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§ 180 Dnr 2021-000021 

Godkännande av dagordning. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna dagordningen med föreslagna ändring. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen ska fastställa dagordningen. 

Följande extraärenden anmäls: 

Carina Ohlson (C) - Näringslivsrankingen 

Stig Eng (C) - Ny upphandling av idrottshall 

Sandra Bjelkelöv (SD) - Tack till kommunanställda 
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§ 181 Dnr 2022-000032 

Ordföranden informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

Valet är klart och mandatfördelningarna är beslutade. Det skall sedan formeras ett 

styre.   

Nätverksorganisationen Finnsam (Finnbygder i samverkan) har haft sin 

höstkonferens i vår kommun. Jag var och hälsade dem välkomna i Kölsjön. En 

trevlig tillställning där länsmuseet berättade om Norrgården.  

Något som man kan reflektera på är att vi har många lämningar efter dom som 

bodde på finnmarkerna vilket också är viktigt att bevara, men som oftast inte är 

registrerade och har därför inget skydd.  

Några dagar senare så var det en invigning av den utställningsplats kallat 

”minneshybble” på Joris-Pelles gård. Den kan nog bli ett utmärkt komplement till 

Ersk-Mats gården och dess aktiviteter.  

Det har varit ett styrelsemöte med Sundsvallsregionen med en intressant analys av 

hur det ser ut med kompetensförsörjning framöver, det ser inte speciellt lovande ut. 

Det är visserligen inget nytt men något som behöver uppmärksammas. 

Det har släppts en ny ranking gällande näringsliv, där Nordanstig tappar efter förra 

årets klättring. 
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§ 182 Dnr 2022-000033 

Kommunchefen informerar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunchef Erik Hedlund informerar om följande aktuella ärenden: 

Besöken i kommunens verksamheter fortsätter. Nu senast var det Homons 

återvinningscentral. 

Träff med Arbetsförmedlingen om det regionala arbetet. Det är relativt låg 

arbetslöshet i Nordanstig. Dock har vi lågt antal elever som klarar 

gymnasieintagningen. 

Tillsyn inom signalskydd, detta för att motverka intrång i kommunens 

informationssystem. 

Ökade elkostnader i hela landet, EPC-projektet och omställningarna för lägre 

energiförbrukning gör att vi klarar oss bättre än många andra kommuner. 

Samrådsmöte med Hälsinglands Utbildningsförbund som har fler gymnasieprogram 

på gång, bland annat för undersköterska. 

Ett friskvårdsprojekt har precis inletts för personalen inom omsorgen, en kvart om 

dagen på arbetstid för ökad hälsa. 
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§ 183 Dnr 2022-000034 

Information från utskotten. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Omsorgsutskottets ordförande Carina Ohlson (C) informerar om aktuellt inom 

omsorgsutskottets verksamheter: 

Vi ser en oroande utveckling när det gäller kostnaderna för LSS, just nu ligger vi 

9 miljoner över budget inom den delen av verksamheten. 

Det beror på att vi fått nya ärenden som är mycket kostsamma, som vi inte kunde 

förutse när budgeten lades. 

Möjligt är att vi får tillbaka i utjämningssystemet för den delen, dock inte förrän 

2024. 

Omsorgen om de äldre går tungt, mestadels beroende på pandemin som fortfarande 

innebär otroligt mycket kohortvård, vilket inneburit utbeordrade under sommaren. 

Det är ett stort problem, dels får inte vår personal sin välbehövliga vila, dels blir 

kostnaden hög. Där ligger vi ca 6 miljoner över budget. 

Inom social omsorg är det betydligt bättre. 

Barn och familj går tungt beroende på kostsamma placeringar även under 

sommaren, så där ligger vi runt 2 miljoner minus, men vuxensidan gör ca 2 miljoner 

plus. Så sammanlagt ligger den delen plus minus noll. 

Tyvärr fattas personal i alla våra verksamheter inom vård och omsorg, så redan nu 

ser vi problemet med personalförsörjningen, och det är nationellt. 

