje anställd eller av berörd chef i kommunens 

namn. 

En särskild policy för hur en anmälan ska gå till eller hur de ska behandlas ser vi 

inte i nuläget som angeläget då det är Polisen som utformar hur anmälningen ska 

göras. Kommunen kan inte heller påverka hur de behandlas hos polisen. 

En översyn av de allmänna ordningsföreskrifterna bör göras regelbundet och kan 

med fördel göras då någon annan ändring ändå ska genomföras. 

Verksamheten föreslår att motionen därmed kan anses besvarad.  
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Forts. § 216 

   

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar följande: En polisanmälan ska 

alltid ske om det finns en misstanke om att ett brott har begåtts mot någon av 

kommunens medarbetare, brukare i kommunens verksamheter eller mot 

kommunens egendom. En särskild policy för hur en anmälan ska gå till eller 

hur de ska behandlas ser vi inte i nuläget som angeläget. En översyn av de 

allmänna ordningsföreskrifterna kan göras i samband med att andra ändringar 

ska göras. Motionen kan därmed anses besvarad (Hans-Åke Oxelhöjds och Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-01). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar: En polisanmälan ska alltid 

ske om det finns en misstanke om att ett brott har begåtts mot någon av 

kommunens medarbetare, brukare i kommunens verksamheter eller mot 

kommunens egendom. En särskild policy för hur en anmälan ska gå till eller 

hur de ska behandlas ser vi inte i nuläget som angeläget. En översyn av de 

allmänna ordningsföreskrifterna kan göras i samband med att andra ändringar 

ska göras. Motionen kan därmed anses besvarad (ledningsutskottets protokoll 

§ 132/2019).   

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  
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§ 217 Dnr 2017-000069  

Motion om förbud mot tiggeri i Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Avslå motionen.   

Sammanfattning av ärendet 

Solveig Wiberg (SD) har lämnat en motion där hon föreslår Nordanstigs kommun 

snarast justerar den lokala ordningsstadgan så att tiggeri förbjuds samt att 

omedelbart sända hem barnfamiljer som vistas i så kallade tiggarläger. 

Verksamhetens yttrande 

Att tigga handlar ytterst om att utsatta individer ber sina medmänniskor om hjälp. 

Att förbjuda det skulle innebära att vi skapar ett samhälle i Nordanstig där en 

människa i nöd inte ska kunna be om hjälp utan att bryta mot lagen. Vidare finns 

det svåra gränsdragningar mellan vad som skulle vara lagligt och inte. Skulle tex 

skolklasser, Röda Korset och Cancerfonden få samla in pengar på offentliga platser 

i kommunen eller skulle det också vara olagligt? 

Å andra sidan finns det uppgifter om att det kan röra sig om organiserade ligor som 

utsätter dessa personer för människohandel. 

Ärendet är aktuellt på riksnivå och i dagsläget uppfattas tre partier vara för ett 

förbud för tiggeri och de andra partierna emot.  

I Nordanstig har antalet tiggare på offentliga platser den senast tiden kraftigt 

minskat. 

Verksamheten föreslår att motionen avslås i avvaktan på riksdagens 

ställningstagande i ärendet.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar avslå motionen i avvaktan på 

riksdagens ställningstagande i ärendet (Hans-Åke Oxelhöjds och Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-01).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen i avvaktan 

på riksdagens ställningstagande i ärendet (ledningsutskottets protokoll 

§ 133/2019).   

Yrkanden 

Petter Bykvist (V), med bifall av Carina Ohlson (C), yrkar bifall till 

ledningsutskottets förslag med ändringen att kommentaren till avslaget ska tas bort.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvists yrkande och finner det antaget.    
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§ 218 Dnr 2017-000122  

Motion om Sportotek i Nordanstig. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Bevilja motionen samt uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur ett 

Sportotek ska kunna genomföras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ulrika Jonsäll (V) har lämnat en motion där hon föreslår att kommunstyrelsen får i 

uppdrag att starta upp ett Sportotek. 

I ett Sportotek kan personer lämna in sportutrustning som de inte längre har behov 

av och Sportoteket lånar sedan ut de begagnade sakerna till dem som behöver. 