Vi måste bli attraktivare som arbetsgivare, vi tittar på olika saker. Bland annat 

jobbar vi nu med arbetsmiljöfrågor och ett friskt arbetsliv i hela kommunen.  

Ledningsutskottets ordförande Stig Eng (C) informerar om aktuellt inom 

ledningsutskottets verksamheter: 

Ostkustbanan 2015 AB har analyserat vad beslutet till ny infrastrukturplan innebär 

för dubbelspåret mellan Gävle-Härnösand. 5 miljarder kronor finns anslagna till 

Kringlan, norr om Gävle. Trolig byggstart 2027 och det löper på för att bli klart till 

år 2040, alltså väldigt lång produktionstid. 

Nordanstigs Fastighets AB har nu avvecklats genom försäljning till Svenska  

Standardbolag och Nordanstigs kommun har fått sin likvid. 
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Forts. § 183 

 

Utbildningsutskottets ordförande Anette Nybom (S) informerar om aktuellt 

inom utbildningsutskottets verksamheter: 

Skolans resultat ökar och Skolverket meddelar att de så kallade meritvärdena ökar. 

Det är många elever från Nordanstig som inte fullföljer sin gymnasieutbildning. 

Insatser har genomförts och resultatet av detta bör visa sig inom något år. 
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§ 184 Dnr 2022-000276 

Delårsbokslut per 31 augusti 2022 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna delårsbokslut per 2022-08-31 med sammanställd redovisning samt 

helårsprognos. 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomikontoret har sammanställt delårsbokslut per 2022-08-31 med 

sammanställd redovisning (koncern) samt helårsprognos. 

Kommunstyrelsen och sociala myndighetsnämnden visar följande avvikelser i sin 

helårsprognos mot budget: 

Verksamheter  

Stab                         2,1 mnkr  

Tillväxt och service                        5,8 mnkr 

Utbildning                            0 mnkr 

Vård och omsorg                     -14,8 mnkr 

Sociala myndighetsnämnden                                                  0 mnkr 

 

Kommunstyrelsens verksamheter visar ett prognostiserat underskott mot budget 

med -6,9 mnkr (miljoner kronor). 

Sociala myndighetsnämnden visar ett prognostiserat resultat i nivå med budget. 

Kommunstyrelsens särskilda verksamheter visar ett prognostiserat överskott mot 

budget med 16,1 mnkr. 

Skatteintäkter, statsbidrag, slutavräkning samt finansnetto visar ett prognostiserat 

överskott om 21,6 mnkr. 

Budgeterat resultat för 2022 är 16,5 mnkr. 

Kommunens prognos 2022 visar ett beräknat resultat på 47,4 mnkr.  

Balanskravsresultatet beräknas till ett överskott om 51,2 mnkr. 

Kommunkoncernens prognostiserade resultat för 2022 är 55,0 mnkr. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 
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Forts. § 184 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att fullmäktige beslutar att godkänna delårsbokslut per 

2022-08-31 med sammanställd redovisning samt helårsprognos (Erik Hedlunds 

och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-09-26, dok nr 133061). 

2. Delårsrapport per 31 augusti 2022, dok nr 131000. 

3. Delårsrapport per 31 augusti 2022 för norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnd, dok nr 132872. 

Yrkanden 

Stig Eng (C) yrkar bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 185 Dnr 2022-000187 

Skattesats 2023 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Fastställa skattesatsen för 2023 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 att fastställa skattesatsen för 

2023 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill säga oförändrad (Erik Hedlunds 

och Björn Hylenius tjänsteutlåtande 2022-08-29, dok nr 132629). 

2. Ledningsutskottet föreslår att fullmäktige beslutar att fastställa skattesatsen för 

2023 till 22:51 kronor per skattekrona, det vill säga oförändrad 

(ledningsutskottets protokoll § 177/2022, dok nr 133073). 

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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§ 186 Dnr 2022-000269 

Uppföljning investeringsbudget 2022 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen av 2022 års investeringsbudget per 31 augusti. 

Sammanfattning av ärendet 

Vid årets uppföljning av investeringar baserad på augusti månads uppföljning visar 

prognosen på ett överskott om 36 116 tkr. Faktiskt bokfört efter åtta månader är 

34 890 tkr av budgeterade 140 129 tkr. 

Ekonomichef Björn Hylenius föredrar ärendet. 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna redovisningen 

av 2022 års investeringsbudget per 31 augusti (Erik Hedlunds och Kalle 

Olssons tjänsteutlåtande 2022-09-09, dok nr 132775). 

2. Sammanställning uppföljning investeringsbudget 2022, dok nr 132824. 

3. Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna 

redovisningen av 2022 års investeringsbudget per 31 augusti 

(ledningsutskottets protokoll § 179/2022, dok nr 133075). 

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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§ 187 Dnr 2022-000028 

Redovisning enligt årsplan för 
utbildningsverksamheten 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utbildningsutskottet lämnar följande uppföljning av utbildningsverksamheten: 

Per Dahlström, kvalitetsutvecklare redovisar verksamhetens uppföljning av 

frånvaron i skolan för de elever från Nordanstig som går i kommunens friskolor 

eller skolor i andra kommuner, sammantaget nio skolor. 

Vidare redovisar utbildningsutskottet följande uppföljning av verksamheten: 

 

Behörighet 

 

Kommentar: Vi har fortsatt hög behörighet i grundskolan. Obehöriga lärare finns 

framför allt inom de praktiskt estetiska ämnena. Behörigheten på fritidshemmen är 

dålig utom på Lönnbergsskolan. Andelen förskolelärare på förskolan är hög jämfört 

med hur det ser ut på andra håll i landet. 
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Forts. § 187 

 

Åtgärdsprogram och extra anpassningar 

Vt 2022 

 

Ht 2022 

 
Kommentar: Det finns undantag men trenden är att vi går mot minskat antal ÅP och 

EA. Om vi inte samtidigt ser sjunkande resultat (och det gör vi inte) borde det 

betyda att undervisningen generellt blivit tillgängligare. Det är dock lite tidigt att 

dra säkra slutsatser om detta. 

Patric Jonsson (KD) Önskar få en redovisning på jämförelse mellan VT-22 mot VT-

21 för åtgärdsprogram och extra anpassningar från Thomas Larsson, 

utbildningschef. 

Helena Van Brakel, skolskjutssamordnare redovisade synpunkter & klagomål som 

har kommit in till kommunen under period 2022-01-01 - 2022-08-31. 

Synpunkter/klagomål via webbformulär 3 stycken, via sociala medier 6 stycken och 

frågor via kommunlådan 16 stycken. 

Antalet rapporterade händelser i KIA (Kommunernas informationssystem om 

arbetsmiljö) för elever & förskolebarn 2022-01-01 - 2022-09-05 är 98 stycken för 

elever och 58 stycken för förskolebarn. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen uppdrar till verksamheten att följa upp frånvaron i skolan 

för de elever från Nordanstig som går i friskolor i andra kommuner 

(kommunstyrelsens protokoll § 116/2022, dok nr 131879). 

2. Utbildningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen godkänner redovisningen 

(utbildningsutskottets protokoll § 42/2022, dok nr 133006). 
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§ 188 Dnr 2022-000278 

Utökad budget för Räddning i Samverkan  

Kommunstyrelsens beslut 

Bevilja Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 139 000 kronor för år 2022 

samt uppdra till verksamheten att utöka deras budgetram från 2023 och framåt med 

185 000 kronor årligen för Räddning i Samverkan. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter de omfattande skogsbränderna tidigare år har Lagen om Skydd mot Olyckor 

skärps med krav på ledning av kommunal räddningstjänst. Det innebär bland annat 

krav på att alla räddningstjänster ska ha tillgång till en vakthavande räddningschef 

och ett vakthavande befäl samt vara anslutna till en ständigt aktiv systemledning 

från och med första kvartalet 2022.  

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har godkänt och antagit 

samverkansavtalet om Räddning i Samverkan (RIS) och avtalet gäller från och med 

31 mars 2022.  

Kostnaden för samverkan beräknas utifrån befolkning och kommer att uppgå till 

19:50 kronor per invånare Ett statligt stöd på 4:50 kronor per invånare kommer att 

utgå till kommunerna.  