Detta skulle ge barn och ungdomar möjlighet att ägna sig åt de idrottsaktiviteter de 

vill, oavsett vilken ekonomi deras familjer har. 

Kommunen bör se över vilka förutsättningar som finns lokalt och sedan ta fram en 

plan för hur det kan genomföras. Det är bra om det kan genomföras i ett samarbete 

mellan kommunen, föreningslivet och andra organisationer. 

Verksamhetens yttrande 

Verksamheten ser positivt på motionens förslag och ser olika möjligheter till att ett 

Sportotek skulle kunna komma till stånd i kommunen. Verksamheten föreslår 

därmed att motionen beviljas.    

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen samt uppdra till 

kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur ett Sportotek ska kunna 

genomföras (Hans-Åke Oxelhöjds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2019-07-01).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen samt 

uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en plan för hur ett Sportotek ska kunna 

genomföras (ledningsutskottets protokoll § 134/2019).    

Yrkanden 

Petter Bykvist (V) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Petter Bykvists yrkande och finner det antaget.  
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§ 219 Dnr 2017-000175  

Motion om rutiner för justering i kommunägda 
aktiebolag. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Justerare av protokollet ska väljas bland de närvarande ledamöterna. Det anges 

både i aktiebolagslagen 8 kap 24 § och i kommunallagens 5 kap 69 §. Avsikten 

med detta är att uppgiften ska fördelas lika mellan ledamöterna. 

2. Därmed avslås motionen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Daniel Arenholm (M) och Tor Tolander (M) har lämnat en motion om ny rutin för 

justering där de föreslår att samtliga Nordanstigs kommuns helägda aktiebolag 

uppdaterar sin arbetsordning med en rutin där justeringspersonen vid varje möte 

väljs bland oppositionens styrelseledamöter samt att samma arbetsordning klargör 

att ersättare, då så är möjligt, ersätter frånvarande ledamöter så att den 

parlamentariska balansen i styrelsen bibehålls. 

Verksamhetens yttrande  

Om ersättarna inte väljs proportionellt, ska fullmäktige bestämma i vilken ordning 

de ska tjänstgöra (KL 6:16). Så långt det är möjligt ska en ledamot som inte kan 

delta, ersättas så att inte maktbalansen rubbas.  

Justerare av protokollet ska väljas bland de närvarande ledamöterna. Det anges både 

i aktiebolagslagen och i kommunallagen. Avsikten med detta är att uppgiften ska 

fördelas lika mellan ledamöterna. 

Om en ledamot anser att protokollet inte överensstämmer med vad som beslutades 

så kan ledamoten väcka frågan på nästa styrelsesammanträde och få ärendet 

omprövat.  

Om justeringspersonen anser att protokollet inte överensstämmer med vad som 

beslutades så kan justeringspersonen få det antecknat till protokollet. 

Med detta föreslår verksamheten att motionen avslås.          

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar följande: Justerare av protokollet 

ska väljas bland de närvarande ledamöterna. Det anges både i aktiebolagslagen 

8 kap 24 § och i kommunallagens 5 kap 69 §. Avsikten med detta är att 

uppgiften ska fördelas lika mellan ledamöterna. Därmed bör motionen avslås 

(Hans-Åke Oxelhöjds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-01).  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(53) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 219 

 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att justerare av protokollet 

ska väljas bland de närvarande ledamöterna. Det anges både i aktiebolagslagen 

8 kap 24 § och i kommunallagens 5 kap 69 §. Avsikten med detta är att 

uppgiften ska fördelas lika mellan ledamöterna. Därmed avslås motionen 

(ledningsutskottets protokoll § 135/2019).   

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

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

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(53) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 220 Dnr 2018-000084  

Motion om tillväxt- och miljöarbete. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Bevilja motionen då den överensstämmer med det utvecklingsarbete som pågår med 

det politiska beslutsunderlaget.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Tor Tolander (M) och Daniel Arenholm (M) har lämnat in en motion där de föreslår 

att alla politiska beslut ska inkludera en motivering om hur beslutet påverkar 

kommunens tillväxt och miljömål samt att alla beslut som fattas ska ha en positiv 

effekt på kommunens tillväxt och bidra till en hållbarare miljö. 

Verksamhetens yttrande 

Den politiska ledningen har nyligen framfört att de vill ha fler aspekter berörda i de 

beslutsunderlag som går till politiken inför beslut. Aktuellt just nu är att tillföra 

Ekonomiska konsekvenser och Miljöpåverkan som egna rubriker i 

tjänsteutlåtandena. 

Motionens förslag stämmer bra överens med denna utveckling av beslutsunderlag 

och verksamheten ser inget hinder i att lägga till även Påverkan på tillväxt och 

miljömål. 

Verksamheten föreslår därför att motionen beviljas.       

Beslutsunderlag 

3. Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar bevilja motionen då den 

överensstämmer med det utvecklingsarbete som pågår med det politiska 

beslutsunderlaget (Hans-Åke Oxelhöjds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2019 07-01).  

4. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att bevilja motionen då den 

överensstämmer med det utvecklingsarbete som pågår med det politiska 

beslutsunderlaget (ledningsutskottets protokoll § 136/2019).    

Yrkanden 

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

förslag.  

Propositionsordning 

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

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(53) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 221 Dnr 2019-000237  

Motion om Ny förskola i Gnarp. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Kommunstyrelsen har den 4 juni 2019 § 157 beslutat att uppdra till 

verksamheten att påbörja projekteringen av en ny förskola i Gnarp. 

2. Då detta överensstämmer med motionens förslag anses motionen besvarad.       

 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna i Nordanstig har lämnat en motion om en ny förskola i Gnarp, där de 

föreslåratt projektering och upphandling av Gnarps nya förskola ska påbörjas före 

30 juni 2019. 

Verksamhetens yttrande 

Ledningsutskottet har behandlat ärendet och lagt förslag till kommunstyrelsen som 

4 juni 2019 § 157 beslutade att uppdra till verksamheten att påbörja projekteringen 

av en ny förskola i Gnarp. 

Då detta överensstämmer med motionens förslag anser verksamheten att motionen 

kan anses besvarad.      

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar följande: Kommunstyrelsen har 

den 4 juni 2019 § 157 beslutat att uppdra till verksamheten att påbörja 

projekteringen av en ny förskola i Gnarp. Då detta överensstämmer med 

motionens förslag kan motionen anses besvarad (Hans-Åke Oxelhöjds och Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-01).    

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar följande: Kommunstyrelsen 

har den 4 juni 2019 § 157 beslutat att uppdra till verksamheten att påbörja 

projekteringen av en ny förskola i Gnarp. Då detta överensstämmer med 

motionens förslag anses motionen besvarad (ledningsutskottets protokoll 

§ 137/2019).    

Yrkanden 

Tor Tolander (M) yrkar att motionen ska anses beviljad. 

Stig Eng (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag att motionen ska anses 

besvarad.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Tor Tolanders och Stig Engs yrkanden och 

finner Stig Engs yrkande antaget.    



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(53) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 222 Dnr 2018-000383  

Motion om införande av E-petition i Nordanstigs 
kommun 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Uppdra till Fullmäktigeberedningen för demokrati att diskutera hur kommunen 

ska arbeta för att öka delaktigheten och dialogen med medborgarna. 

2. Motionen kan därmed anses besvarad.       

Sammanfattning av ärendet 

Sandra Bjelkelöv (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige 

beslutar att E-petitioner införs som en del av Nordanstigs kommuns demokratiska 

process så att kommunen på detta vis ska öka kommuninvånarnas inflytande. 

Verksamhetens yttrande 

E-petition innebär att en medborgare kan skicka in ett förslag på utveckling eller 

förändring som sedan publiceras på kommunens webbplats. När förslaget finns på 

webbplatsen kan andra medborgare rösta på förslaget. När förslaget har fått ett visst 

antal röster kan politiken besluta om en utredning ska inledas. 

Till skillnad från medborgarförslag så är e-petition inte lagstyrt, kommunen har 

därför möjlighet att själv reglera vilka principer som ska gälla vid ett införande av 

e-petition. 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram en handbok med 13 olika 

steg att tänka på vid ett eventuellt införande av e-petition. 