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har kommit in med en begäran om 

utökad budget med 690 000 kronor för år 2022 samt 920 000 kronor årligen från 

och med år 2023.  

De belopp som nämnden åberopar avser både Hudiksvalls och Nordanstigs 

kommuner. För Nordanstigs kommun är kostnaden 139 000 kronor för 2022 och 

därefter 185 000 kronor årligen. 

Beslutsunderlag 

1. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, protokoll § 18/2022, dok nr 

130543. 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 139 000 kronor för år 2022 samt 

uppdra till verksamheten att utöka deras budgetram från 2023 och framåt med 

185 000 kronor årligen för Räddning i Samverkan (Erik Hedlunds 

tjänsteutlåtande 2022-09-22, dok nr 133036). 

Yrkanden 

Stig Eng (C) med stöd av Carina Ohlson (C), yrkar bifall verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Stig Engs yrkande och finner det antaget. 
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§ 189 Dnr 2022-000279 

Begäran om utökad budget för Norrhälsinglands miljö- 
och räddningsnämnd 

Kommunstyrelsens beslut 

Avslå Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnds begäran om utökad budgetram 

med totalt 1 750 000 kronor gemensamt för både Hudiksvalls och Nordanstigs 

kommuner. 

Reservationer 

Carina Ohlson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd har inkommit med en begäran om 

utökad budgetram med totalt 1 750 000 kronor varav 1 miljon kronor till 

räddningstjänstens verksamhet och 750 000 kronor till miljö- och 

hälsoskyddsverksamheten. 

Den gemensamma nämnden anger i sin begäran följande orsaker till de ökade 

kostnaderna: 

Resursbehovet för de ansvarsområden Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd 

ansvarar för enligt fullmäktiges reglemente och samverkansavtalet mellan 

Hudiksvall och Nordanstigs kommuner har stadigt ökat under ett flertal år.  

Trots ökad samverkan inom räddningstjänsten med kommunalförbundet 

Hälsingland i form av bland annat en gemensam räddningschef, tillsyn av 

hanteringen av explosiva varor, tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor, nytt 

avtal med AB Iggesunds Bruk samt minskat administrativt stöd så har budgeten inte 

kunnat hållas de senaste åren.  

För miljökontorets del har arbetsbelastningen stadigt ökat under en lång tid. Som 

exempel kan nämnas tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, tillsyn över 

förpackningsmaterial för livsmedel, efterhandsdebitering inom livsmedelstillsynen 

med mera.  

Den begärda utökningen av budget för Norrhälsinglands miljö- och 

räddningsnämnden på 1 750 000 kronor är för både Hudiksvalls och Nordanstigs 

kommuner. Nordanstigs del i den gemensamma nämnden är 21 % vilket innebär i 

det här fallet 367 500 kronor. 

Efter samråd med Hudiksvalls kommun föreslår verksamheten att kommunstyrelsen 

avslår nämndens begäran om utökad budget. 

Kommunchef Erik Hedlund föredrar ärendet. 
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Forts. § 189 

 

Beslutsunderlag 

1. Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd, protokoll § 17/2022, dok nr 

130542. 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att avslå Norrhälsinglands 

miljö- och räddningsnämnds begäran om utökad budgetram med totalt 

1 750 000 kronor gemensamt för både Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner 

(Erik Hedlunds tjänsteutlåtande 2022-09-22, dok nr 133037). 
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§ 190 Dnr 2022-000148 

Utredning gymnasiesamverkan 

Kommunstyrelsens beslut 

Ärendet bereds vidare under första halvåret 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun bedriver gymnasie- och vuxenutbildning genom 

kommunalförbundet Hälsinglands Utbildningsförbund (HUF).  

Kommunalförbundet bildades 2015 med avsikt att möjliggöra samverkan mellan 

Hälsinglands kommuner i utbildningsfrågor.  

Vid bildandet valde kommunerna i Bollnäs, Nordanstig och Söderhamn att bli 

medlem. Då endast några få studerande från Nordanstig går på gymnasieskola i 

Bollnäs eller Söderhamn så fungerar HUF som en administrativ funktion i detta 

hänseende.  