Politiken behöver diskutera hur arbetet ska bedrivas för en ökad delaktighet och 

dialog med medborgarna.  

Verksamheten föreslår att Fullmäktigeberedningen för demokrati får i uppdrag att 

diskutera hur kommunen ska arbeta för att öka delaktigheten och dialogen med 

medborgarna, varav e-petition kan vara ett alternativ.      

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten förslår att fullmäktige beslutar uppdra till 

Fullmäktigeberedningen för demokrati att diskutera hur kommunen ska arbeta 

för att öka delaktigheten och dialogen med medborgarna. Motionen kan 

därmed anses besvarad (Hans-Åke Oxelhöjds och Eva Engströms 

tjänsteutlåtande 2019-07-01).  

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar uppdra till 

Fullmäktigeberedningen för demokrati att diskutera hur kommunen ska arbeta 

för att öka delaktigheten och dialogen med medborgarna. Motionen kan 

därmed anses besvarad (ledningsutskottets protokoll § 139/2019). 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(53) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 222 

 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till ledningsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44(53) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 223 Dnr 2016-000230  

Motion om ungdomsbesök inom äldreomsorgen. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar  

Avslå motionen med anledning av att det i kommunens nuvarande ekonomiska läge 

inte finns utrymme för att införa ungdomsbesök inom äldreomsorgen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Solveig Wiberg (SD) har lämnat en motion om ungdomsbesök inom 

äldreomsorgen. Förslaget är att Nordanstigs kommun initialt inför ungdomsbesök 

på våra kommunala boenden, för att senare utvärdera och i nästa skede införa en 

pott för alla äldreboenden, kommunala och fristående, att söka medel för 

ungdomsbesök ur. Vidare föreslår hon att kommunstyrelsen får i uppdrag att 

återkomma med tidplan och budget för införandet av ungdomsbesök i Nordanstigs 

kommun. 

Verksamhetens yttrande 

Stockholms Stad startade 2012 ett projekt ”Ungdomsbesök i vård- och 

omsorgsboenden”. Målet med projektet var att erbjuda äldre personer på vård- och 

omsorgsboenden ett större utbud av meningsfulla aktiviteter på helgerna. Man ville 

också ge unga människor en möjlighet att prova på att arbeta inom äldreomsorgen. 

Utvärderingen av projektet visade att projektet varit väldigt uppskattat; de äldre har 

erbjudits trevliga och meningsfulla aktiviteter även på helgerna och det har skapat 

kontakt mellan generationerna. Ungdomarna fick en mer positiv bild av 

äldreomsorgen än de hade innan och närmare 40 % kunde också tänka sig att 

fortsätta arbeta inom äldreomsorgen efter gymnasiet. 

Idag har Nordanstigs kommun ett antal platser inom äldreomsorgen för sommarjobb 

för ungdomar. Ungdomarna har även möjlighet att komma kontakt med 

äldreomsorgen via prao-platserna i högstadiet. Med kommunens nuvarande 

ekonomiska läge så bedömer verksamheten att det i nuläget inte finns utrymme för 

att bevilja motionen.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar avslå motionen med anledning 

av att det i kommunens nuvarande ekonomiska läge inte finns utrymme för att 

införa ungdomsbesök inom äldreomsorgen (Hans-Åke Oxelhöjds och Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-01). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att avslå motionen med 

anledning av att det i kommunens nuvarande ekonomiska läge inte finns 

utrymme för att införa ungdomsbesök inom äldreomsorgen (omsorgsutskottets 

protokoll § 98/2019).  



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45(53) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

Forts. § 223 

 

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 46(53) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 224 Dnr 2017-000070  

Motion om att häva inflyttningsstoppet på 
Hagängsgården. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Motionen anses besvarad då förslaget om att häva inflyttningsstoppet på 

Hagängsgården kan anses vara inaktuellt.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Solveig Wiberg (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige beslutar 

att inflyttningsstoppet på Hagängsgården hävs samt att Hagängsgårdens tomma 

lägenheter öppnas för särskilt boende, oavsett om konsultutredningen är klar eller 

inte. 