Verksamhetsmedel från Nordanstigs kommun för gymnasiestuderande går genom 

HUF till Hudiksvalls kommun där ca 80 procent av gymnasiestuderande går. 

Vuxenutbildningen genomförs lokalt i Nordanstigs kommun vilket avses fortsätta 

men med annan organisering beträffande utförare.  

Kommunens inflytande rörande utbildningens kvalité kan med nuvarande 

organisering påverkas genom kommunalförbundets direktion. Utredningen, med 

dess inriktning mot en alternativ organisering, ska syfta att föra möjligheten till 

kvalitetsuppföljning närmare Nordanstigs kommun. Ett utav kommunfullmäktiges 

mål är att öka utbildningsnivån i kommunen, vilket denna utredning ska adressera. 

Nuvarande skolresultat för kommuninvånare med avslutad gymnasieutbildning är 

inte bra då endast 65 procent (2021) når godkända resultat fyra år efter påbörjad 

gymnasieutbildning. Snittet i landet är 80 procent, andra jämförbara kommuner 

såsom Ovanåker och Söderhamn har 78 respektive 68 procent. 

Kommunalförbundet har sedan dess bildande visat underskott. 2021 års bokslut 

visar på ett underskott på 2,6 miljoner kronor och HUF:s totala samlade skulder 

som genererats under åren är 16 miljoner kronor. 

Kommunstyrelsen har tidigare lämnat ett uppdrag till verksamheten att utreda 

verksamhetsmässiga, juridiska och ekonomiska förutsättningar för Nordanstigs 

kommun för direkt samverkan med Hudiksvalls kommun rörande på gymnasie- och 

vuxenutbildning och lämna den redovisningen till kommunstyrelsen. 

Ordföranden Ola Wigg (S) föredrar ärendet och föreslår att ärendet bereds vidare 

under första halvåret 2023. 
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Forts. § 190 

 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsen beslutar att uppdra till verksamheten att utreda 

verksamhetsmässiga, juridiska och ekonomiska förutsättningar för Nordanstigs 

kommun för direkt samverkan med Hudiksvalls kommun rörande på 

gymnasie- och vuxenutbildning. Återrapportera till kommunstyrelsen senast 

juni 2022 (kommunstyrelsens protokoll § 75/2022, dok nr 130820). 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen godkänner utredningen (Erik 

Hedlunds och Thomas Larssons tjänsteutlåtande 2022-05-30, dok nr 131612). 

3. Kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska behandlas igen på 

kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2022 (kommunstyrelsens protokoll 

§ 120/2022, dok nr 131883). 

4. Utbildningsutskottet godkänner verksamhetetens information i ärendet 

(utbildningsutskottets protokoll § 120/2022, dok nr 131921). 
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§ 191 Dnr 2022-000224 

Nya riktlinjer för biståndsbedömning av 
hemtjänstinsatser 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Fastställa ny modell för biståndsbedömning av hemtjänstinsatser enligt 

bilaga 1. 

2. Vård och omsorg ska upprätta och verkställa en handlingsplan för de åtgärder 

som behövs för införandet enligt bilaga 1. 

3. Den nya modellen börjar gälla den 1 januari 2023. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Verksamheten Vård och omsorg har arbetat fram en ny modell för 

biståndsbedömning av hemtjänst. Det finns olika typer av hemtjänstinsatser. Till 

exempel dusch, tillagning av mat, städ och tvätt. Idag biståndsbedömds varje insats 

för sig. Det är detaljstyrt hur lång tid insatsen ska ta och när den ska utföras. Den 

nya modellen utgår i stället från block. Blocken består av olika insatser och 

utförarna får en ramtid per månad för att utföra de beviljade insatserna. 

Kommunstyrelsen föreslås fastställa den nya modellen samt uppdra till Vård och 

omsorg att ta fram en handlingsplan för införandet. 

Verksamheten bedömer att den nya modellen blir bättre för alla. 

• Brukaren får ökat inflytande och möjlighet att påverka vilka insatser som 

utförs när. Om till exempel soporna inte behövs tas ut ena dagen, kan de tas 

ut en annan dag. 