Verksamhetens yttrande 

Ärendet om förändringar på Hagängsgården i Harmånger har under en period för 

några år sedan varit föremål för många synpunkter och starka känslor. 

Politiken beslutade för ett par år sedan att E-huset skulle byggas om till 

Trygghetsbostäder och en lägenhet gjordes helt klar under 2018 och användes som 

en visningslägenhet.  

Idag är etapp 1 i beslutet om att bygga om E-huset till Trygghetsboende genomfört. 

13 lägenheter är klara och nio av dem är redan uthyrda.  

Hagebo är kvar som särskilt boende och inga planer finns på förändringar av det. 

Med detta föreslår verksamheten att motionen kan anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad då 

förslaget om att häva inflyttningsstoppet på Hagängsgården kan anses vara 

inaktuellt. (Hans-Åke Oxelhöjds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 2019-07-

02). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad 

då förslaget om att häva inflyttningsstoppet på Hagängsgården kan anses vara 

inaktuellt (omsorgsutskottets protokoll § 99/2019).    

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.     



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 47(53) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 225 Dnr 2017-000071  

Motion om att införa vakgaranti i Nordanstigs kommun. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Motionen anses besvarad då rutiner för vård av brukare i livets slutskede finns inom 

omsorgens verksamheter.  

Sammanfattning av ärendet 

Solveig Wiberg (SD) har lämnat en motion där hon föreslår att fullmäktige beslutar 

att en vakgaranti med tydliga rutiner ska tas fram och införas inom äldreomsorgen i 

Nordanstigs kommuns regi, för att ingen ska behöva vara ensam de allra sista 

timmarna i livet. 

Verksamhetens yttrande 

Vård i livets slutskede bygger ofta på stora insatser från närstående. Det är därför 

viktigt att vården utformas i samråd med personen och dennes närstående. 

Information erbjuds om vilka möjligheter som finns och personens och dennes 

närståendes önskemål beaktas så långt det är möjligt. 

Rutiner för detta finns redan inom omsorgen och verksamheten föreslår att 

motionen därmed kan anses besvarad.  

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att motionen kan anses besvarad 

då rutiner för vård av brukare i livets slutskede finns inom omsorgens 

verksamheter (Hans-Åke Oxelhöjds och Eva Engströms tjänsteutlåtande 

2019-07-02). 

2. Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att motionen anses besvarad 

då rutiner för vård av brukare i livets slutskede finns inom omsorgens 

verksamheter (omsorgsutskottets protokoll § 100/2019).  

Yrkanden 

Carina Ohlson (C) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag.  

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget.  

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48(53) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-10 
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§ 226 Dnr 2019-000340  

Redovisning av ej avslutade motioner. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna redovisningen. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetsordningen för kommunfullmäktige anger att fullmäktiges presidium en gång 

per år ska redovisa de motioner som inte är färdigberedda. 

Verksamheten har sammanställt beredningsläget för samtliga aktuella motioner.      

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar godkänna redovisningen (Eva 

Engströms tjänsteutlåtande 2019-08-29).  
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§ 227 Dnr 2019-000263  

Sammanställning av icke verkställda beslut enligt SoL 
och LSS 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 2, 2019 gällande ej verkställda beslut SoL och LSS.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) gällande ej verkställda 

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2, 2019. 

SoL ÄO, äldreomsorg. 

SoL OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

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

Svar: Ja = 

3 ärenden gällande SoL ÄO, äldreomsorg. 

0 ärenden gällande LSS OF, omsorg om personer med funktionsnedsättning. 

Finns avbrott i verkställighet där biståndet inte åter verkställts inom tre månader 

från datum för avbrott? 

Svar: Nej.  

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna kvartalsrapport 2, 

2019 gällande ej verkställda beslut SoL och LSS (omsorgsutskottets protokoll § 

87/2019).  

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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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 228 Dnr 2019-000004  

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande delegationsbeslut redovisas: 

Nya tillsvidareanställda augusti 2019. 

Delegationsbeslut pensionsärenden nr 24-34. 

Sociala myndighetsutskottet beslut juni-juli 2019. 

Delegationsbeslut inom IFO augusti 2019. 

Ledningsutskottets beslut augusti 2019. 

Omsorgsutskottets beslut augusti 2019.  
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§ 229 Dnr 2019-000005  

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Överförmyndarnämnden Mitt 2019-08-23 

Ostkustbanan 2015 AB 2019-05-17 

MittSverige Vatten och Avfall AB 2019-05-23 samt Årsstämma 2019-05-23 

Nordanstig Vatten AB 2019-05-17 samt Årsstämma 2019-05-17 

Hälsingerådet 2019-05-22 

Årsstämma 2019 kommunsamverkan i Hälsingland ekonomisk förening 

Världsarvsrådet 2019-05-09 

MittSverige Vatten och Avfall AB extra Årsstämma 2019-06-27 

Inköp Gävleborg 2019-03-29 

 

Övrigt 

Överförmyndarnämnden Mitt Ägarsamråd 2019-05-02 

Länsstyrelsen Gävleborg: Reviderade kommuntal 

Programstruktur för gymnasie- och gymnasiesärskola 2020/21. 

Delårsrapport Överförmyndarnämnden Mitt 

Regionalt kommunsamråd 2019-05-17 

 

      

      

      

 

 



 

Nordanstigs kommun 
Kommunstyrelsen 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 52(53) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-10 
 

 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

  

 

§ 230 Dnr 2019-000363  

Taxa för måltider inom omsorg av funktionshindrade. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

1. Införa taxa för måltider inom omsorgen om funktionshindrades gruppbostäder 

där möjlighet till att laga egen mat ej finns.  

2. Avgiften blir den samma som inom äldreomsorgen och följer den 

uppräkningen som ev. sker. 

3. Taxan ska gälla från och med 1 november 2019. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Vid Berge gruppbostad bor sex brukare, lägenheterna har inga egna riktiga kök. 

Brukarna tillsammans med personal tillagar alla måltider i det gemensamma köket.  

Sedan många år tillbaka har Berge gruppbostad haft ett bankkonto dit varje brukare 

betalat in en månatlig avgift för inköp av varor för att kunna tillaga deras måltider. 

Detta konto har öppnades av den då ansvarige enhetschefen och därefter har det 

skrivits om när ny enhetschef tillträtt. Flera av medarbetarna på Berge har haft 

fullmakt för att administrera kontot.  

Under sommaren meddelades ansvarig enhetschef att kontot måste avslutas på 

grund av flertalet olika omständigheter. Kontot avslutades och innestående 

kontanter togs ut. Detta medför svårigheter för vidare hantering av brukarnas inköp 

av varor till deras måltider.  

All hantering av kontanter i verksamheterna ska vara minimal varav detta ej är 

acceptabelt.  

Efter vidare undersökningar under sommaren hur detta ska hanteras ser 

verksamheten enbart en lösning vilket är att införa avgift för måltider för de brukare 

som bor på Berge gruppbostad.  

Taxa för måltider finns inom vård- och omsorgsverksamheten sedan tidigare. Inom 

äldreomsorgens särskilda boenden finns en fastställd avgift.  

Verksamhetschef Malin Ruthström föredrar ärendet.  

Beslutsunderlag 

Verksamheten föreslår att införa taxa för måltider inom omsorgen om 

funktionshindrades gruppbostäder där möjlighet till att laga egen mat ej finns. Att 

avgiften blir den samma som inom äldreomsorgen och följer den uppräkningen som 

ev. sker. Att taxan börjar tas ut från och med 1/11-2019 (Fredrik Pahlbergs och 

Malin Ruthtröms tjänsteutlåtande 2019-09-03).                         
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§ 231 Dnr 2019-000006  

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra till verksamheten att lägga in rapporter från näringslivsenheten i 

kommunstyrelsens årshjul.  

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Återrapport från verksamheten Näringsliv. 

Per-Ola Wadin (L) föreslår att kommunstyrelsen regelbundet får rapport från 

näringslivsenheten. 

 

      

      

      

 

 