• Verkställaren, alltså den som utför hemtjänsten, får samtidigt en flexibilitet 

i utförandet. 

• Myndighetsutövaren, alltså biståndshandläggaren eller nämnden, får ett 

förenklat arbetssätt med tydligare fokus på behovsbedömning, syfte och 

uppföljning. 

 

Beslutsunderlag 

1. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att fastställa ny modell 

för biståndsbedömning av hemtjänstinsatser enligt bilaga 1. Vård och omsorg 

ska upprätta och verkställa en handlingsplan för de åtgärder som behövs för 

införandet enligt bilaga 1. Den nya modellen börjar gälla den 1 januari 2023 

(verksamhetens tjänsteutlåtande 2022-05-24, dok nr 131505). 
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Forts. § 191 

 

2. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar fastställa ny modell 

för biståndsbedömning av hemtjänstinsatser enligt bilaga 1. Vård och omsorg 

ska upprätta och verkställa en handlingsplan för de åtgärder som behövs för 

införandet enligt bilaga 1. Den nya modellen börjar gälla den 1 januari 2023 

(omsorgsutskottets protokoll § 76/2022, dok nr 131826). 

Yrkanden 

Carina Ohlson (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget. 
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§ 192 Dnr 2022-000201 

Kvalitetsuppföljning av LOV, 2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna utredningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Nordanstigs kommun genomför årligen kvalitetsuppföljning av utförare inom 

hemtjänsten. Syftet med uppföljningen är att säkerställa att utförare haft ett 

ändamålsenligt kvalitetssystem och att verksamheten bedrivits i enlighet med 

gällande riktlinjer, mål och krav. Uppföljning av Drakstaden Omsorg AB utfördes i 

juni 2022 gällande verksamheten maj 2021-maj 2022. Den sammantagna 

bedömningen är att Drakstadens Omsorg AB haft fungerande rutiner och arbetssätt. 

Kommunstyrelsen föreslås godkänna uppföljningen. 

Beslutsunderlag 

1. Kvalitetsuppföljning av extern utförare av hemtjänst 2021, tjänsteutlåtande, 

dok. nr. 132501. 

2. Kvalitetsuppföljning av LOV 2021, dok. nr. 132499. 

3. Omsorgsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar godkänna utredningen 

(omsorgsutskottets protokoll § 86/2022, dok nr 133023). 

Yrkanden 

Carina Ohlson (S) yrkar bifall till omsorgsutskottets förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Carina Ohlsons yrkande och finner det antaget. 
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§ 193 Dnr 2022-000277 

Ansökan om bidrag, Hälsinglands 
Nämndemannaförening 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Bevilja Hälsinglands Nämndemannaförening bidrag med 2 400 kronor för åren 

2022 och 2023. 

2. Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel. 

Sammanfattning av ärendet 

Hälsinglands Nämndemannaförening ansöker om bidrag med 200 kronor per år och 

utsedd nämndeman för åren 2022 och 2023. Nordanstigs kommunfullmäktige har 

utsett sex nämndemän. 

Föreningen arbetar för att upprätthålla allmänhetens förtroende för rättsväsendet 

och för att bredda nämndemännens kompetens inom allt som kan kopplas till de 

beslut som de tar i Domstolen. 

Föreningen kommer att använda pengarna till studiebesök och föreläsningar i syfte 

att kompetensutveckla nya och gamla nämndemän. 

Föreningen har beviljats bidrag av fler kommuner i Hälsingland och verksamheten 

föreslår att även Nordanstigs kommun beviljar deras ansökan.  

Bidraget kan finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel. 

Beslutsunderlag 

1. Ansökan om bidrag Hälsinglands nämndemannaförening dok nr 130616. 

2. Verksamheten föreslår att kommunstyrelsen beslutar att bevilja Hälsinglands 

Nämndemannaförening bidrag med 2 400 kronor för åren 2022 och 2023. 

Bidraget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandemedel (Erik Hedlunds 

tjänsteutlåtande 2022-09-22). 

Yrkanden 

Sven-Erik Sjölund med stöd av Stig Eng (C) yrka bifall till verksamhetens förslag. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sven-Erik Sjölunds yrkande och finner det 

antaget. 
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§ 194 Dnr 2022-000160 

Sammanställning av ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS  

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 2, 2022 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och 

LSS. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är kommunen 

skyldig att rapportera till fullmäktige är gynnande beslut enligt SoL och LSS inte är 

verkställda inom tre månader. Med gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad 

insats. 

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

beslut enligt SoL och LSS för kvartal 2, 2022. 

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 = 

* 7 ärende gällande SoL ÄO, äldreomsorg tom 31/7 varav 0 som ej är verkställda 

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

från datum för avbrott? 

Svar: Nej 

Beslutsunderlag 

Omsorgsutskottets föreslår att fullmäktige beslutar godkänna kvartalsrapport 2, 

2022 gällande ej verkställda beslut enligt SoL och LSS (omsorgsutskottets protokoll 

§ 84/2022, dok nr 133021). 

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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§ 195 Dnr 2022-000056 

Sammanställning av ej verkställda beslut enligt SoL 
och LSS. 

Kommunstyrelsens förslag 

Fullmäktige beslutar 

Godkänna kvartalsrapport 2/2022 till IVO gällande ej verkställda beslut enligt 

16 kap. § 6 f-h Socialtjänstlagen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om stöd och service (LSS) är kommunen 

skyldig att rapportera till fullmäktige är gynnande beslut enligt SoL och LSS inte är 

verkställda inom tre månader. Med gynnande beslut avses ett beslut om en beviljad 

insats. 

Denna rapport avser ej verkställda beslut i enheterna Barn och familj och  

vuxen-delen i enheten Vuxenstöd och funktionshinder.  

Denna rapport avser endast beslut enligt SoL, beslut enligt LSS handläggs av andra 

delar i Social omsorg. 

Social- och omsorgsnämnden är enligt lag skyldig att rapportera till Inspektionen 

för vård och omsorg, IVO, om beviljat bistånd enligt socialtjänstlagen, SoL och 

insatser enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, inte har 

verkställts tre månader efter beslut. Nämnden ska även rapportera om en insats 

avbrutits och inte verkställts på nytt inom tre månader. Beslut som tidigare 

rapporterats som ej verkställt eller med avbrott ska rapporteras som verkställt när 

detta blir aktuellt. 

Rapporteringsskyldigheten avser gynnande nämndbeslut enligt 4 kap. 1 § SoL samt 

9 § LSS i alla verksamheter (omsorg om äldre och funktionshindrade samt individ- 

och familjeomsorg). Typ av bistånd, tidpunkt för beslut eller avbrott och kortfattat 

om skäl för dröjsmål ska anges.  

Rapportering ska ske kvartalsvis till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) enligt 

16 kap. 6 f-g §§ Socialtjänstlagen (SoL) samt 28 f-g §§ Lag om stöd och service till 

vissa funktionshindrade (LSS). Rapportering ska också ske till kommunfullmäktige 

och kommunens revisorer.  

Om IVO bedömer att insatsen inte verkställts inom skälig tid kan IVO ansöka om 

utdömande av särskild avgift hos förvaltningsrätten.   

De skäl för dröjsmål som redovisas i denna rapport är de skäl som framgår av IVO:s 

underlag för rapportering. Dröjsmål beräknas från besluts-/avbrottsdatum till 

verkställighet/avslut alternativt till datum för rapport till IVO. 
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Forts. § 195 

 

Beslutsunderlag 

1. Rapportering – ej verkställda beslut SoL för enheterna Barn och familj samt 

Vuxenstöd (och funktionshinder), kvartal 2 2022. dokument nr 132756. 

2. Sociala myndighetsnämnden föreslår att kvartalsrapporten godkänns (sociala 

myndighetsnämndens protokoll § 99/2022, dok nr 132927). 

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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§ 196 Dnr 2022-000036 

Redovisning av delegationsbeslut. 

Kommunstyrelsens beslut 

Godkänna redovisningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska beslut som är fattade på delegation återrapporteras till 

kommunstyrelsen på nästkommande sammanträde. 

Vid dagens sammanträde redovisas följande delegationsbeslut: 

Nya tillsvidareanställda september 2022 dok nr 133035 

Bostadsanpassningsbidrag maj-augusti 2022 dok nr 133011 

Anmälan enligt Lex Maria dok nr 133067 
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§ 197 Dnr 2022-000037 

Delgivningar. 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga delgivningarna till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 

Följande delgivningar redovisas: 

Protokoll 

Nordanstigs Fjärrvärme AB 2022-09-12 och 2022-09-16 

Samordningsförbund Gävleborg 2022-09-02 

Övrigt 

Utvärdering av Länsstyrelsen Gävleborgs krishantering under coronapandemin 
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§ 198 Dnr 2022-000038 

Information och övriga ärenden. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Näringslivsranking 

Uppdra till verksamheten att vid kommunstyrelsens nästa sammanträde föredra 

en senaste näringslivsrankingen. 

2. Upphandling av idrottshall i Bergsjö 

Uppdra till verksamheten att före årsskiftet 2022/2023 genomföra en ny 

upphandling av en idrottshall i Bergsjö. 

3. I övrig godkänna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

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

väcka eventuella extraärenden. 

Näringslivsrankingen 

Carina Ohlson (C) föreslår att kommunstyrelsen vid sitt nästa sammanträde får en 

föredragning av den senaste näringslivsrankingen. 

 

Ny upphandling av idrottshall 

Stig Eng (C), med stöd av Sven-Erik Sjölund (S) yrkar att verksamheten får i 

uppdrag att före årsskiftet 2022/2023 genomföra en ny upphandling av en 

idrottshall i Bergsjö. 

Ordföranden Ola Wigg (S) yrkar avslag på Stig Engs yrkande med hänvisning till 

att det redan finns uppdrag för den planerade idrottshallen. 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på sitt och Stig Engs yrkande och finner Stig Engs 

yrkande antaget. 

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning: 

Den som stöder Stig Engs yrkande röstar Ja. 

Den som stöder Ola Wiggs avslagsyrkande röstar Nej. 

Omröstningsresultat 

Med åtta Ja-röster för Stig Engs yrkande mot fem Nej-röster för avslag, antar 

kommunstyrelsen Stig Engs yrkande. 
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Forts. § 198 

Beslutande  Ja Nej Avstår 

Ola Wigg (S) ordf  X 

Anette Nybom (S)  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 

Petter Bykvist (V)  X 

Patric Jonsson (KD) X   

Per-Ola Wadin (L)  X 

Sandra Bjelkelöv (SD) X 

Johan Norrby (SD) X 

Summa  8 5  

 

 

Tack till kommunanställda 

Sandra Bjelkelöv (SD) föreslår att politiken visar personalen uppskattning för sina 

insatser under en lång period under pandemin och främst inom omsorgen. 

Kommunchef Erik Hedlund och ordföranden Ola Wigg (S) informerar om de 

aktiviteter som har genomförts under pandemin och nu senast evenemanget Kul på 

jobbet som genomfördes 30 augusti till 1 september 2022 på Bergsjöparken. 

Politisk majoritet nästa mandatperiod 

Ordföranden Ola Wigg (S) meddelar att Socialdemokraterna har bildat en majoritet 

i kommunen tillsammans med Moderaterna och Liberalerna. 
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§ 199 Dnr 2021-000018 

Verksamhetsbesök i Stocka och Strömsbruk 

Kommunstyrelsens beslut 

Verksamhetsbesöket avslutas. 

Sammanfattning av ärendet 

Vi dagens sammanträde genomför kommunstyrelsen studiebesök vid kommunens 

projekt i Stocka och Strömsbruk. 

Bland annat besöker kommunstyrelsen Stocka hamn och ställplats för husbilar, det 

nya området i Morängsviken där endast ett fåtal tomter är kvar till försäljning, den 

nya piren samt eventuella framtida exploateringsområden. 

I Strömsbruk genomförs ett besök i Stallet och området kring Stallbackens förskola. 

Vidare besöker kommunstyrelsen frisbeegolfbanan och padelbanan och även den 

nya planteringen Trekanten. 


